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 جامعة أسوان -كلية هندسة الطاقة 

 :البيئة وتنمية املجتمع خدمةشئون  قطاعرؤية 

تتطلع الكلية لتحقيق شراكة فاعلة مع املجتمع املحيط بما يلبي احتياجاته وطموحاته، ويحقق ريادة الكلية في مجال خدمة  

 املجتمع وتنمية البيئة على املستوى املحلى واإلقليمي. 

 البيئة: وتنمية املجتمع خدمةشئون  قطاعرسـالة 

الكلية في خدمة املجتمع املحلى واإلقليمى واملشاركة الفاعلة في توظيف موارده لتحقيق التنمية الشاملة ملحافظة  تعزيز دور 

 أسوان واملجتمعات املحيطة. 

  البيئة: وتنمية املجتمع بخدمة لالرتقاء هـداف االستراتيجيةال 

 وخريجيها.  طالبها  كفاءة رفع على والعملستراتيجية ة وخطتها اإل التعليم لرسالتها الكلية  أداء في املساهمة .1

 والطالب واملجتمع املحيط بالكلية.  عمل ندوات لنشر ثقافة املشاركة املجتمعية بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم .2

 املجتمع  مع  وعلمية ورياضية باإلشتراك ثقافية أنشطة وتنظيم  املجتمع من خالل إقامة  لتنمية  تدريبية دورات  تنظيم .3

 .املحيط

 . ومعاونيهم التدريس هيئة وأعضاء الكلية لطالب التقني اإلبتكار  شجيعت .4

5.  .
ً
 تسويق الخدمات والبحوث التطبيقية ملراكز الكلية ووحداتها ذات الطابع الخاص محليا وإقليميا

 مكانات وقدراتإ  متخصصة سواء علي املستوي الطالبي أو البحثي إلظهار علمية وندوات مؤتمرات ومعارض  تنظيم .6

 .العلمي للبحث التطبيقي الجانب مجال  في الكلية

إنشاء وحدة لخريجي الكلية بما يحقق التواصل املستمر معهم في مجال الخدمات والتدريب وتنفيذ برامج تؤهلهم   .7

 لسوق العمل. 

سة لتنفيذ مشاريع  توقيع برتوكوالت تعاون مشترك مع مؤسسات املجتمع املدني والشركات العاملة في مجاالت الهند .8

 بحثية وتطبيقية والقيام بورش عمل للوقوف على إحتياجاتهم وحل مشكالتهم الصناعية والبيئية. 

 تعزيز االستفادة من املوارد الطبيعية املتاحة. .9

 

 

 

 

 مقدمة: 
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 حيث أن للمؤسسات التعليمية خاصه كليات الهندسه دور 
ً
 هام ا

ً
 ،في حماية البيئة وتنمية وتطوير املجتمعات املحيطة بها  ا

يجب علي تلك  ، لذا العلمي والتعلم والبحث التعليم بعد التعليمية ملؤسساتائف اوظ من أهم املجتمعية الخدمة حيث تعد

املؤسسات أن تحرص على تلبية احتياجات املجتمع املحيط بها من خالل ما تمارسه من أنشطة أو تقدمه من خدمات وأن  

 تحرص على قياس رضاء املجتمع عن تلك الخدمات.  

  تهتمجامعة أسوان  -ن كلية هندسة الطاقة إ ف لقهذا املنط من
ً
  اهتماما

ً
حماية البيئة وتنمية ل تقدمهاالتي  الخدماتب كبيرا

 مشاركة على الكلية كما تحرص البيئة، املجتمع وتنمية خدمة في والتميز بالتنوع مالتز تسعي لالو  وتطوير املجتمعات املحيطة،

 بخدمة  توعية برامج  تقديم وتعمل الكلية علي .التعليمية برامجها وتطوير أنشطتها املختلفة  تطوير في املجتمعية  األطراف 

 واالداريين  والطالب املعاونة والهيئة التدريس  هيئة  أعضاء من  املستهدفة  الفئات تناسب  متعددة وسائل  علي تعتمد  املجتمع 

مجال   في واستراتيجيتها برسالة الكلية ترتبط البيئة وتنمية املجتمع لخدمة خطة ذلك تم وضع ولتحقيق .املجتمعية واألطراف

 عتمد هذه الخطة علي األسس التاليه: ت.املجتمعية املشاركة 

 .البيئة الداخلية والخارجية  ةدراس .1

 تحديد أولويات احتياجات املجتمع. .2

 :البيئة وتنمية املجتمع خطة خدمة محاور 

من منطلق رؤية ورسالة جامعة أسوان و كلية هندسة الطاقة تم تقديم خطة لحماية البيئة وتنمية وتطوير املجتمعات  

 بالكلية والتي تقوم علي خمسة محاور رئيسية وهي كالتالي:املحيطة 

 تنمية املوارد الذاتية. .1

 الندوات وورش العمل.  .2

 وحدة الخريجين.  .3

 السالمة املهنية وادارة األزمات وتجميل الكلية ومحيطها.  .4

 األبحاث و املشروعات التطبيقية. .5

 تنمية املوارد الذاتية:  املحور الول 

البيئة والذي من خالله تنطلق جميع األعمال و   وتنمية املجتمع املوارد الذاتية املحور الرئيس ي لخطة خدمة تعد تنمية 

 املمارسات التي يقوم بها القطاع والتي يمكن تلخيصها في التالي:

 تعظيم دخل الوحدات ذات الطابع الخاص املوجودة بالكلية.  ▪

 في مجال الطاقة الجديدة واملتجددة. التنسيق مع ادارة الكلية الستحداث برامج مميز  ▪
ً
 ة جديدة خصوصا

 العمل علي زيادة أعداد الطالب املتقدمين للدراسات العليا بالكلية. ▪

 العمل علي زيادة املشاريع البحثية املمولة التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس بالكلية.   ▪

 ثاني: الندوات وورش العمل  املحور ال
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ندوات  اقتراح لك يتم لذ ،املشاركة املجتمعيةثقافة تعد الندوات وورش العمل من أهم األساليب التي تساعد في نشر 

 املجتمع الداخلي للكلية وتحفزه علي املشاركة املجتمعية. خدم ت بحيث وورش عمل 

 : وحدة الخريجينثالثاملحور ال

الوحدة يمكن تحقيق التواصل املستمر مع خريجي الكلية في مجال الخدمات والتدريب وتنفيذ برامج  من خالل هذه 

 . لهم  تؤهلهم لسوق العمل كما يمكن تقديم فرص تدريبية ووظيفية 

 السالمة املهنية وادارة الزمات وتجميل الكلية ومحيطها.  :  رابعاملحور ال

 هذا املحور يمثل: 

الداخلية للكلية من خالل املحافظة علي املساحات الخضراء بالكلية والعمل علي زيادة وقعتها االهتمام بالبيئة  ▪

 وكذلك االهتمام بأعمال نظافة و تجميل الكلية. 

الي جانب   واالداريين املعاونة والهيئة التدريس هيئة توفير وسائل السالمة املهنية لكافة العاملين بالكلية من واعضاء ▪

 توفير احتياطات األمان بجميع أماكن الكلية. 

 التوسع في استخدام الطاقة املتجددة وترشيد استهالك الطاقة الكهربية.  ▪

 : البحاث و املشروعات التطبيقيةخامساملحور ال

 يتم السعي من خالل هذا املحور لربط الصناعة بالبحث العلمي وتقليل الفجوة املوجودة بينهما. 

 :البيئة وتنمية املجتمع خطة خدمة

تعزيز ل م2022-2021للعام الدراس ي جامعة أسوان  -كلية هندسة الطاقة  -شئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة  قطاعخطة 

 دور الكلية في تلبية احتياجات املجتمع الداخلي للكلية 

 

 املسئول  مكان التنفيذ النشطة الهدف 
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وتكريم  حفل استقبال الطالب 
 املتميزيين واوائل الفرق الدراسية

 -فناء الكلية 
قاعة السيمينار 

 بالكلية
 قسم رعاية الشباب بالكلية  -

 اكتوبر
2021 

دورة رياضية في لعبة تنس 
 الطاولة

 قسم رعاية الشباب بالكلية  - مقر الكلية
 اكتوبر
2021 

 الشباب بالكلية قسم رعاية  - مقر الكلية دورة في لعبة الشطرنج
 اكتوبر
2021 

ندوة لتعريف الطالب بالالئحة  
 الجديدة للكلية وبرامجها العلمية

قاعة السيمينار 
 بالكلية

 وكيل الكلية لشئون الطالب -
وكيل الكلية لشئون خدمة  -

 املجتمع وتنمية البيئة

 نوفمبر 
2021 

عمل يوم رياض ي لطالب الكلية  
التدريس بمشاركة اعضاء هيئة 

 ومعاونيهم و املوظفين بالكلية
 مالعب الجامعة 

وكيل الكلية لشئون خدمة  -
 املجتمع وتنمية البيئة

 اتحاد الطلبة بالكلية -
 قسم رعاية الشباب بالكلية  -

 نوفمبر 
2021 
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ندوة تدريب وتأهيل الطالب  
والخريجين ملواكبة متطلبات 

 سوق العمل 

قاعة السيمينار 
 بالكلية

وكيل الكلية لشئون خدمة  -
 املجتمع وتنمية البيئة

 وكيل الكلية لشئون الطالب -
أحد اعضاء هيئة التدريس  -

 بالكلية

 نوفمبر 
2021 

ندوة عن الورقة البحثية: الكتابة 
األكاديمية واملهنية وتجنب 

 االنتحال

قاعة السيمينار 
 بالكلية

وكيل الكلية لشئون خدمة  -
 البيئةاملجتمع وتنمية 

وكيل الكلية لشئون الدراسات  -
 العليا والبحوث 

أحد اعضاء هيئة التدريس  -
 بالكلية

ديسمبر 
2021 

ندوة بعنوان "فيروس كورونا بين 
التهوين والتهويل" للتوعية بكيفية 

 الوقاية من فيرس كورونا

قاعة السيمينار 
 بالكلية

وكيل الكلية لشئون خدمة  -
 البيئةاملجتمع وتنمية 

أحد اعضاء هيئة التدريس  -
 بكلية الطب/التمريض 

ديسمبر 
2021 

ندوة عن كيفية كتابة السيرة 
 الذاتية والتحضير ملقابلة عمل 

قاعة السيمينار 
 بالكلية

وكيل الكلية لشئون خدمة  -
 املجتمع وتنمية البيئة

أحد اعضاء هيئة التدريس  -
 بكلية الخدمة االجتماعية

ديسمبر 
2021 

 مقر الكلية مسابقة الطالب املثالي 
 قسم رعاية الشباب بالكلية  -
 اعضاء هيئة التدريس بالكلية -

ديسمبر 
2021 

تنظيم مسابقة علمية خاصة 
 بطالب الكلية 

 مقر الكلية

وكيل الكلية لشئون خدمة  -
 املجتمع وتنمية البيئة

اعضاء من هيئة التدريس  -
 بالكلية

ديسمبر 
2021 

معسكر جوالة وخدمة عمل 
 عامة داخل الكلية

 مقر الكلية
لجنة شئون خدمة املجتمع  -

 وتنمية البيئة بالكلية
 قسم رعاية الشباب بالكلية  -

ديسمبر 
2021 

دورات وورش عمل عن 
 اإلسعافات االولية

 مقر الكلية

لجنة شئون خدمة املجتمع  -
 وتنمية البيئة بالكلية

 بالكلية قسم رعاية الشباب  -
 االدارة الطبية بالكلية -

 طوال 
 العام

ندوة تثقيفية عن كيفية مكافحة 
 الحرائق 

 مقر الكلية

لجنة شئون خدمة املجتمع  -
 وتنمية البيئة بالكلية

أحد املتخصصين من هيئة  -
 الدفاع املدني 

 مارس
2022 

حث أعضاء هيئة التدريس علي 
نح املشروعات التقدم مل

 التطبيقية
 مقر الكلية

وكيل الكلية لشئون خدمة  -
 املجتمع وتنمية البيئة

لجنة شئون خدمة املجتمع  -
 وتنمية البيئة بالكلية

 طوال 
 العام

ورشة عمل للتعريف بالخدمات  
التى يقدمها موقع بنك املعرفة  

 املصري 
 مقر الكلية

لجنة شئون خدمة املجتمع  -
 وتنمية البيئة بالكلية

 مركز املعلومات بالكلية -

 مارس
2022 

تعزيز دور ، لم2022-2021 ،جامعة أسوان -كلية هندسة الطاقة  ، قطاع شئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة تابع خطة

 الكلية في تلبية احتياجات املجتمع الداخلي والخارجي

 

 املسئول  مكان التنفيذ النشطة الهدف 
الفترة 
 الزمنية
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 املجتمع وتنمية البيئة العامة واللياقة البدنية
أحد اعضاء هيئة  -

التدريس بكلية التربية 
 الرياضية

2022 

محاضرة بعنوان مشاكل 
التخلص من النفايات: بعض  

 الحلول العملية 

قاعة السيمينار 
 بالكلية

لجنة شئون خدمة  -
املجتمع وتنمية البيئة 

 بالكلية
أحد اعضاء هيئة  -

 التدريس بالكلية 

مايو 
2022 

ندوة عن التكنولوجيا 
الحديثة وتاثيرها على صحة 

 االنسان 

قاعة السيمينار 
 بالكلية

وكيل الكلية لشئون خدمة  -
 املجتمع وتنمية البيئة

أحد اعضاء هيئة  -
التدريس بكلية الخدمة  

 االجتماعية/االداب

فبراير 
2022 

ندوة عن املخاطر الهندسيه 
 فى بيئة العمل 

قاعة السيمينار 
 بالكلية

لجنة شئون خدمة  -
املجتمع وتنمية البيئة 

 بالكلية
أحد اعضاء هيئة  -

 التدريس بالكلية

أبريل  
2022 

ندوة عن استغالل مصادر 
الطاقة املتجددة لتوليد 

 الطاقة

قاعة السيمينار 
 بالكلية

لجنة شئون خدمة  -
املجتمع وتنمية البيئة 

 بالكلية
أحد اعضاء هيئة  -

 التدريس بالكلية

مارس 
2022 

إقامة إحتفالية يوم التميز 
 2021/2022للعام الدراس ي 

السيمينار قاعة 
 بالكلية

وكيل الكلية لشئون خدمة  -
 املجتمع وتنمية البيئة

وكيل الكلية لشئون  -
 الطالب

مايو 
2022 

ندوة عن التكنولوجيا 
الحديثة وتاثيرها على صحة 

 االنسان 

قاعة السيمينار 
 بالكلية

وكيل الكلية لشئون خدمة  -
 املجتمع وتنمية البيئة

أحد اعضاء هيئة  -
 التدريس بكلية الطب

مايو 
2022 

ندوة عن أثر مواقع التواصل  
االجتماعي علي املجتمع: 
النواحي االجتماعية و 

 األمراض النفسية

قاعة السيمينار 
 بالكلية

لجنة شئون خدمة  -
املجتمع وتنمية البيئة 

 بالكلية
أحد اعضاء هيئة  -

التدريس بكلية الخدمة  
 االجتماعية

مايو 
2022 

توعوية ملكافحة وعالج ندوة 
 اإلدمان والتعاطي

قاعة السيمينار 
 بالكلية

لجنة شئون خدمة  -
املجتمع وتنمية البيئة 

 بالكلية
أحد اعضاء هيئة  -

التدريس بكلية الخدمة  
 االجتماعية

قسم رعاية الشباب  -
 بالكلية

أبريل  
2022 

ندوة عن الحياة العصرية 
 واملشاكل االجتماعية

السيمينار قاعة 
 بالكلية

وكيل الكلية لشئون خدمة  -
 املجتمع وتنمية البيئة

أبريل  
2022 
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أحد اعضاء هيئة  -
التدريس بكلية الخدمة  

 االجتماعية/االداب

تفعيل وحدة متابعة  
الخريجين من خالل املوقع  

 االلكتروني للكلية
 مقر الكلية

وكيل الكلية لشئون خدمة  -
 البيئةاملجتمع وتنمية 

 مركز املعلومات بالكلية -
وحدة متابعة الخريجين  -

 بالكلية

طوال 
 العام

 
 
 :ختاما

مرنة وتقبل التعديل حسب مستجدات األمور وما من شأنه اعالء شأن كلية هندسة الطاقة نود أن ننوه الي أن هذه الخطة 

 جامعة أسوان. 

       


