
 :رؤية القطاع

 هتجتمع وتقدمه وايجاد حلول لمشكالقطاع متميز قادر علي المنافسه في تطبيق قواعد البحث العلمي لخدمة الم

 

 :رسالة القطاع

 في مجال العلوم االساسيه للمجتمع ةواالستشاري ةمن الخدمات العلمي ةمثل رسالة القطاع في تقديم منظومتت

 

 :أهداف القطاع

 وخارجها والحفاظ علي سالمةة راد المجتمع داخل الكليأبين ف ةالوعي ونشر الثقاف لمشاركه في رفعا -1

من خالل مراجعة تقييم االثر البيئي بهدف تقديم االستشارات العلميه والفنيه للمشروعات  ةالبيئ

 ة.الجديد

 

لقطاع الخاص والعمل علي مع قطاع االعمال وا ةودعم الشراك ةالمزيد من ربط الكليه بالصناع -2

 ة.معوقات التي قد تواجه هذه الشراكزالة كافة الإ

 

التي  ةوالندوات العلمية والبيئية عامه لتنظيم المؤتمرات المجتمعيدراسة واقتراح السياسات ال  -3

ى القرو ةللوحدات المحلية والتعليمية شرة وكذلك تشجيع القوافل العلميتخدم المجتمع المحيط مبا

 .هدافها وتقديم كل الدعم الممكن لهاأس وزيادة هذه القوافل وتطوير والمدار

 

مزيد من ربط الجامعة بالصناعة ودعم الشراكة مع قطاع األعمال والقطاع الخاص والعمل على   -4

إزالة كافة المعوقات التي واجهت هذه الشراكة في السنوات الماضية، وتتبع المؤسسات المجتمعية 

 .ة بيانات لها تكون محدثة باستمراروعمل قاعد

 

ودراسة احتياجات المجتمع المدني وإمكانية الشراكة وتحديد  تحديد االحتياجات المجتمعية، -5

مستوى هذه الشراكة في ظل اإلمكانات المتاحة بالجامعة عن طريق حصر مشكالت المجتمع ووضع 

النشاط اإلنتاجي ودور البحث التطبيقي في الخطط العلمية المناسبة للتعامل معها، ودراسة مشاكل 

 .حلها

 

استحداث آلية لحث السادة اعضاء هيئة التدريس والعاملين والطالب على المشاركة الفعالة في  -6

، حيث أن خدمة المجتمع و الحفاظ على البيئة لجامعة وللمجتمع والبيئة المحيطةالخدمة التطوعية ل

 .ي، نهدف إلى احياءهاجزء اصيل من رسالة االستاذ الجامع

 

تطوير الوحدات ذات الطابع الخاص لما لها من أهمية في خدمة المجتمع وتنمية الموارد الذاتية  -7

 :التي تعين الجامعة على أداء رسالتها، عن طريق

إنشاء قاعدة بيانات متطورة للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة والكليات المختلفة ومتابعة *

 .انشطتها

السعي نحو تفعيل الالئحة الموحدة للوحدات وتطويعها لتكون أكثر مرونة وفعالية وكذلك الدفع *

 .بقيادات إدارية جديدة لتعظيم االستفادة من الوحدات ذات الطابع الخاص



تطوير البنية التحتية للوحدات ذات الطابع الخاص، عن طريق دعم الوحدات بالتجهيزات الالزمة و *

 .لتنافسية فى تقديم خدمات مجتمعية متميزةزيادة قدرتها ا

تنمية مهارات القائمين على الوحدات ذات الطابع الخاص ورفع كفاءة إدارة واستخدام الموارد *

 .المتاحة وإكسابهم القدرة على استيعاب المستجدات العلمية وحسن تطبيقها

 

 .التصرف فى حالة الطوارئتدريب الطالب على المهارات الخاصة باإلسعافات األولية و  -8

 .إدخال موضوعات البيئة و قضاياها فى ندوات و ورش عمل للطالب -9

 .إنشاء قاعدة بيانات للخريجين و العمل على ربطهم بكلياتهم و الجامعة -11

 .قة(الطا -الحفاظ على سالمة البيئة الداخلية للكلية و حمايتها من التلوث و ترشيد إستخدام الموارد )المياه -11

 .المتابعة المستمرة إلجراءات االمن و السالمة بالكلية من خالل وحدة إدارة األزمات والكوارث -12

 .اإلسهام فى إيجاد الحلول للمشكالت الصحية التى تواجه المجتمع و ذلك من خالل البحوث التطبيقية -13

 .إشراك األطراف المجتمعية فى أنشطة الكلية -14

 .رضاء األطراف المجتمعية عن أنشطة الكلية العمل على زيادة -15

 .االهتمام والتجديد بالبيئة المحيطة من خالل تشجير و دهانات -16

 

 وحدات القطاع:

 .وحدة االتصال بالمجتمع -

 .وحدة متابعة الخريجين -

 .وحدة الطوارئ واالزمات -

 اتصل بنا: 

 :المعلوماتللتواصل مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولمزيد من 

 http://www.aun.edu.eg/faculty_science/arabic/community.php  ي:لكترونالموقع اإل

 :أ.د/ وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

 أ.د./ كمال ابراهيم على

 2117 :يداخل

 11197341953 موبايل: 

 kamalaly@aun.edu.eg ي:لكترونالبريد اإل

kamalaly@yahoo.com 

 2118: سكرتارية وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

 2238: وحدة اإلتصال بالمجنمع ومكتب متابعة الخريجين

http://www.aun.edu.eg/faculty_science/arabic/community.php


 الى االرقام السابقة 241لالتصال من خارج الجامعة يتم اضافة رقم *

 188اسيوط يتم اضافة كود المدينة *لالتصال من خارج 

 


