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 إستراتجية قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 

 .هندسيةو بيئيةمنطقة وسط الدلتا بدون مشكالت  الرؤية:

 

 ةستشارات الهندسيوتقديم اإل خدمة المجتمع محلياً وإقليمياً ونشر الوعى البيئى :ةالرسال

 .ةوالبيئي

 

 الغايات:

 رفع الوعى البيئى بمنطقة وسط الدلتا.    -1

 قتراح حلول علمية وعملية لمشكالت البيئة.إ    -2

 ستشارية للمجتمع.إتقديم خدمات     -3

 فرص تدريب الطلبة. تحسين    -4

 يجاد فرص العمل للخريجين.إ    -5

 تفعيل التواصل بين الكلية والمجتمع المدنى.    -6

قياس مدى رضا المجتمع عن الخدمات  -تحديد إحتياجات سوق العمل بالنسبة لمواصفات الخريجين     -7

 التى تقدمها الكلية وكذلك مستوى الخريجين.

 وباقى كليات الجامعة بخصوص الخدمات التى تقدمها الجامعة للمجتمع.التنسيق بين الكلية     -8

 

 

 

 

 

 



 

 وتنمية البيئة المجتمع محاور إستراتجية قطاع خدمة

 

 حتياجات المجتمعية.محور تحديد اإل  :أوالا 

 .تحديد المشكالت البيئية والهندسية بمنطقة وسط الدلتا 

 مشكله تلوث مياه الشرب والمياه الجوفية. -2

 مشكله القمامه.  -1

 زحف المبانى على األراضى الزراعية.  -3

 الزيادة السكانية والضغط على شبكات المرافق.  -4

 ختناقات المرورية.مشاكل المرور بالمحافظة واإل  -5

 مشكلة الصرف الصناعى على المسطحات المائية بكفرالزيات والمحلة الكبرى.  -6

 الدلتا.زحف مياه البحار على وسط   -7

 التلوث البصرى والسمعى.  -8

  حتياجات سوق العمل ومواصفات خريج كلية الهندسة فى التخصصات المختلفة.إتحديد 

  الخصوصية بين الطلبة فى التعليم قبل الجامعى والجامعى. ةنتشار ظاهرإمشكلة 

 الوعى الهندسى والبيئى عند المواطنين. ةقل 

 .مشاكل ترشيد إستهالك الطاقة 

  ترشيد إستهالك المياه.مشاكل 

 

 ستشارية.محور الخدمات اإل : ثانياا 

 .ت إستشارية ذات طابع الخاص وهىحداو ةالكلية بها مجموع

 ستشارات والبحوث الهندسية.وحدة اإل  -1

 نتاجية.وحدة الورش اإل  -2

 لى.وحدة هندسة الحاسبات والتحكم اآل  -3



 تصاالت.لكترونيات واإلوحدة هندسة اإل  -4

 وحدة هندسة الرى والهيدروليكا.  -5

 وحدة خدمات هندسة القوى الميكانيكية.  -6

 وحدة القوى والتحريك الكهربي.  -7

 ة.الت الهندسة المختلففى مجا ةنتاجيإو ةستشاريإو ةتدريبيخدمات  هذه الوحدات  تقدمو

  بالخدمات  خطة تسويق لتعريف هيئات المجتمع المدنىتحتاج هذه الوحدات ذات الطابع الخاص

 التى تقدمها الوحدات اإلستشارية بالكلية.

 

 محور التفاعل مع المجتمع.:  ثالثاا 

 بالمجتمع. ةالتعرف عن قرب عن المشكالت البيئية والهندسية الموجود 

 .عمل ندوات لرفع الوعى البيئى والهندسى 

 .عمل ورش عمل خاصة بدراسه المشاكل البيئية وكيفية معالجتها 

  مؤسسات المجتمع المدنى لتحديد بعض المشاكل التى يمكن حلها من خالل مشاريع التواصل مع

 التخرج لطالب الكلية بالتخصصات المختلفة.

 ةمن خالل الندوات وورش العمل واألبحاث الميدانية واالحصائيات الواقع. 

 .التواصل مع مؤسسات المجتمع المدنى لتدريب الطالب فى الصيف لديها 

 مية متخصصه لمشاكل المجتمع المدنى.تقديم دراسات عل 

 التربية والتعليم لتنظيم رحالت مدرسية لزيارمعامل وورش الكلية. ةالتواصل مع وزار 

 

 محور التعاون من أجل اإلنتاج.رابعا 

  مكانيات الكلية العلمية للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والمصانع لتحديث وتطوير إتوظيف

 نتاج الخاص بها.اإل

 سبيل المثال تصميم نماذج أولية خاصة بوحدات خاليا الطاقة الشمسية. على 

 شراك الطلبة من خالل األسر العلمية وكذلك مشاريع التخرج لعمل نماذج علمية يمكن تصنيعها إ

 بالتعاون مع المؤسسات المختلفة.

 المجتمع المدنى.ختراع لحل مشاكل اإل تاوبراء ةستفادة من نتائج رسائل الماجستير والدكتورااإل 



 متحانات على مستوى الجامعة مقترح تصنيف المخلفات من المجتمع )مثال إلعاده تدوير ورق اإل

 والمدارس(.

 لكترونية للتقليل من إستخدام الورق.اإل تالمراسالستخدام إيل ضمقترح تف 

 نتاجية بالكلية وتحسين جودة منتجاتها.زيادة تسويق منتجات الورش اإل 

 

 محور التوجه للتنمية المستدامة. : خامساا 

لوسط الدلتا وذلك من خالل  ةربط مشاريع التخرج ورسائل الماجستير والدكتورة بالتنمية المستدام

 التواصل مع مؤسسات المجتمع المدنى لحل مشكالت البيئة وعلى سبيل المثال.

 تلوث المياه الجوفية.  -1

 .ةختناقات المرورياإل  -2

 البحر على الدلتا. ةزحف ميا  -3

 .ةستخدام الطاقة النظيفة الجديدة والمتجددإ  -4

 الزحف السكانى على األرضى الزراعية.  -5

 . ةبالمحافظ عادة تخطيط المناطق العشوائيةإ  -6

 للبيئة. ةديقصلى مصانع إتحويل المصانع   -7

 

 محور التعاون والتواصل مع المجتمع المدنى. : سادساا 

 دارى الخاص بشئون البيئة.الهيكل اإلستكمال إ 

 .تفعيل التواصل مع الخريجين لفتح أفاق جديدة لمن يليهم من الخريجين 

 الندوات وورش العمل. ةقامإو التعاون مع نقابة المهندسين فى مجال التدريب 

 .قياس رضا مؤسسات المجتمع عن مستوى الخريجين وذلك لتحسين البرامج الدراسية 

  المستمر مع المؤسسات والشركات الهندسية لتقديم الدعم المالى أو العينى للعملية التواصل

 التعليمية.

 ةمشروع محو األميفى  ةبفاعلي ةالمشارك. 

 



 المجاالت التى يتم العمل من خاللها

 

 مجال التدريب والتنمية المهنية

 مدار على وموزعة عنها معلن المختلفة الهندسة مجاالت فى متخصصة دورية تدربية حزم تنفيذ 

 .العام

 ساسيةاأل الحزمة خارج ةتخصصي تدربية دورات تنفيذ. 

 مجال الندوات والمؤتمرات

  المجتمع خدمة مجاالت من ىأ فى أو البيئة تنمية مجال فى متخصصة مؤتمرات أو ندوات تنفيذ . 

 ما أو أعمالها لعرض المهنية والمؤسسات المختلفة المجتمع منظمات تقيمها ندوات ستضافةإو تبنى 

 .خدمات من تقدمه

 مجال التدريب الطالبى 

 للطالب متميزة تدريبية فرص لتوفير الهندسية الهيئات ةمخاطب. 

  الصيفى للتدريب الطالب لترشيح ومعايير آلية وضع. 

 المتاحة التدربية الفرص عن اإلعالن. 

 الطالبية التدريبات ومتابعة تنسيق. 

  الصيفية الطالبية التدريبات على إشراف توفير. 

 مجال الدراسات والتقييم 

 المحلية والبيئة المجتمع لمتطلبات وبحوث دراسات إجراء. 

 ومتطلباتهم الكلية من المستفيدين عن دراسات إجراء.| 

 المجتمع ماتمنظ من وغيرهم الخريجين عن دراسات إجراء . 

 وقضاياها بالبيئة يتعلق فيما المختلفة اإلعالمية الدراسات تلخيص. 

 مجال الخريجين

 الخريجين لجميع شاملة بيانات قاعدة عمل . 

 خدمات من الكلية تقدمة ما يخص فيما آرائهم  ستطالعإو بالخريجين الدورى تصالاإل.  

 للخريجين ملتقيات عمل. 



 مجال إدارة األزمات والمخاطر 

 المهنة ومخاطر األزمات إدارة عن دراسات توفير.  

 مناسب بشكل وتدريبه بالكلية األزمات إدارة فريق تكوين.  

 المخاطرو األزمات إدارة عن ندوات إعداد. 

 مجال الخدمات اإلستشارية

 المجتمع وخدمة البيئة تنمية مجاالت فى ستشاريةإ ةخدمي حزم إعداد.  

 بها القيام بالكلية ستشاريةاإل اتالوحد تستطيع التى ستشاريةاإل الخدمات وتسويق عرض.  

 مجال العالقات العامة والخارجية 

 المستفيدة المدنى المجتمع منظمات مع تعاون تفاقياتإ عمل.  

 هندسى نشاط لها التى القومية الهيئات مع تعاون بروتوكوالت عمل. 

 للطالب تدربية فرص لتوفير تفاقياتإ عقد. 

 منظمات خالل من العليا الدراسات وطالب للباحثين بحثية منح أو تمويل توفير نحو السعى 

 .المجتمع

 مجال اإلعالم والتسويق

 خدمات من بالكلية الخاصة اتالوحد تقدمة ما عن دورية دعائية حمالت عمل. 

 الدراسات من وغيرها والندوات والمؤتمرات الدورات عن واإلعالن الدعاية مطبوعات إعداد 

 .....الخ

  

 

 

 

 

  



 

 SWOTالتحليل للرباعى 

 التحليل  عنصر التحليل

تتمثل فى وقوع الكلية وسط عده محافظات ذات تجمع سكانى عالى وتضم الكلية اعضاء  نقاط القوة

وتمتلك الكلية ومدارس علميه متنوعه ,هيئة تدريس مؤهلين خريجى جامعات  مرموقه 

 7معمل( ووحدات ذات طابع خاص ) 12)وسائل تقنية متعددة الوسائط ومعامل متخصصة 

تلعب  دورا رئيسيا فى خدمة المجتمع المحلى وتلبية وحدات( لذا فالكليه مؤهله الن 

احنياجاته كما تشترك الكلية فى الخدمات االلكترونية التى توفرها الجامعة على موقعها فى 

 العديد من االنشطة االكاديمية وغير االكاديميه

نقاط 
 الضعف

وجود العديد من المعوقات الفنية  -جود قاعدة بيانات تساعد فى دعم واتخاذ القرارعدم و 
ضعف التواصل مع الخريجين ومع -واالدارية والمادية تحد من كفاءة الجهاز االدارى

عدم تفعيل كل  -التوجد عالقة بين الكلية وخريجيها –. stakholdersاصحاب المصالح  
عدم ارتباط  -ضعف التسويق للخدمات التى تقدمها الكليه -الوحدات ذات الطابع الخاص

 بالمشكالت الفعليه فى الدلتا  المشاريع وبحوث الماجستير والدكتوراه

الفرص 
 المتاحة

بتقديم مزيد  االجتماعية مما يسمح  للكليةيتميز مجتمع الغربية بوجود تباين فى مستوياته 

انشاء مزيد من الوحدات ذات الطابع الخاص لخدمة وتلبية احتياجات  من الخدمات و

امكانيه  – تعدد االنشطة المجتمعية التى يمكن للكلية المساهمة فيهاباالضافه الى المجتمع 

مشاريع التخرج ورسائل المساهمة فى حل المشكالت الهندسيه والبيئيه الملحه من خالل 

 الماجستير والدكتوراه

التهديدات 
 الخارجية

عدم قياس  –عدم ثقه منظمات المجتمع ومؤسساته فى كفاءه الخدمات التى تقدمها الكليه 
عدم  -انتشار ثقافة الدروس الخصوصية -رضى سوق العمل عن مستوى الخريجين

عدم اقتناع المنظمات الحكومية  -التوازن بين اعداد الخريجين واحتياجات سوق العمل
التكلفة المرتفعة لتقنيات الوسائل -ومنظمات االعمال باهمية تمويل االبحاث فى الجامعات

مستقبلية والمنافسة الصعوبات المالية ال -التعليمية والهندسية مقترنة بالتمويل المتاح
 الشديدة مع الكليات الحكومية والمعاهد الحاصة المناظرة 

 


