
 

 

 

 

 

  لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية . االستراتيجيةإعداد وتنفيذ الخطة 

  علي مستوي الكلية .إعادة الهيكل التنظيمي لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 . العمل علي زيادة إرضاء األطراف المجتمعية في أنشطة الطلية 

 . العمل علي مشاركة األطراف المجتمعية في أنشطة الكلية 

 . التعاون بين األطراف المجتمعية والكلية لتدريب وتأهيل الطالبات 

  ًومعنوياً.العمل علي إشراك األطراف المجتمعية فعليا ً في دعم الكلية ماديا 

  تفعيل وتشجيع الوحدات مركز الخدمة العامة بالكلية علي المشاركة في الدعم المادي

 والفني .

  تسويق أفكار مركز الخدمة العامة لتنمية الموارد الذاتية والعمل علي المشاركة في األنتاج

 والتطوير.

 . المشاركة في حل المشكالت المجتمعية والبيئية في مجال تربية الطفل 

 . العمل علي نشر الوعي البيئي في مجاالت الكلية 

 . العمل علي تنمية موارد الكلية من الخدمات المجتمعية 

  إنشاء وتفعيل دور وحدة  إدارة األزمات والكوارث بالكلية للتمكن من التصدي لما يمكن

 أن تواجه الكلية من أزمات .

 

ور استراتيجية وتتمثل هذه تغطي أهداف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ستة محا

 المحاور في :

محور تحديد االحتياجات المجتمعية يتم ذلك من خالل استبيانات ومجموعات نقاش مع  .1

الجهات المستفيدة للوقوف علي المشاكل المجتمعية التي يمكن وضع حلول لها من خالل 

 .ومشروعات البيئة ويتم بناء عليه وضع خطة لعالج تلك المشكالت الكلية 

ات االستشارية التربوية والنفسية ، يعتمد هذا المحور علي ما يقدمه مركز محور الخدم .2

الخدمة العامة بالكلية ووحدة إرشاد الطفولة والتي تتفاعل مع معظم المؤسسات والشركات 

عة أو خارج والوزارات في شتي تخصصات الكلية والتي تمثل بيت خبرة سواء للجام

 الجامعة .

 األهداف االستراتيجية العامة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 جامعة المنيا –المبكرة  -لكلية التربية للطفولة  

 



محور التفاعل مع المجتمع من خالل هذا المحور يتبني قطاع شئون خدمة المجتمع  .3

المشاكل المجتمعية المحيطة بتحديدها والعمل علي حلها من خالل الندوات وورش العمل 

طبقاً  االجتماعيةفي القوافل المتكاملة للتعرف عن قرب عن المشكالت  واالشتراك

لية وعمل األبحاث الميدانية واإلحصائيات الواقعية ولتقديم خدمات لتخصصات الك

 مجتمعية علي أساس علمي وتقني وذلك لتطوير المجتمع ورفع كفاءة الكلية.

التعاون من أجل اإلنتاج في هذا المحور يتم توظيف إمكانيات الكلية بوحداتها ذات الطابع  .4

تحسين اإلنتاج أو في اإلنتاج إما  –ة ( في المساهمة في الخاص ) مركز الخدمة العام

الفعلي لمتطلبات مجتمعية داخل بيئة الكلية وخارجها ويتم ذلك علي سبيل المثال ال الحصر 

من اإلنتاج المباشر داخل وحدة الوسائل التعليمية بالكلية من إنتاج لوحات ووسائل تعليمية 

 .للطفل وذلك للسوق المحلي أو الجامعة

للتنمية المستدامة في هذا المحور يتم تشجيع األقسام العلمية بالكلية لالشتراك  التوجهمحور  .5

في  االشتراكفي عمل مشروعات تخدم البيئة وتخدم المجتمع والتعاون والتشجيع علي 

التي تهدف لخدمة المجتمع وتنمية مسابقات الطفولة وكذلك التركيز علي األبحاث العلمية 

ة مستدامة وكذلك التغلب علي مشكالت المجتمع سواء داخل أو خارج الكلية مما البيئة تنمي

يستوجب االتصال الفعال بالمجتمع المدني وإشراكهم فعلياً في الخدمات المجتمعية من 

 لحل المشكالت المجتمعية. الموجهةخالل األبحاث 

محور التعاون والتواصل مع المجتمع المدني من خالل هذا المحور يتم التواصل مع  .6

للكلية في  االستراتيجيةالجمعيات االهلية والمجتمع المدني للتعاون في تحقيق األهداف 

ن خاصة من أو متابعة أنشطة الخريجيالمجاالت المختلفة سواء في التدريب أو الندوات 

مادياً وأدبياً وتنمية المجتمع يتقلد منهم مناصب علمية أو إدارية للمساهمة في تنمية الكلية 

أو أي أنشطة أخري للتدعيم والمساهمة في زيادة التواصل بين الكلية والمجتمع ، يتولي 

لكلية منذ انشائه مسئولية التواصل مع المجتمع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة با

الداخلي والخارجي ، يقوم القطاع من خالل لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية 

 باألشراف علي متابعة وتنفيذ األنشطة التالية :

 .تنمية موارد وقدرات الكلية الذاتية 

  في خدمة المجتمع إعداد الخطط والبرامج التي تكفل تحقيق دور الكلية

 وتنمية البيئة.

 وتنفيذ برامج تدريبية ألفراد المجتمع علي اساليب التعامل مع  إعداد

 .الخاصة  االحتياجاتاألطفال األسوياء وذوي 

 قوافل التي تستهدف تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والمحاضرات وال

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

  التربوية والنفسية في مجال تربية الطفل . االستشاراتتقديم 


