
 سياسة خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

وتنمية البيئة تتبع الُكلية     في إطار تحقيق رسالة الُكلية لتحديث وتطوير قطاع خدمة الُمجتمع

احتياجات  دراسة  نتائج  على  بنيت  التي  والُمعلنة  الُموثقة  واآلليات  السياسات  من  مجموعة 

 الُمجتمع المحيط وذلك عن طريق: 

 الوحدات ذات الطابع الخاص في تنمية موارد الُكلية الذاتية.تفعيل دور  -1

 الُكلية.   تطوير وتنمية الموارد البشرية بُمجتمع -2

 تطوير دور أفراد ُمجتمع الُكلية في خدمة الُمجتمع الداخلي والخارجي وحل ُمشكالته.  -3

 نشر ثقافة التعامل مع األزمات والكوارث. -4

 الُكلية في خدمة الُمجتمع المحيط.   جتمعنشر منهج تشارك أفراد مُ  -5

 التحسين الُمستمر للبيئة الطبيعية داخل الُكلية وخارجها. -6

 التطوير الُمستمر لبيئة العمل داخل ُمجتمع الُكلية لتحسين األداء الكلي. -7

 الُكلية والُمجتمع المحيط.  تنمية الوعي البيئي ألفراد كل من ُمجتمع  -8

لتوظي   -9 ذات مؤتمر  العام  القطاع  مصالح  وقيادات  األعمال  أصحاب  بُمشاركة  الخريجين  ف 

 الصلة.

 توفير ُمنتجات الكلية لُمجتمع الجامعة وكلياتها.  -10

للحفاظ  -11 االختراع  براءات  وتسجيل  التكنولوجية  والخدمات  االبتكارات  لتنمية  إنشاء وحدات 

 على الملكية الفكرية.

 من خالل : 

ا − البيئة والتي تستهدف توفير العديد من  الُمجتمع وتنمية  للتوعية بخدمة  لبرامج الُمخصصة 

من   استفادتهم  ومدى  الُمستفيدين  رضا  ُمستوى  قياس  يتم   ، الُمجتمعية  األطراف  ُمختلف 

 الخدمات الُمقدمة وُمقترحاتهم لتطويرها. 

نحو   − وكلياتها والسعي  والجامعة  الكلية  لُمجتمع  الكلية  منتجات  الجهات توفير  لدى  تسجيلها 

 المعنية. 

بقوافل  − القيام  ُمتمثلة في  الُكلية  الُمجاورة لُمحيط  للُمحافظات والقرى  تقديم خدمات ُمجتمعية 

 إرشادية زراعية أو قوافل ُمجمعة بالتعاون مع كليات الطب البشري والبيطري والتمريض 

الجمهور   − وتوعية  والخدمية  اإلنتاجية  الزراعية  اإلرشادات  الموضوعات  إلعطاء  ألهم 

الخاصة بالزراعة والبيئة ، يشارك فيها أعضاء من هيئة التدريس والطالب ورعاية الشباب 

 سوق العمل والقدرة على الُمنافسة مع الُمجتمع المحلي.  إلكسابهم مهارات التعامل مع



معايير  تحقيق األمن والسالمة لألفراد وحماية وصيانة الُمنشآت والحفاظ على البيئة طبقاً لل · −

الدولية ، تفعيل وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية إلكساب الطالب والخريجين المهارات 

التي تتوافق مع ُمتطلبات سوق العمل وإشراك األطراف الُمجتمعية في إيجاد حلول للقضايا 

 ، البيئة  وتنمية  الُمجتمع  بخدمات  التوعية  لجان  في  الطالب  إشراك  مع   ، بالُكلية  الُمختلفة 

الُكليةتنظ  لربط خريجي  للخريجين  ُملتقى  بتطوير   يم  االهتمام   ، ُمستمر  بشكل  األم  بكليتهم 

 خدماتها.  أساليب اإلعالن وحمالت التوعية بأنشطة الُكلية والعمل على تسويق

 إضافة إلى السياسات المذكورة ُوِضعَْت الخطط األتية : 

 الُمستوى الثاني والُمستوى الثالث. ُخطة للتدريب الميداني للطالب المنقولين من  •

 ُخطة وحدة الخريجين.  •

 الُخطة السنوية لتدريب القيادات األكاديمية.  •

 ُخطة اللجنة االجتماعية للعام الجامعي. •

 ُخطة الصيانة.  •

 ُخطة التدريب العامة لمختلف قطاعات الكلية.  •

 السياسة المالية

تكنولوجيا  نادى  اعتماد  مثل:  دولية  هيئات  من  ُمتعددة  خدمات  بتوفير  المالية  الموارد  تنمية 

 . ICDLالمعلومات من هيئة اليونسكو لتنظيم دورات واختبارات 

استقطاب الطالب الوافدين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العُليا ، استحداث برنامج جاذبة 

مجتمعية برامج   ، مكثفة  والتنمية  )برامج  الُمجتمعية  الخدمة  من  الُمستفيدين  ُمساهمة  زيادة   ،  )

 فيهما.   البيئية من خالل التعريف بدور الُكلية

 إضافة إلى السياسات المذكورة ُوِضعَْت الخطط األتية : 

 ُخطة لالستغالل األمثل لمزارع الُكلية والوحدات ذات الطابع الخاص.  •

 أعضاء هيئة التدريس.  تشجيع ُمشاركة •

 ُخطة لتطوير الوحدات ذات الطابع الخاص.  •
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