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املقدمة:
مل يعد من املمكن اإعتبار اجلامعات مؤسسات تعلميية تعىن بتخرجي الكوادر والكفاءات ىف اجملالت اخملتلفة أأو اإعتبارها جمرد مراكز حبثية تقوم بإجراء حبوث
أأاكدميية متخصصة  ،كام أأنه مل يعد من املمكن ان تعيش أأى جامعة مبعزل عن اجملمتع احمليط هبا بلك ما يواهجه من حتدايت ومشالك وطموحات وأمال .
ذلا فقد صار مفهوم خدمة اجملمتع و تمنية البيئة أأحد أأمه املهام ا ألساس ية للجامعة واذلى هيدف اإىل التفاعل مع اجملمتع احمليط ووضع خربات أأعضاء هيئة التدريس
ىف سبيل حتقيق رساةل اجلامعات مكعقل للفكر الإنساىن وبيت اخلرب .
ولقد اكنت جامعة الإسكندرية س باقة دامئ ًا اإىل بلور مفهوم خدمة اجملمتع وتمنية البيئة من خالل تشجيع اإنشاء املراكز والوحدات ذات الطابع اخلاص اليت
هتدف اإىل
تفعيل دور اجلامعة ىف حل مشالك اجملمتع والإسهام ىف قضااي التمنية  ،اإجراء ادلراسات املتخصصة وتكوين قواعد البياانت  ،وتقدمي الإستشارات الفنية وتصممي
برامج ومرشوعات للجهات والهيئات القومية تفعيل دور البحوث التطبيقية ىف حل املشالكت الصناعية والتسويقية  -تنظمي قوافل التمنية الشامةل ( طبية – ثقافية -
اإجامتعية – بيئية )  -تنظمي محالت توعية ألفراد اجملمتع ىف خمتلف اجملالت ( الصحية – البيئية – الإجامتعية)  -التعاون مع منظامت اجملمتع املدىن ىف خمتلف اجملالت اخلاصة
خبدمة اجملمتع وتمنية البيئة  -كذكل تسعى املراكز والوحدات ذات الطابع اخلاص لتطوير نفسها دامئ ًا وهتدف اإىل تطوير ا ألحباث العلمية الىت تسامه ىف تطوير ا ألنشطة
الإنتاجية واخلدمية الىت تقدهما وىه بذكل تلعب دوراً هام ًا ىف تمنية املوارد اذلاتية للجامعة واملسامهة ىف ختفيف العبء عىل موازنة ادلوةل خاصة مع الظروف احلالية الىت
متر هبا ادلوةل .
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رساةل جامعة الإسكندرية:
تقوم جامعة الإسكندرية مكؤسسة رائد و مبتكر بتوفري بيئة تعلميية يسهل الوصول اإلهيا و دلهيا القدر عىل التكيف والتعمل و مواهجة التحدايت لتطوير
اخلرجيني والبحث العلمي الالزمني لتوفري احتياجاهتا عىل املس تويني احملىل وادلويل  .و ألن جامعة الإسكندرية مؤسسة أأاكدميية  ،فاإهنا تعترب المنو الفكري والشخيص للفرد
هدف ًا حمور ًاي .ويمت تصممي برامج اجلامعة حبيث حتقق توس يع الإدراك ،وإاثراء املعرفة  ،وتعميق الفهم  ،و اإنشاء عادات منضبطة الفكر وإاعداد وظائف مالمئة للطالب،
وبلتايل فاإهنا تساعد عىل بناء أأفراد دلهيم أأحساس بملس ئولية ومواطنني منتجني.
وإاضافة اإىل الإبداع  ،ونقل املعرفة وتطبيقها من خالل التدريس والبحث و الأعامل الإبداعية ،فاإن رساةل جامعة الإسكندرية يه املسامهة يف اجملمتع عن طريق
متابعة التعلمي والتعمل و البحث عىل أأعىل املس توايت ادلولية للمتزي.

رؤية جامعة الإسكندرية:
وفقا لرؤية اجلامعة يواجه التعلمي العايل حتدايت كثري لتلبية احتياجات اجملمتع يف القرن احلادي والعرشين  ،وجيب أأن تكون جامعة ا إلسكندرية قادر عىل
مواهجة هذا التحدي  ،وحتمل هذه املس ئولية  ،حىت يكون مبقدورها أأن تقود جمالت التعلمي  ،والتكنولوجيا  ،والاكتشافات العلمية  ،عن طريق توفري مناخ من النشاط
الفكري والابتاكر  .ومن أأجل توفري فرص للتعاون املمثر  ،تظل جامعة الإسكندرية ملزتمة بلتعلمي والبحث  ،ليس فقط يف اجملالت الأاكدميية  ،وإامنا يف اجملالت الثقافية ،
والقومية  ،واملؤسس ية أأيض ًا  .ولسوف تس تغل جامعة الإسكندرية اكمل مواردها بغية أأن حتقق رسالهتا أأقىص درجات المتزي والتفوق و تركزي اهامتماهتا لبلوغ هذه الغاية.

اهداف جامعة ا إلسكندرية:
.0

.5
.3
.4

توفري بيئة تعلميية عالية يكون حمورها الطالب من اجل توظيف اخلرجيني ليصبحوا قادرين عىل املسامهة يف احليا الاقتصادية و الاجامتعية و
الثقافية يف اجلامعات و اجملمتعات احمللية و يكون ا دلهيم القدر عىل املسامهة يف نطاق أأوسع و الالزتام و التواصل لتطوير اجلانب الشخيص و
املهين .
معل حبوث عالية اجلود ذات أأمهية عىل املس توى ا إلقلميي واملهين و تكون ممتزي حمليا ودوليا .
التعهد بلتحرك ادلامئ و املس متر ىف ظل النطاق ا إلقلميي اس تجابة واعرتافا بلبيئة العاملية رسيعة التغري واليت تقوم عىل التفوق ىف التعلمي و البحث و
تطوير املهارات القيادية .
ضامن فاعلية اإدار املوارد و تمنيهتا
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رساةل لكية الزراعة:
الاسهام ىف تمنية الكفاءات املعرفية والبحثية الىت تواكب املعايري ادلولية مما جيعلها قادر عىل الابتاكر والابداع ملقابةل اإحتياجات نشاط املنظامت الانتاجية
والبيئة احمليطة حملي ًا واقلاميً وافريقي ًا.

رؤية لكية الزراعة:
تتطلع اللكية اإىل حتقيق المتزي الزراعية عىل النطاق القوىم وا إلقلميي والإفريقى والعاملى.

اهداف الاسرتتيجية لللكية:
 .0تقدمي برامج تعلميية تواكب املعايري املرجعية ادلولية.
 .5هيلكة منظومة البحث العلمى ملواكبة متطلبات النشاط الانتاىج والنرش العلمى.
 .3دمع القدر املؤسس ية لللكية مبا يؤكد فكر تمنية املوارد اذلاتية وخد احملمتع والبيئة.

س ياسات قطاع خدمة اجملمتع وتمنية البيئة:
تضم اللكية ثالثة قطاعات يه قطاع ش ئون التعلمي والطالب ،قطاع ادلراسات العليا والبحوث ،قطاع ش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة ويعمل ش ئون خدمة
اجملمتع وتمنية البيئة عىل خدمة اجملمتع بد ًءا بلطالب حىت اربب سوق العمل وذكل خللق بيئة جامعية وتربوية تعمل عيل صقل وتمنية الشخصية املتاكمةل وصول اإيل تطوير
والتحديث املناجه وطرق التدريس بللكية .الهدف من هذه اخلطة وضع تصور لتطوير دور اللكية ىف خدمة اجملمتع وتمنية البيئة ىف ضوء الاجتاهات العاملية احلديثة ،ومعل
ترتيب لتنفيذ العنارص الىت تساعد عىل هذا التطويروىه:
.0
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تفعيل دور الوحدات ذات الطابع اخلاص ىف تمنية موارد اللكية اذلاتية وخدمة اجملمتع.
تطوير وتمنية املوارد البرشية مبجمتع اللكية.
تطوير دور اللكية ىف خدمة اجملمتع وحل مشالكه.
نرش ثقافة التعامل مع ا ألزمات والكوارث.
نرش املهنج التشارىك من قبل جممتع اللكية ىف خدمة اجملمتع.
التحسني املس متر للبيئة الطبيعية داخل اللكية وخارهجا.
تطوير بيئة العمل مبجمتع اللكية لتحسني الداء اللكى للمؤسسة.
تمنية الوعى البيىئ جملمتع اللكية واجملمتع احمليط.
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النشأأ :
صدر قرار رئيس جملس الوزراء رمق  0045لس نة  0888بس تحداث وظيفة انئب اثلث لرئيس اجلامعة خيتص بش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة  ،أأعقبه يف عام
 0884تعديل قانون تنظمي اجلامعات ينص عيل تعيني والكء لللكيات لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة يقوم عيل أأساس ًا ب إلرشاف عيل قطاع املراكز البحثية والإنتاجية
واخلدمية كوحدات ذات طابع خاص خلدمة اجملمتع

اختصاصات وكيل اللكية خلدمة اجملمتع وتمنية البيئة (الإدار العامة للتنظمي والإدار )
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ا إلرشاف عىل اإعداد اخلطط والربامج الىت تكفل حتقيق دور اجلامعة ىف خدمة اجملمتع وتمنية البيئة.
ا إلرشاف عىل اإدار شؤون الوحدات ذات الطابع اخلاص الىت تقدم خدماهتا للجامعة واجملمتع.
ا إلرشاف عىل املنشأت الىت تقدم خدمات لغري الطالب.
ا إلرشاف عىل تنفيذ برامج التدريب بأأنواعه اخملتلفة للعاملني بحلكومة والقطاع العام والقطاع اخلاص.
توعيه الطالب وتوجهيهم اإيل دورمه يف احلفاظ عيل البيئة مثل النظافة – اإس هتالك الطاقة وغريها
ا إلرشاف عىل اإجراء البحوث التطبيقية الىت جترى حلساب الرشاكت واجلهات ا ألخرى ىف ادلاخل أأو ىف اخلارج.
ا إلرشاف عىل التدريب املهىن والفىن للجمهور.
ا إلرشاف عىل تنظمي املؤمترات والندوات العلمية واحملارضات العامة الىت تس هتدف خدمة اجملمتع وتمنية البيئة.
وضع خطة تكفل تشجيع أأعضاء هيئة التدريس بللكية عيل تأأليف الكتب واملراجع وتيسري حصول الطالب علهيا.
دراسة تقارير اللكيات وتوصيات مؤمتراهتا العلمية بلنس بة خلدمة اجملمتع وتمنية البيئة قبل العرض عىل جملس اجلامعة.
متابعة تنفيذ قرارات اجمللس ا ألعىل للجامعات وجملس اجلامعة ىف شؤون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة.
التصال بلهيئات و املؤسسات اخلارجية خلدمة اللكية ىف ادار بعض الازمات و الكوارث مثل املطاىف – الاسعاف و غريها
القيام بعمل ندوات وورش معل لتدريب الساد اعضاء هيئة التدريس و الوظائف املعازنة و املوظفني و العامل بللكية لدار الزمات و الكوارث .

والكء اللكية لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة
.0
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() 0887/8/52 – 0884/05/7
أأ.د .مصطفي أأبو النجا
()5111/7/ 30 – 0887/00/2
أأ.د .برهايم الس يد عز العرب
()5112/8/03 – 5111/8/04
أأ.د .مريس أأبو السعود السود
()5118/8/5 – 5112/8/3
أأ.د .هشام محمد جابر
()5105/8/02 – 5118/8/07
أأ.د .مسري محمد اإسامعيل
أأ.د .فكرى اإبراهمي الشهاوى ()5102/8/02 - 5105/8/07
( - 5102/8/07حيت الان )
أأ.د .صبحى عبد هللا سالم
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رساةل القطاع:
اإنتاج ونرش وتطبيق املعارف من خالل البحث والتطوير والتعلمي والارشاد والتدريب ل إالسهام ىف حتقيق التمنية املس تدامة للموارد الزراعية والبرشية القادر
عىل املنافسة حملي ًا واقلميي ًا وعاملي ًا مبا يتفق مع القمي واملثل الانسانية العليا.

رؤية القطاع:
تنشد اللكية أأن حتتل موقع ًا رايد ًاي ىف اإنتاج وتروجي املعارف املرتبطة بلتمنية املس تدامة للموارد البرشية والطبيعية والزراعية عىل النطاق القوىم والاقلميي
والعاملى.
اخلطة الإسرتاتيجية لقطاع خدمة اجملمتع وتمنية البيئة قطاع خدمة اجملمتع وتمنية البيئة ىه قاطر اللكية لتنش يط مواردها اذلاتية والهنوض هبا لقد مت اإعداد اخلطة
الإسرتاتيجية وفق التتابع التاىل:
وقد مت ا ألخذ ىف الإعتبار بأأن تتوافق بشلك اكمل مع خطة اللكية واجلامعة الإسرتاتيجية و أأن تتسق هذه اخلطة أأيض ًا مع توهجات ادلوةل لرفع جود التعلمي
اجلامعى احلكوىم للوصول به اإىل مرحةل الإعامتد والىت مت تبنهيا ىف املؤمتر القوىم للتعلمي العاىل فض ًال عن ا ألخذ ىف الإعتبار إاسرتاتيجية قطاع الزراعة حىت عام  5131وخلطة
التمنية الإقتصادية الإجامتعية لدلوةل.

الغاايت الإسرتاتيجية خلطة تطوير قطاع خدمة اجملمتع وتمنية البيئة:
 .0ا إلرتقاء بلطاقات البحثية والتواصل الفعال ملواهجة حتدايت التمنية املس تدامة.
 .5التطوير املس متر لرفع كفاء الداء الإدارى و الأاكدميى بللكية وفق ًا ملعايري اجلود .
 .3تطوير الربامج ادلراس ية الىت تقدهما اللكية لرتتبط بسوق العمل القوىم وا إلقلميى وادلوىل.

ا ألهداف الاساس ية لتطوير قطاع خدمة اجملمتع وتمنية البيئة:
.0
.5
.3
.4
.2
.2

تمنية املوارد املالية واملادية لللكية و املرشوعات البحثية واملموةل خلدمة العملية البحثية والتعلميية
أأس تحداث فرص جديد للتوجة ا إلقلميي وخاصة الإفريقي بدول حوض النيل
توس يع نطاق الإس تفاد اجملمتعية من أأنشطة وخدمات اللكية كبيت خرب .
تمنية فرق حبثية ممتزي من أأعضاء هيئة التدريس مبا يتواكب مع التطورات التكنولوجية احلديثة ملواهجه املشالكت س ياسة امللكية الفكرية
والتحدايت املعارص قومي ًا وإاقلميي ًا.
مضاعفة املشاريع البحثية التنافس ية التطبيقية املموةل دلمع البحث العلمي وخدمة اجملمتع
تسويق ا ألحباث العلمية حمليا وإافريقيا
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القمي ا ألساس ية :
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الإحرتام :مجليع ا ألطراف واجلهات املعنية بأأنشطة وبرامج وخدمات اللكية (الطالب واخلرجيني ,املزارعني واملنتجني الزراعني ،وجامعات وروابط
ومنظامت املنتجني واملزارعني لإنتاج وتسويق احلاصالت الزراعية ,والقطاع اخلاص الزراعى).
التنوع :ىف الربامج واخلدمات وا ألنشطة الىت تقدهما اللكية ,والتنوع ىف الفئات املس هتدفة من هذه الربامج ,واملناطق  ,والتوقيتات الىت تقدم فهيا
هذه الربامج.
احلرية الأاكدميية والبحثية املس ئوةل :حرية التعبري ,وتبادل الراء ووهجات النظر وا ألفاكر والنتاجئ العلمية.
الرتكزي عىل البحث وا إلس تكشاف املس متر :اذلى يسهم ىف زايد الرتامك املعرىف وذكل من خالل البحوث العلمية ا ألساس ية والتطبيقية.
املبادر والإبداع :بلتحديث املس متر ىف أأساليب التعلمي والبحث العلمى وخدمة اجملمتع وتمنية البيئة.
الإلزتام والتعهد الواحض واملس متر :بتخصيص وبذل هجد والوقت والفكر حنو حتديث طرق التعلمي والبحث العلمى اذلى يس هتدف حل مشالكت
الإنتاج الزراعى عىل املس توى احملىل وا إلقلميى.
العمل بروح الفريق :من خالل التدريس املشرتك و اإجراء البحوث العلمية متعدد النظم والتخصصات.
العداةل واملساوا وعدم التحزي :ىف الربامج واخلدمات وا ألنشطة الىت تقدهما اللكية للمس تفيدين دون أأى حتزي للون أأو دلين أأو لفئة اإجامتعية و
اإقتصادية معينة.
الرشاكة والتعاون :من خالل بناء وتدعمي عالقات التعاون واملسامهة املشرتكة مع اكفة ا ألطراف واجلهات املعنية بأأنشطة وبرامج وخدمات اللكية
عىل اكفة املس توايت.
ا ألمانة والتاكمل الشخىص واملؤسىس :من خالل تدعمي القمي التعلميية والبحثية اجليد بني مجيع العاملني بللكية ونرش القمي بني اكفة ا ألطراف
واجلهات املعنية بأأنشطة وبرامج وخدمات اللكية.
الإس تدامة الىت تضمن الإس تقالل املؤسىس :من خالل املبادر والتدعمي للربامج وا ألنشطة الىت توفر مصادر متويلية اإضافية تساعد ىف توفري
اخلدمات املمتزي لاكفة ا ألفراد واجلهات املعنية.
احلومكة  :Governanceبوضع ضامانت مشاركة جممتع اللكية ىف نظام للرقابة والتوجيه عىل املس توى املؤسىس حيدد املس ئوليات واحلقوق
والعالقات مع وبني مجيع الفئات املعنية بللكية ويوحض القواعد والإجراءات الالزمة لصنع القرارات الرش يد املتعلقة بعمل اللكية مبا يدمع العداةل
والشفافية واملساءةل ويعزز الثقة واملصداقية ىف بيئة العمل.

حتليل بيىئ ربعى ا ألبعاد للمشاركة اجملمتعية وتمنية البيئة SWOT Analysis
حتليل بيىئ ربعى ا ألبعاد ) (SWOT Analysisلبيئة اللكية ل إالعامتد عىل نتاجئه ىف صياغه مكوانت اخلطة الإسرتاتيجية وتوجيه اللكية دلمع مواطن القو
والإس تفاد من الفرص املتاحة وتالىف جوانب الضعف ومواهجة التحدايت ىف س ياق معلية التطوير .هناك مجموعة من نقاط القو اليت يمتزي هبا قطاع شؤون
اجملمتع والبيئة ىف اللكية واليت ميكن استامثرها وتفعيلها عىل النحو اذلي حيقق رساةل القطاع و أأهدافه.
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 )0نقاط القو Strengths
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وجود مكتب لربط اجلامعة بلصناعة لتسويق ا ألحباث العلمية
وجود خطة س نوية معمتد خلدمة اجملمتع وتمنية البيئة
وجود وحدات اإنتاجية وخدمية ذات طابع خاص متعدد ا ألنشطة خلدمة اجملمتع
وجود العياد الزراعية اليت تقدم اخلدمات الفنية للمشاريع والرشاكت الزراعية
وجود ألية س نوية لزايد مشاركة أأعضاء هيئة التدريس ىف أأنشطة خدمة اجملمتع
تنظمي العديد من القوافل الإرشادية للتوعية ىف املناطق الريفية
التواصل مع اخلرجيني عن طريق يوم اخلرجيني وملتقي التوظيف و رابطة اخلرجيني
وجود جلنة استشارية من رجال ا ألعامل واملعنني للمشاركة ىف أأنشطة اللكية
عقد ندوات ومؤمترات علمية عىل املس توى احملىل وا إلقلميى
مسامهة معظم الوحدات ذات الطابع اخلاص ىف التدريب امليداىن للطالب
الإس تفاد من الرشاكت والقطاع اخلاص ىف تدريب الطالب
تقدمي دورات ووسائل تدريب متعدد ىف التخصصات اخملتلفة من قبل قطاع ش ئون خدمة اجملمتع والوحدات ذات الطابع اخلاص
تسامه عوائد حسابت املراكز ىف دمع الإماكنيات املالية لللكية
وجود فئات خمتلفة للعمل التطوعي اجملمتعي ىف اللكية

 )5نقاط الضعف Weaknesses
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عدم توعية اجملمتع بأأمهية لكية الزراعة وإابراز السامت واملزي التنافس ية لللكية وكيفية جذب الطلبة ىف املرحةل الثانوية والظهور ىف وسائل الإعالم
اخنفاض عدد املشاركني من أأعضاء هيئة التدريس ىف أأنشطة خدمة اجملمتع والوحدات ذات الطابع اخلاص
احلاجة إاىل تفعيل ألية لتقدير احتياجات جممتع اللكية واجملمتع احمليط بصفة دورية وربطها بأأحباث و أأنشطة الوحدات ذات الطابع اخلاص
احلاجة اإىل مزيد من التفعيل للية قياس رضا جممتع اللكية واجملمتع اخلارىج عن اخلدمات املقدمة من اللكية.
عدم تفعيل دور اللجان الإستشارية اخلاصة خبدمة اجملمتع بأأقسام اللكية
عدم توافر مجمع شامل يضم منتجات الوحدات الإنتاجية بللكية
عدم وجود مركز لتدريب وتأأهيل اخلرجيني
عدم جود جلان للتوعية البيئية عىل مس توى الطالب و أأعضاء هيئة التدريس

 )3الفرص املتاحة Opportunities
 .0وجود اللكية مبحافظة الإسكندرية عىل ساحل البحر املتوسط تعترب فرصة ممتاز ل إالس تفاد من املشاريع املشرتكة مع دول البحر املتوسط وقرهبا
أأيضا من مكتبة الإسكندرية لسهوةل احلصول عىل معلومات
 .5توجه اجملمتع حنو تطبيق معايري الهيئة القومية لضامن جود والاعامتد وجلنة القطاع الزراعى بشلك عام
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زايد الإهامتم جبود املنتجات الزراعية املقدمة من الوحدات الانتاجية وسالمة الغذاء عىل املس توى احملىل فض ًال عن املس توى ادلوىل
اكتساب ثقة اجملمتع احملىل مبنتجات وخدمات املقدمة من الوحدات ذات الطابع اخلاص اللكية
اهامتم اجلهات املعنية اربب سوق العمل بلتواجد ىف ملتقى التوظيف الس نوى لتعيني اخلرجيني
زايد اإقبال اجملمتع عيل املرشوعات الصغري وإاقامة الندوات واملؤمترات وذكل تعطى فرصة لس تغالل اللكية كبيت خرب حبث وتطوير
تواجدها بلقرب من املناطق الصناعية كام ىف مدينة برج العرب وغرب الإسكندرية.
وجود العديد من املصانع والرشاكت اليت تعد سوق خصب للجرجيني

 )4الهتديدات احملمتةل Threats
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ضعف الإماكنيات واملوارد املتاحة مما يؤثر سلب ًيا عىل اخلدمات املقدمة.من قبل اللكية.
ضعف المتويل املتاح.
ضعف وعى اجملمتع اخلارىج بدور اللكية
عدم التواصل بني مشالكت اجملمتع وخطط البحث العلمى الزراعى
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الاهداف الاسرتاتيجية للخطة خدمة اجملمتع
الهدف الإسرتاتيجي ا ألول  :زايد املشاركة اجملمتعية وتعزيز قدر اللكية عىل خدمة اجملمتع وتمنية البيئة
ا ألهداف الفرعية :
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.8
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تشجيع أأعضاء هيئة التدريس عيل التقدم بملرشوعات التطبيقية واملرشوعات البحثية املموةل سواء من ادلاخل او اخلارج اليت ختدم اجملمتع وتمنى
همارات فئات اللكية وزايد موارد اللكية واجلامعة.
تمنية أأعضاء هيئة التدريس قامي خيص الاحباث مبا يتواكب مع التطورات التكنولوجيا احلديثة ملواهجة املشالكت والتحدايت املعارص ( التوعية
بقانون حامية امللكية الفكرية )
التشجيع عيل العمل التطوعي يف جمال خدمة اجملمتع وتمنية البيئة (زراعة املتخللالت – زراعة النخيل  -أأرس التدريب التطوعي – اتفاقية تعاون
– القوافل الزراعية – الربامج التليفزيونية والكتابة يف الصحف واجملالت – برانمج تدرييب جتديدى ىف تمنية املهارات العملية ملوهجىى ومعلمى
التعلمي الثانوى الزراعى).
زايد التبادل العلمي والثقايف ( املومس الثقاىف ) داخل اللكية وخارج اجلامعة بني اجلامعات املرصية.
املسامهة يف ا ألعامل اخلريية والاجامتعية (ش نطة اخلري – يوم اليتمي – محةل التربع بدلم – مشاريع اخلدمة العامة وتمنية اجملمتع).
ربط اجلامعة بجملمتع ومشالكه الراهنة ووضع احللول لها عن طريق عقد املؤمترات والندوات وورش العمل.
التواصل املس متر مع اخلرجيني ومع اربب سوق العمل (ملتقي التوظيف – احتفال اللكية بيوم اخلرجيني ).
تقدمي ادلمع العلمي والتدرييب لاكفة أأطراف اجملمتع (الاستشارات) من خالل املعمل الارشادى داخل اللكية
تعريف طلبة املدارس مبختلف مراحلها بأأنشطة اللكية وجمالت ادلراسة هبا
تقدمي دورات تدريبية ىف مجيع اجملالت حسب خطة التدريب داخل اللكية لرفع مس توايت فئات اللكية اخملتلفة من خالل وحد ضامن اجلود .

الهدف الإسرتاتيجي الثاىن  :تطوير وحتديث اخلطط والربامج الأاكدميية
ا ألهداف الفرعية:
.0
.5
.3
.4
.2

مسامهة ا ألطراف اجملمتعية يف تدريب الطالب خالل التدريب الصيفي
تطوير البيئة التعلميية بللكية عن طريق تطوير اماكنيات حمطات حبوث التجارب والورش واملعامل بللكية.
تصممي اس تبياانت لقياس وتقيمي رضاء منظامت سوق العمل واجملمتع املدىن عن أأداء املؤسسة.
توزيع وجتميع وتفريغ وحتليل تكل الاس تبياانت وإاعداد تقارير شامةل لقياس الرضا عن ا ألداء.
اس تطالع أراء طالب املدراس الزراعية وخرجيى لكية الزراعة و أراء معلمى وموهجىى الرتبية الزرعية بملدارس ىف ادلورات املقدمة من لكية
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الهداف الإسرتاتيجي الثالث :حامية البيئة ادلاخلية لللكية واحملافظة عىل بيئة نظيفة داخل اللكية
ا ألهداف الفرعية :
.0
.5
.3
.4

تكوين جلنة لنظافة اللكية برئاسة وكيل اللكية لش ئون التعلمي والطالب وادار رعاية الش باب بللكية
زراعة ش تالت اجشار ( ماجنو – برتقال – لميون – خنيل – يوسفى -خروب – اكىك  -البياكن ) داخل اللكية وىف بعض شوراع وميادين
الاسكندرية ومراكز حمافظة البحري
اتفاقية أأمني اللكية والش بكة املرصية ملاكحفة التدخني ومت معل خطة مرفقة لتحقيق جامعة خالية من التدخني ويمت فهيا تكوين جلنة ملاكحفة التدخني
من أأعضاء هيئة التدريس والعاملني وكذكل أأرس طالبية ملاكحفة التدخني
تكوين جلنة ماكحفة التدخني بللكية (ميثل فهيا أأعضاء هيئة التدريس والعاملني والطالب )

الهداف الإسرتاتيجي الرابع :تفعيل دور واداء ومردود الوحدات ذات الطابع اخلاص
ا ألهداف الفرعية:
 .0تسويق اخلدمات الىت تقدهما الوحدات ذات الطابع اخلاص (اشرتاك الوحدات يف امللتقي البي ي للجامعة – منافذ تسويقة خاصة للوحدات ذات
الطابع اخلاص).

الهداف الإسرتاتيجي خامس :حتقيق ا ألمن والسالمة ىف اللكية
ا ألهداف الفرعية :
.0
.5
.3
.4
.2
.2
.7

تشكيل جلنة السالمة والصحة املهنية
عقد اتقافية مع رشكة صيانه بفارى
تشكيل وحد اإدار الأزمات والكوارث
تفعيل دور ً
الك من اللجنة والوحد
خطة مواهجة حالت الأزمات والكوارث بللكية
حمارضات تعريفية عن حالت الازمات والكوارث بللكية ىف بداية العام اجلامعى
وضع ملصلقات اعالمية عن كيفية اس تخدام طقاايت احلريق واجراءات الامن والسالمة بملعامل
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