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فهرس المحتويات
انًىظىع
فشَك إػذاد خطت خذيت انًجتًغ وتًُُت انبُئت
انًاليخ األسبسُت نكهُت انؼهىو ببإلسًبػُهُت
سببمت األػًبل انًجتًؼُت
انؼُبصش انشئُسُت نخطت خذيت انًجتًغ وتًُُت انبُئت نكهُت انؼهىو
ببإلسًبػُهُت
 -1سؤَت وسسبنت انكهُت
 -2يُهج إػذاد انخطت
 -3يشجؼُبث انخطت
 -4تذهُم انبُئت انذاخهُت وانخبسجُت نهكهُت
يىاغٍ انمىة
يىاغٍ انعؼف
 -5انفشص انًتبدت
 -6انتهذَذاث انًذتًهت
 -7تذذَذ اإلدتُبجبث
 -8األهذاف األستشاتُجُت نهخطت:
 -9االنُبث واألَشطت اإلجشائُت انًذممت نألهذاف:
 -11انجذول انضيًُ نتُفُز خطت خذيت انًجتًغ وتًُُت انبُئت
 -11انجذول انضيًُ انتفصُهً نهخطت انتُفُزَت
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فريق إعداد خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة
بكلية علوم االسماعيلية

و

األسى

انىظُفت

انذوس فً إػذاد انخطت

 1د .أصوذ السُذ الشَس

أستبر هسبػذ وهٌسك  -سئُس الفشَك
الوشبسكخ
هذف
وسئُس  -تضلُل هعوىى الىحبئك الوزوؼخ هغ
الوزتوؼُخ
وظغ تكلُفبد ألػعبء الفشَك
فشَك إػذاد الخطخ
 -كتبثخ التمبسَش األولُخ والٌهبئُخ للخطخ

 2أ.د .أصوذ صسي أثى غبلُخ

وكُل الكلُخ لشئىى  -ػمذ الٌذواد الٌمبشُخ ثُي أػعبء الفشَك
وػٌُخ هي األغشاف الوؼٌُخ.
خذهخ الوزتوغ وتٌوُخ
الجُئخ
 صصش ألًشطخ لطبع الجُئخ ثبلكلُخوالتذػُن ثىحبئك وهستٌذاد التٌفُز.

 3د .سوُش هضوذ الشَس

التٌفُزي هشارؼخ الخطخ وهطبثمتهب هغ هؼبَُش
الوذَش
التطىَش الزىدح
لوششوع
والتأهُل
الوستوش
لإلػتوبد ثبلكلُخ

 4أً .بدَخ هخلىف

إداسي ثمسن الٌىحُك  -ػول تضلُل لإلستجُبًبد وتزوُغ الىحبئك
ثبلكلُخ
هؼُذ ثمسن الزُىلىرُب

 5م .إسالم ًبرً
هؼُذ ثمسن الزُىلىرُب

م .هضوذ ػبغف أثى الٌىس
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 تزوُغ الوستٌذاد الوتبصخ هي ألسبم الكلُخالؼلوُخ
 تىصَغ اإلستجُبًبد وتزوُؼهب هياألغشاف الوزتوؼُخ
 تزوُغ الوستٌذاد الوتبصخ هي ألسبمالكلُخ الؼلوُخ
 تىصَغ اإلستجُبًبد وتزوُؼهب هياألغشاف الوزتوؼُخ

جامعة قناة السوٌس
كلٌة العلوم باإلسماعٌلٌة
خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة
بكلية علوم االسماعيلية
جامعة قناة السويس
أوال :المالمح األساسية لكلية العلوم باإلسماعيلية
كلٌة العلوم باإلسماعٌلٌة من أوائل الكلٌلاا ال لً بلبأا بللا البماسلة مل إنشلاا الجامعلة
بقاامام السٌب مئٌس الجملومٌة مقم  39لسنة  .0396والكلٌة ق فلً سلب مبلان بلل مسلاه لا
أكثم من  60222م م ممب و كون من سب أقسام علمٌة.
 -0الفٌزٌا

 -0الكٌمٌا

 -9النباا

 -4علم الهٌوان

 -5علوم البهام

 -6المٌاضٌاا

 -9الجٌولوجٌا
منح جامعة قناة السوٌس بمجة البكالومٌوس بنا على طلب كلٌة العلوم بنظامٌٌن
بماسٌٌن هما النظام الفصلى (طبقا لالئهة  )0339فى عشمة خصصاا علمٌة الفٌزٌا
والكٌمٌا

والنباا والمٌكموبٌولوجى وعلم الهٌوان والبٌولوجٌا البهمٌة والمٌاضٌاا

والهساباا العلمٌة والجٌولوجٌا والجٌوفٌزٌا ال طبٌقٌة ،وسوف ٌن لى العم بلذه االئهة فى
خال ثالث أعوام .كما منح الكلٌة أٌضا بمجة البكالومٌوس طبقا لنظام الساعاا المع مبة
(الئهة  )0222فً واهب وثالثون بمنامج علمى مفع منلا ه ى اآلن عشمة بمامج بماسٌة
هى:
 -0الفٌزٌا

 -0الكٌمٌا

 -9النباا

 -4المٌكموبٌولوجى
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 -5علم الهٌوان

 -6البٌو كنولوجى

 -9المٌاضٌاا

 -2علوم الهاسب

 -3الجٌولوجٌا

 -02الجٌوفٌزٌا ال طبٌقٌة

كمللا مللنح جامعللة قنللاة السللوٌس بمجللة الللببلوم والماجسل ٌم والللبك وماة بنللا علللى طلللب
الكلٌة فً العبٌب ملن البلمامج العلمٌلة الهبٌثلةٌ .لبمس بالكلٌلة هلوالً  0222طاللب وطالبلة فلً
ممهلة البكالومٌوس على مبى السنواا البماسٌة األمب كملا ٌلبمس بللا هلوالً  0922طاللب
وطالبة فً ممهلة الببلوم .وٌبل عبب الطالب المسلجلٌن لممهللة الماجسل ٌم واللبك وماه هلوالً
 022طالب وطالبة .
والكلٌة منذ أسٌسلا وهً سعً جاهبة بك قوة إلً فعٌ إمكانٌا لا وقبما لا وإثما
خبماا طالبلا مع مبة فً ذلك كله علً الخبماا العلمٌة والفكمٌة ألسا ذ لا ومس نبة فً ذلك
لكافة المس هبثاا واألسالٌب العلمٌة وال كنولوجٌة إلً جانب المؤى االج ماعٌة الفاعلة من
أج خبمة كافة القطاعاا وال خصصاا .و سعً الكلٌة طوا مسٌم لا إلً طوٌم بمامجلا
ومقمما لا باس ممام واس هباث بمامج ومقمماا جبٌبة علً نهو ٌ ناسب م الم غٌماا
العلمٌة واألكابٌمٌة كما أن الكلٌة همٌصة علً مواكبة االه ٌاجاا العلمٌة والم طلباا ال نموٌة
المخ لفة ،لذا فقب اس هبثا خصصاا لعلوم الهاسب والمعلوماا ،والبٌو كنولوجى،
والمٌكموبٌولوجى والبٌولوجٌا البهمٌة والجٌوفٌزٌا وغٌمها.
ضم الكلٌة ثالثة قطاعاا وهً قطاع شئون ال علٌم والطالب  ،وقطاع البماساا العلٌا
والبهوث ،وقطاع شئون خبمة المج م و نمٌة البٌئة ،و عم الكلٌة جاهبة من أج خبمة
ومعاٌة أهم عنصم فً العملٌة األكابٌمٌة أال وهو الطالب بب ا من خلق بٌئة جامعٌة و مبوٌة
عم علً صق و نمٌة الشخصٌة الم كاملة وصوال إلً ال طوٌم واالس هباث فً اقسام الكلٌة
المخ لفة من هٌث المناهج وطمق ال بمٌس والبمامج المقبمة.
وٌوجب بالكلٌة العبٌب من المماكز البهثٌة والوهباا ذاا الطاب الخاص ال ى قبم
خبما لا للمج م مث :
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 -1مركز بحوث البيئة بسانت كاترين :وٌعنى بالبماساا الجٌولوجٌة والبٌئٌة وال بمٌب الهقلى
لطالب الكلٌة وطالب الجامعاا األخمى بمنطقة جنوب سٌنا .
 -2وحدة بحوث السموم والتحاليل الدقيقة :ضم الوهبة أجلزة ال هالٌ البقٌقة ل هالٌ المواب
والسموم والعناصم الثقٌلة فى العٌناا المخ لفة .
 -3وحدة تصنيع وتشكيل الزجاج :لبف إلى معاونة الجامعة فى القٌام بمسال لا ب هقٌق
االك فا الذا ً اله ٌاجاا كلٌة العلوم وكلٌاا الجامعة ومماكزها البهثٌة من األبواا
واألجلزة الزجاجٌة والقٌام باإلعما اإلن اجٌة للغٌم .
 -4مركز الخدمة العامة واالستشارات العلمية :وٌقبم الممكز خبما ه األس شامٌة لألفماب
و اللٌئاا المج معٌة من خال

اإلس عانة بأعضا هٌئة ال بمٌس فى أقسام الكلٌة المخ لفة

كإس شامٌٌن فى ال خصصاا المطلوبة ،كما ٌشمف الممكز على إبامة قاعة النبواا والسٌمٌنام بالكلٌة.

وقب أنجزا الكلٌة بأقساملا العلمٌة المخ لفة المئاا ب األالف من البهوث والبماساا
العلمٌة م نشمها من خال المجالا العلمٌة المهكمة والبومٌاا والهولٌاا خال األعوام
السابقة وقاما الكلٌة ب بعٌم عبب كبٌم منلا باإلضافة إلً البماساا العلمٌة ال ً قاما
ب موٌللا جلاا مهلٌة وأجنبٌة مث وزامة ال علٌم العالً ،واال هاب األومبً ،وعبب كبٌم من
الجامعاا و المماكز العلمٌة األجنبٌة فً العبٌب من بلبان العالم  ،من خال ا فاقاا عاون.
باإلضافة إلى ما سبق فإن لكلٌة العلوم جامعة قناة السوٌس بوماً هاما ً قوم به فى بعم مسٌمة
ال نمٌة والمشامكة فى القضاٌا اإلقلٌمٌة بك ما ملكه من قبماا بشمٌة و قنٌة وخبماا مخ لفة
وذلك من خال اسلاماا مماكزها ووهبا لا ذاا الطاب الخاص فى خبمة المج م و نمٌة
البٌئة وبما قبمه من خبماا فى اقلٌم القناة وسٌنا .
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ثانيا :سابقة األعمال المجتمعية
منذ إنشا الكلٌة م قبٌم العبٌب من الخبماا المج معٌة من خال األقسام العلمٌة بالكلٌة
والوهباا ذاا الطاب الخاص بلا .وخال العام الجامعى  ، 0202/0223قبما الكلٌة
الخبماا المج معٌة األ ٌة فى المهاوم المخ لفة كما هو موضح بالجبو ال الى:
محىر برامج التىعيت بخذمت المجتمع وتنميت البيئت

الخذمبث المجتمعيت

المىعذ
 ديسًجر 0229

نذوح ػن( :تهىث انًىارد انطجيؼيخ ).

 يبرش 0202

نذوح ػن :انطجيؼخ (سًىو وػالج)

 أثريم 0202

ثرنبيح تذريجً ػن :انغىص انجحري

 أثريم 0202

نذوح ػن :أدارح انًىارد انًبئيخ

 أثريم 0202

نذوح ػن :يخبطر انكبئنبد انغبزيخ ػهً انجيئبد انًبئيخ انًصريخ

محىر برامج تنميت مهبراث الطالة واإلداريين
 نىفًجر 0229

انًهتمً انتىظيفً األول نرخبل األػًبل يغ طالة انكهيخ

 ديسًجر 0229

دورح انصحخ وانساليخ انًهنيخ نهصنبػبد انؼبيخ – أوشب  02سبػبد

 فجراير 0202

دورح صيبنخ األخهسح

 أثريم 0202

ثرنبيح تذريجً ػن :انغىص انجحري

محىر قىافل األصحبح البيئى لجبمعت قنبة السىيس
 يتى تحذيذه ين لجم
لطبع خذيخ انًدتًغ
وتنًيخ انجيئخ ثبندبيؼخ

لىافم األصحبذ انجيئً نًحبفظبد انمنبح وسينبء وتشًم فرق تىػيخ ثيئيخ وفرق طجيخ
وػالخيخ وفرق زراػيخ وتشدير ورنك ثًشبركخ كهيخ انؼهىو يغ كهيبد انطت وانتًريض
وانطت انجيطري وانسراػخ ثبندبيؼخ.

محىر النشراث والمطبىعبث
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 نشراد دوريخ
نهتىػيخ انجيئيخ

إصذار نشراد نهتىػيخ انجيئيخ ثصفخ دوريخ تتضًن انؼذيذ ين انًىضىػبد انتً تتؼهك
ثبنًشبكم انًدتًؼيخ انًحيطخ يثم ( تهىث انجيئخ – أضرار انتذخين – حًبيخ
انشىاطئ – تذوير انًخهفبد ) تىزع ػهً كبفخ األطراف انًدتًؼيخ وطالة انكهيخ

ثالثا :العناصر الرئيسية لخطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لكلية العلوم باإلسماعيلية
 -1رؤية ورسالة الكلية
كونا مؤٌة ومسالة وأهباف كلٌة العلوم من خال مؤٌة ومسالة وأهباف جامعة قنلاة السلوٌس
وعلللى فلمنللا لواق ل البٌئللة ال للى نهٌللا فٌلللا وفلمنللا لمغبللاا الطللالب وأعضللا هٌئللة ال للبمٌس
والعاملٌن بالكلٌة والمصالح المؤثمة والم أثمة بالنشلاط البهثلى وال علٌملى بالكلٌلة وكلذلك عكلس
مسال نا السبب األساسى ال ى قاما من أجله كلٌة العلوم كأو كلٌة للعلوم بمنطقلة قنلاة السلوٌس
وسٌنا ل قبٌم البمامج واألنشطة المخ لفة ال ى خبم نمٌة مج م أقلٌم القناة وسٌنا .
الرؤية :
تتطلع كلية العلوم باإلسماعيلية إلى أن تتبوأ مكانة علمية متميزة علىى المسىتويين المحلىى واألقليمىى وأن
تكون مركز خبرة لتقديم التدريب المستمر واإلستشارات العلمية للمؤسسات الحكومية والخاصة.

الرسالة:
تقوم كلية العلوم باإلسماعيلية بالتدريس والبحىث والتطىوير المسىتمر للبىرامع العلميىة فىى مجىاالت العلىوم
األساسية والتطبيقية بطريقة تشجع علىى التوىوق العلمىى واإلبتكىار والقىدرة علىى تحديىد المشىكالت وحلهىا
لإلرتقاء بالمجتمع المصرى عامة ومجتمع إقليم قناة السويس وسيناء خاصة.

وٌ م هقق مسالة الكلٌة فٌما ٌخ ص ب نمٌة مج م إقلٌم القناة وسٌنا على النهو ال الى:
 -0طوٌم بمامج ممهلة البماساا العلٌا البهثٌة ال طبٌقٌة ال ى خبم المج م فى ضو
المعاٌٌم المهلٌة واإلقلٌمٌة والعالمٌة ووفقا للمعاٌٌم األكابٌمٌة المع مبة من اللجنة القومٌة
لضمان الجوبة واإلع ماب.
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 -0بعٌم ال عاون بٌن قطاع شئون البٌئة بالكلٌة ونظٌمه فى كلٌاا العلوم األخمى ومماكز
البهث العلمى مهلٌا ً وإقلٌمٌا ً وعالمٌا ً من خال ا فاقٌاا ال عاون العلمى والمشموعاا البٌئٌة
المش مكة.
 -9سوٌق المماكز والوهباا ذاا الطاب الخاص بالكلٌة ل قبٌم الخبماا البهثٌة واالس شامٌة
للمج م .
 -2منهع إعداد الخطة
قوم خطة خبمة المج م

و نمٌة البٌئة للكلٌة على منلجٌة ال هلٌ

المس قبلى

" . "Prospective Analysisال ى ع مب على هلٌ البٌئة الخامجٌة للكلٌة الس قما الفمص
وال لبٌباا المه ملة ،و هلٌ البٌئة الباخلٌة للكلٌة من هٌث كفا لا وقبما لا الذا ٌة ل هبٌب
نقاط القوة والضعف فٌلا  ،سعٌا ً نهو إهباث ال ناسق وال عاون بٌن جمٌ األنشطة ل نفٌذ الخطة
و هقٌق أهبافلا االس ما ٌجٌة .كما أنلا مبنا بأساس سلٌم ال خاذ القماما االس ما ٌجٌة وفقا ً
للمعاٌٌم المهببة ،وبال الى ع بم مبخالً أساسٌا ً لل خطٌط االس ما ٌجى للكلٌة فى عالق لا ببٌئ لا
وسوق العم واه ٌاجاا ال نمٌة المج معٌة .ومن ناهٌة أخمى فقب اع مبا الخطة الهالٌة على
منلج " هلٌ المضمون"  "Content Analysisوالذى ٌقوم على اس خبام هلٌ الوثائق
الم صلة بالخبماا المج معٌة  ،كما اع مبا المنلجٌة على عبب من األبواا البهثٌة
كاالس بٌاناا واس ماماا المأى وأبواا المقابلة المف وهة والعصف الذهنى فى سبٌ ا مام
عملٌة المسح البٌئى للكلٌة.
وبنا اً على ما سبق فإن أسلوب العم فى خطة الكلٌة لخبمة المج م و نمٌة البٌئة قب
اع مب على فلم واس ٌعاب فلسفة خبمة المج م وموق جامعة قناة السوٌس وكلٌة العلوم
باإلسماعٌلٌة فٌه  ،وأٌضا ً فلم سوق العم وهٌك العمالة والملن فٌه  ،م

هبٌب إطام هلٌلى

لهمكة المس جباا المهلٌة واإلقلٌمٌة والعالمٌة و باعٌا لا الم نوعة على القطاعاا المج معٌة.
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كما اع مب أٌضا على مفلوم المسح البٌئى " "SWOT Analysisل هبٌب نقاط القوة والضعف
فى البٌئة الباخلٌة للجامعة  ،والفمص وال لبٌباا المه ملة الخامجٌة للجامعة.
وقب م طبٌق مجموعلة ملن األبواا ل نفٌلذ المنلاهج السلابق االشلامة الٌللا وملن ضلمن للك
األبواا :االج ماعاا ،والعصف الذهنً ،ومجموعلاا ال مكٌلز ( .(Focus Groupوبمماجعلة
و هلٌل ظللموف وبٌئللة العمل الخامجٌللة والباخلٌللة ل هبٌللب الفللمص وال لبٌللباا ونقللاط الضللعف
والقوة للكلٌة م هبٌب األهباف اإلس ما ٌجٌة واألنشطة والبمامج آخلذٌن فلى اإلع بلام مؤشلماا
كفا ة األبا المع مب من اللٌئة القومٌة لضمان جوبة ال علٌم واإلع ماب.
و م اعباب خطة خبمة المج م و نمٌة البٌئة للكلٌة طبقا للخطواا األ ٌة:
 -0اإل فاق على هٌك مق مح لخطلة الكلٌلة لخبملة المج مل و نمٌلة البٌئلة ملن خلال مجللس
الكلٌة.
 -0كوٌن لجنة إعباب خطة الكلٌة لخبمة المج م و نمٌة البٌئة.
 -9جمٌ المس نباا الم اهة من أقسام الكلٌة العلمٌة لصٌاغة وإعباب عناصم الخطة.
 -4هلٌ مضمون الوثائق واللوائح م وض كلٌفاا ألعضا الفمٌق فى هذا الصبب.
 -5عقب النبواا النقاشٌة بٌن أعضا الفمٌق وعٌنة من األطماف المعنٌة

لمناقشة

اق ماها لم فى الخطة .
 -6ك ابللة ال قمٌللم األولللى بعللب ال عللبٌالا المق مهللة وطباع لله وعمضلله للمناقشللة م ل مللبٌم
وهبة الجوبة بالكلٌة
 -9ك ابة ال قمٌم النلائى للخطة واع مابه من مجلس الكلٌة.
 -3مرجعيات الخطة
للم وضلل الخطللة الهالٌللة فللى ضللو الخطللة األسلل ما ٌجٌة ل وكٌللب الجللوبة بالجامعللة والخطللة
األس ما ٌجٌة للكلٌة ،كما م المجوع الى خطط خبملة المج مل و نمٌلة البٌئلة فلى بعلل الكلٌلاا
المناظمة والمعلنة على شبكة المعلوماا البولٌة.
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 -4تحليل البيئة الداخلية والخارجية للكلية ""SWOT Analyses
أ -تحليل البيئة الداخلية
أوضها ن ائج البماسة الذا ٌة للكلٌلة أن هنلاك مجموعلة ملن نقلاط القلوة ال لى مٌلز بللا
الكلٌة باخلٌا وال ى ٌمكن اس ثمامها و فعٌللا على النهلو اللذى ٌهقلق مسلالة الكلٌلة فٌملا ٌخل ص
ب نمٌة مج م إقلٌم القناة وسٌنا  .كما أظللما ن لائج البماسلة نقلاط الضلعف والقلوة ال لى لؤثم
على كفا ة وفاعلٌة هقٌق مسال لا .
مواطن القوة
 -0سمعة أكابٌمٌة م مٌزة هقق للا الكلٌلة مهلٌلا وأقلٌمٌلا وعالمٌلا أبا إللى ام بلاط الكلٌلة بالعبٌلب
من ا فاقٌاا ال عاون ال عاون م كلٌاا وهٌئاا علمٌة عالمٌة.
 -9موق م مٌز ٌ وسط اقللٌم قنلاة السلوٌس وسلٌنا ٌ لوافم فٌله بنٌلة اساسلٌة و كنولوجٌلة سلاعب
على هقٌق الكلٌة لمسال لا وأهبافلا المج معٌة بكفا ة وفاعلٌة.
 -4وجوب نخبة من السابة أعضا هٌئة ال لبمٌس واللٌئلة المعاونلة فلى الكثٌلم ملن ال خصصلاا
النابمة بالكلٌلة والمشللوب لللم بلال فوق فلى المجلا العلملى ال طبٌقلى وهصلو بعضللم عللى
جوائز علمٌة قومٌة.
 -5نوع و عبب البمامج بممهلة البكالومٌوس مما ٌعطى الفمصة ل فعٌ بعل البلمامج الهبٌثلة
ال ى فى بال غٌماا ال ى م فى سوق العم و لبى اه ٌاجاا المج م و نمٌة البٌئة المهٌطلة
و مكن خمٌج الكلٌة من المنافسة فى سوق العم .
 -6وجوب بمامج طبٌقٌة الٌوجب للا نظٌم فى كلٌاا العلوم فى الجامعاا األقلٌمٌة المجاومة.
 -9ممونة فى الئه ى الكلٌة لممهلة البكالومٌوس عطى الفمصة لطمح مقمماا بماسٌة نخلبم
سوق العم ومبمجة فى هذه اللوائح ها مسمى مقمماا خاصة ..
 -2اإلل زام وال وس فى الزٌاماا الهقلٌة وال بمٌب الصٌفى بلٌئلاا سلوق العمل بشلك منل ظم
لطالب الكلٌة واع بامهما جز أساسى من البمامج البماسٌة.
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 - -3نوع و عبب البلمامج بمماهل البماسلاا العلٌلا ( 96بمنلامج لللببلوم الملنلى و 66بمنلامج
للماجس ٌم والبك وماه) مما ٌعطى الفمصة لمواكبة ال غٌماا الهبٌثة فى سوق العم .
 -02وافم ممكزٌٌن بهثٌٌن أهبهما فى شمم الشٌخ واألخم بسانا كا مٌن ٌعلوبان بلالنف عللى
الباهثٌن للقٌام بأبهاث بٌئٌة و طبٌقٌة وكذلك لل بمٌب الطالبى.
 -00للوافم وهللباا ذاا طللاب خللاص بالكلٌللة معنٌللة بقضللاٌا البهللث العلمللى وخبمللة المج م ل
وقضاٌا ال نمٌة فى المنطقة وال ى من شأنلا عظلٌم قلبما لا فلى لوفٌم ملوامب م جلببة للكلٌلة
من خال ال عاون م مواق اإلن اج والخبماا بالمج م .
 -00المشلامكة فلى األنشللطة البٌئٌلة الطالبٌللة المخ لفلة باخل وخلامج الكلٌللة (صلهف ،شللجٌم،
جمٌ ) وكذلك فى القواف الطالبٌة ال ى نظملا الجامعة سنوٌا.
 -09بباٌة هبٌث موق الكلٌلة عللى شلبكة المعلوملاا البولٌلة مملا سلٌزٌب عالقلة األ صلا بلٌن
الكلٌة والمج م المهٌط.
 -04وجللوب نسللبة كبٌللمة زٌللب عللن  %52مللن أعضللا هٌئللة ال للبمٌس مللن الشللباب ال للى ق ل
أعمامهم عن  52سنة مما ٌبعم المغبة فى ال قبم العلمى الذى ٌخبم المج م .
مواطن الضعف
 -0عبم وجوب قنواا إ صلا مباشلمة بلٌن الكلٌلة واللٌئلاا المج معٌلة ذاا الصللة (مثل وزامة
البٌئة – جللاز شلئون البٌئلة – الصلنبوق اإلج ملاعى لل نمٌلة – ممثللى الجمعٌلاا األهلٌلة –
وغٌمها)
 -0قصوم اإلعالم وال سوٌق للخبماا المج معٌة ال ى ٌهلا الكلٌة.
 -9نقللص الللبوماا ال بمٌبٌللة الالزمللة ل نمٌللة ملللاماا ال سللوٌق واإل صللا وال أهٌلل الملنللى
للمس فٌبٌن.
 -4عبم وجوب نظام مؤسسى بقطاع البٌئة بالكلٌة ٌكف ال الهم مل اللٌئلاا المج معٌلة وٌ علمف
على المشاك ال ى واجه مج م أقلٌم القنلاة وسلٌنا للمشلامكة فلى بماسل لا ووضل الهللو
للا.
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 -5عبم وجوب قاعبة بٌاناا خاصلة بلالخمٌجٌن سلل اإل صلا بللم و بل أخبلامهم واإلسل فابة
من خبما لم.
 -6عللبم وجللوب قاعللبة بٌانللاا خاصللة بالشللمكاا والمصللان واللٌئللاا ال للى س ل وعب خمٌجللى
الكلٌة.
 -9ضللعف منظومللة البهللث الجمللاعى بللٌن أعضللا هٌئللة ال للبمٌس وغٌللاب شللبه كام ل ألبهللاث
الفمٌق واإلنفصا الشبٌب بٌن األقسام المخ لفة باخ الكلٌة مملا أبى إللى علبم نشلٌط همكلة
البهوث البٌئٌة ال طبٌقٌة الم كاملة.
 -2مهبوبٌللة طبٌللق البهللوث العلمٌللة إلعضللا هٌئللة ال للبمٌس بالكلٌللة لعللبم وجللوب نظللام فعللا
لإل صا بٌن الكلٌة ومنظماا األعما .
 -3عبم وجوب خطة بهثٌة طبٌقٌة بالكلٌة أو األقسام العلمٌة مم بطة بمشاك المج م .
 -02عبم وجوب خطة اس ما ٌجٌة ل طوٌم عم المماكز البهثٌلة والمماكلز ذاا الطلاب الخلاص
بالكلٌة.
 -00عبم وجوب هصم لألبهاث العلمٌة ال طبٌقٌة والبٌئٌة المنشومة فى الباخ والخامج.
ب -تحليل البيئة الخارجية
فً ظ الم غٌماا الماهنة مهلٌا ً وإقلٌمٌا ً أوضلها ن لائج ال هلٌل البٌئلً أن كلٌلة العللوم
أماملللا العبٌللب مللن الفللمص الم اهللة وال للً ٌمكللن االسل فابة منلللا فللً للبعٌم "الممكللز ال نافسللً"
للكلٌة و هقٌق أهبافلا االس ما ٌجٌة ،كما أن هناك مجموعة من ال لبٌباا المه ملة وال ً ٌ هل م
على الكلٌة أن هبب كٌفٌة ال عام معلا فً سبٌ

هقٌقلا لمسال لا وأهبافلا.

 -5الورص المتاحة
 -0وقوع الكلٌة فى منطقة جذب مج معى ٌس وعب العبٌب من المشامكاا المج معٌة البٌئٌة.
 -0وافم اللٌئاا الهكومٌة واإلس ثمامٌة فى المنطقة ٌوفم سوق عم فى هاجة ماسة الى
خمٌج الكلٌة لسب إه ٌاجاا لك اللٌئاا.
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 -6التهديدات المحتملة
 -0نبمة الموامب واإلمكانٌاا المابٌة ل موٌ األبهاث الخاصة بال طوٌم واإلب كام من جانب
قطاع األعما والصناعة.
 -0عبم ال وازن بٌن أعباب الخمٌجٌن من ال خصصاا المخ لفة وااله ٌاجاا الفعلٌة لسوق
العم .
 -9انشا جامعاا هكومٌة جبٌبة فى نفس اإلقلٌم ه وى على نفس الكلٌة بجمٌ خصصا لا.
 -7تحديد اإلحتياجات
ع مب خطة الكلٌة فى مجا خبمة المج م و نمٌة البٌئة على آلٌاا واضهة ل هبٌب اه ٌاجاا
المج م المهٌط هٌث م اجما بماسة ذا ٌة ضمنا أهم االه ٌاجاا والمشاك الهقٌقٌة للكلٌة
والمج م .باإلضافة إلى إجما إس بٌان لألطماف المج معٌة
مث هذه البماسة هصم و هلٌ األنشطة المج معٌة ال ى ما من خال الكلٌة مث :
النبواا ونشماا ال وعٌة البٌئٌة وومش العم وأنشطة جمعٌا لا العلمٌة ونوا ج ال عاون م
بعل الجمعٌاا األهلٌة وقواف اإلصهاح البٌئى وأخٌماً نوا ج اج ماعاا لجنة شئون خبمة
المج م و نمٌة البٌئة المنبثقة عن مجلس الكلٌة ،وكذا مساهمة الكلٌة فى أنشطة قطاع البٌئة
بالجامعة وال ى مث الكلٌة عضواً بٌئٌا ً فعاالً فى منظوم ه .إضافة إلى ذلك م عم إس بٌان
إلس طالع مأى وبماسة إه ٌاجاا هٌئاا سوق العم والمؤسساا المج معٌة لما قبمه الكلٌة
من خبماا للمج م المهٌط و هلٌللذا اإلس بٌان.
ومن واق ذلك كله نخلص إلى أن أهم اه ٌاجاا المج م المهٌط بالكلٌة ما ٌلى:
ٌ -0ه اج المج م المهٌط إلى أنشطة قوم بلا الكلٌة وٌنعكس ن ائجلا على نموالمج م
و طومه مث  :النبواا البٌئٌة – ومش عم بٌئٌة – بوماا بمٌبٌة – اس شاماا علمٌة
وبٌئٌة .و م هذه األنشطة بواسطة
أ -منسوبً الكلٌة من أعضا هٌئة ال بمٌس ومعاونٌلم وطاقملا اإلبامى.
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ب -أنشطة وبمامج الوهباا ذاا الطاب الخاص بالكلٌة.
ج -أنشطة أسمة أصبقا البٌئة وال ى ضم بعل طالب الكلٌة وٌ م إشلامها سنوٌا ً.
ب -قواف األصهاح البٌئى ال ى قوم بلا الكلٌة سنوٌا باألش ماك م كلٌاا أخمى (الطب
البٌطمى والزماعة) بالجامعة
ٌ -0ه اج المج م المهٌط بالكلٌة أٌضا ً إلى سوٌق الخبماا ال ى ٌمكن أن قبملا له من خال
الوهباا ذاا الطاب الخاص بلا وهى:
أ-

ممكز بهوث البٌئة بسانا كا مٌن والواق بمهافظة جنوب سٌنا وهو مهطة بهثٌة
ل م بالبماساا الجٌولوجٌة والبٌئٌة وال بمٌب الهقلى لطالب الكلٌة وطالب
الجامعاا األخمى بمنطقة جنوب سٌنا .

ة-

ممكزالخبمة العامة واالس شاماا العلمٌة والذى ٌقبم خبما ه لألطماف المج معٌة
من خال األقسام العلمٌة المخ لفة بالكلٌة

د-

وهبة بهوث السموم وال هالٌ البقٌقة وال ى ٌ مكز نشاطلا فى إجما ال هالٌ
المخ لفة للسموم البٌئٌة والعناصم الثقٌلة وغٌمها.

د-

وهبة صنٌ ونشكٌ
األخمى فى مجا

الزجاج والمف مل أن غطى إه ٌاجاا الكلٌة والكلٌاا

صنٌ وإصالح الزجاجٌاا المطلوبة فى مواق مخ لفة.

 -8األدهداف األستراتيجية للخطة:
بنا ا على ما م هبٌبه من إه ٌاجاا للمج م ٌمكن وض األهباف اإلس ما ٌجٌة لخطة خبمة
المج م و نمٌة البٌئة كال الى:
 -0زٌابة الوعى البٌئى.
 -0وثٌق العالقة بٌن الكلٌة والمج م .
 -9اإلم قا بمس وى الخمٌجٌن .
 -4لبٌة م طلباا سوق العم .
 -5سوٌق خبماا الوهباا ذاا الطاب الخاص بالكلٌة.
15

 -6زٌابة و شجٌ البماساا البٌئٌة والمج معٌة
 -9االليات واألنشطة اإلجرائية المحققة لألدهداف:
هقق األهباف الموضوعة للخطة عن طمٌق إجما األنشطة ال نفٌذٌة ال الٌة:
 -0عقب نبواا وبوماا وعٌة بٌئٌة لمنسوبً الكلٌة.
 -0إصبام نشماا وعٌة بٌئٌة بومٌة م مٌزة.
 -9القٌام بقواف األصهاح البٌئً فً إقلٌم القناة وسٌنا بال عاون م قطاع البٌئة بالجامعة
وباإلش ماك م بعل كلٌاا الجامعة ذاا الصلة.
 -4نظٌم مؤ مم سنوي لمناقشة و قٌٌم أنشطة الكلٌة المج معٌة لنشم الوعً البٌئً لشمائح
المج م المبنً.
 -5ال واص م المج م المهٌط لل عمف علً اه ٌاجا ه و سوٌق الخبماا ال ى قبملا
الوهباا ذاا الطاب الخاص للمج م وذلك من خال :
أ-

القٌام بزٌاماا مٌبانٌة لمؤسساا المج م .

ب -هبٌث و بعٌم موق الكلٌة على شبكة المعلوماا البولٌة بالبٌاناا والخبماا
المج معٌة ال ى قبملا الكلٌة.
ا -إشماك ممثلٌن للٌئاا سوق العم فى مجلس ولجان الكلٌة.
ث -نظٌم مل قى لل وظٌف م جمٌ جلاا و مؤسساا المج م المبنى لخبمة
خمٌجى الكلٌة.
 -6عم بوماا بمٌبٌة ونبواا وومش عم م مٌزة ل نمٌة ملاماا ال سوٌق واإل صا
وال أهٌ الملنى للخمجٌن واألبامٌٌن ومنسوبى مؤسساا المج م المهٌط.
 -9سوٌق الخبماا اإلس شامٌة ال ى ٌمكن أن ٌقبملا أعضا هٌئة ال بمٌس للٌئاا
المج م فى مخ لف ال خصصاا العلمٌة بالكلٌة.
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 -2هصم اه ٌاجاا سوق العم من قطاع البهث العلمً و شكٌ فمق عم إلجما
البهوث وإٌجاب الهلو للمشاك المطموهة للبهث .
 -3عمل اه ٌاجاا سوق العم والخطة البهثٌة للجامعة على مجالس األقسام العلمٌة

-02

نشم ن ائج البماساا البٌئٌة والمج معٌة ال ى أنجزها أعضا هٌئة ال بمٌس

بالكلٌة فى صومة مبسطة و وزٌعلا على اللٌئاا المج معٌة ذاا الصلة لإلعالم بلا
واإلس فابة منلا فى ه المشاك ال ى واجللم.
-00

هبٌث وأعالن خبماا الوهباا ذاا الطاب الخاص على الموق اإللك مونى

للكلٌة
-00

وزٌ نشماا ومطوٌاا لل عمٌف ببوم الوهبة ذاا الطاب الخاص بالكلٌة على

اللٌئاا المس فٌبة.
-09

نظٌم مؤ مم سنوي لمناقشة و قٌٌم أنشطة الكلٌة المج معٌة لنشم الوعً ببوم

البهث العلمى فى ه المشكالا البٌئٌة وال طبٌقٌة.
-04

صمف مك افأا وهوافز شجٌعٌة للسابة أعضا هٌئة ال بمٌس ومعاونٌلم

ل هفٌزهم على إجما البماساا البٌئٌة والمج معٌة له المشاك ال ى واجه المج م .

17

 -11الجدول الزمنى لتنويذ خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة
بكلية علوم االسماعيلية لألعوام 2113 - 2119
األهذاف

اإلستشاتُجُت

أَشطت انتُفُز

 -1.1ػمذ ًذواد تىػُخ ثُئُخ

انًذة انضيُُت

انًسئىنُت ػٍ

يؤششاث األداء

انتُفُز

الوشبسكُي

يٍ

أ.د .وكُل الكلُخ لشئىى

إرتُبص

خذهخ الوزتوغ وتٌوُخ

الذوساد التذسَجُخ ووسش

الجُئخ ثبلتؼبوى هغ األلسبم

الؼوب ثٌسجخ %08

إنً

انًىاسد
انتمذَشَت
انًطهىبت

فً
1

75

17888

الؼلوُخ راد الصلخ

 -1.1إصذاس هطىَبد وًششاد
تىػُخ دوسَخ

أ.د .وكُل الكلُخ لشئىى

تىفش وتىصَغ ًسجخ التمل

خذهخ الوزتوغ وتٌوُخ

ػي  %57هي هطىَبد

الجُئخ ثبلتؼبوى هغ ثؼط

وًششاد التىػُخ الجُئُخ

أػعبء هُئخ التذسَس فً
التخصصبد
الوشتجطخ

-1صَبدة انىػً
انبُئً

6

75

7888

الجُئُخ
ثوىظىع

الوطىَخ أو الٌششح
 -1.1المُبم ثمىافل األصضبس
الجُئٍ فٍ إللُن المٌبح وسٌُبء
ثبلتؼبوى هغ لطبع الجُئخ
ثبلزبهؼخ وثبإلشتشان هغ ثؼط
كلُبد الزبهؼخ راد الصلخ.
 -5.1تٌظييييييُن هيييييي توش سييييييٌىٌ
لوٌبلشيييخ وتمُيييُن أًشيييطخ الكلُيييخ
الوزتوؼُييخ لٌشييش الييىػٍ الجُئييٍ
لششائش الوزتوغ الوذًٍ.

أ.د .وكُل الكلُخ لشئىى

تفُز ثشًبهذ المبفلخ وصعىس

خذهخ الوزتوغ وتٌوُخ

هوخلُي

الوستفُذح

الجُئخ ثبلتٌسُك هغ لطبع

لٌذواد التىػُخ الجُئُخ

شئىى

الجُئخ

للفئبد

5

75

17888

ثبلزبهؼخ

والكلُبد الوشبسكخ
أفشاد

الوزتوغ

أ.د .ػوُذ الكلُخ ثبلتٌسُك

هشبسكخ

هغ أ.د .وكُل الكلُخ

الوذًً فً صعىس الو توش

لشئىى خذهخ الوزتوغ

18

68

18888

وتٌوُخ الجُئخ

 -1.1المُبم ثضَبساد هُذاًُخ
لو سسبد الوزتوغ.
 -2تىحُك انؼاللت
بٍُ انكهُت
وانًجتًغ .

أ.د .وكُل الكلُخ لشئىى

إستفبع ًسجخ هشبسكخ الكلُخ

خذهخ الوزتوغ وتٌوُخ

فً خذهخ الوزتوغ ثٌسجخ

الجُئخ ثوشبسكخ هوخلُي هي

التمل ػي  %18سٌىَب

األلسبم

الؼلوُخ

18

68

17888

راد

الصلخ
 -1.1تضذَج وتذػُن هىلغ
الكلُخ ػلً شجكخ الوؼلىهبد
الذولُخ ثبلجُبًبد والخذهبد
الوزتوؼُخ التً تمذههب الكلُخ.

أ.د .وكُل الكلُخ لشئىى

ورىد

خذهخ الوزتوغ وتٌوُخ

الوزتوؼُخ

الجُئخ ثبلتؼبوى هغ هٌسك

وتضذَخهب دوسَب

الوىلغ األلكتشوًً ثبلكلُخ

18

ثُبًبد
ػلً

الخذهخ
الوىلغ

5

75

1788

األهذاف

أَشطت انتُفُز

اإلستشاتُجُت

 -1.1دػىح هوخلُي لهُئبد

انًذة انضيُُت

انًسئىنُت ػٍ

يؤششاث األداء

انتُفُز

يٍ

إنً

انًىاسد
انتمذَشَت
انًطهىبت

إشتشان هوخلُي لهُئبد سىق

أ.د .ػوُذ الكلُخ

سىق الؼول فً هزلس ولزبى

11

الؼول فً هزلس الكلُخ.

75

1888

الكلُخ.

 -1اإلستمبء
بًستىي
انخشَجٍُ

 -5.1تٌظُن هلتمً للتىظُف هغ
روُغ رهبد و ه سسبد
الوزتوغ الوذًً لخذهخ خشَزً
الكلُخ.

أ.د .وكُل الكلُخ لشئىى
خذهخ الوزتوغ وتٌوُخ
الجُئخ ثبلتؼبوى هغ ورذح
شئىى الخشَزُي ثبلكلُخ

 –1.1ػميييييييذ دوساد تذسَجُييييييييخ
وًيييذواد ووسش ػويييل هتوُيييضح
لتٌوُييييييييخ ههييييييييبساد التسييييييييىَك
واإلتصيييييبت والتأهُيييييل الوهٌيييييً
للخييشرُي واألداسَييُي وهٌسييىثً
ه سسبد الوزتوغ الوضُػ.

أ.د .وكُل الكلُخ لشئىى
خذهخ الوزتوغ وتٌوُخ
الجُئخ ثبلتؼبوى هغ
الىصذاد راد الطبثغ
الخبص ثبلكلُخ واأللسبم
الؼلوُخ راد الصلخ

-1.5تسييييييييييييييىَك الخييييييييييييييذهبد
اإلستشييييييبسَخ التييييييً َوكييييييي أى
َميييذههب أػعيييبء هُئيييخ التيييذسَس
لهُئييييبد الوزتوييييغ فييييً هختلييييف
التخصصبد الؼلوُخ ثبلكلُخ

أ.د .وكُل الكلُخ لشئىى
خذهخ الوزتوغ وتٌوُخ
الجُئخ ثبلتؼبوى هغ وصذح
خذهبد الجُئخ والوزتوغ
ثبلكلُخ

 -1.5صصش اصتُبربد سىق
الؼول هي لطبع الجضج الؼلوٍ
وتشكُل فشق ػول إلرشاء
الجضىث

أ.د .وكُل الكلُخ لشئىى
خذهخ الوزتوغ وتٌوُخ
الجُئخ ثبلتؼبوى هغ وصذح
خذهبد الجُئخ والوزتوغ
ثبلكلُخ

 -1.5ػشض اصتُبربد سىق
الؼول والخطخ الجضخُخ للزبهؼخ
ػلً هزبلس األلسبم الؼلوُخ

أ.د .وكُل الكلُخ لشئىى
خذهخ الوزتوغ وتٌوُخ
الجُئخ ثبلتؼبوى هغ سوسبء
األلسبم الؼلوُخ راد
الصلخ

ً -5.5شش ًتبئذ الذساسبد
الجُئُخ والوزتوؼُخ التً أًزضهب
أػعبء هُئخ التذسَس فً
صىسح هجسطخ وتىصَؼهب ػلً
الهُئبد الوزتوؼُخ لإلػالم ثهب

أ.د .وكُل الكلُخ لشئىى
خذهخ الوزتوغ وتٌوُخ
الجُئخ ثبلتؼبوى هغ وصذح
خذهبد الجُئخ والوزتوغ
ثبلكلُخ

صَبدح

هؼذالد

تىظُف

شجبة الخشَزُي هي الكلُخ

5

75

18888

ثٌسجخ %58
إرتُبص

الوشبسكُي

فً

الذوساد التذسَجُخ ووسش
الؼوب ثٌسجخ %08

1

إستفبع

ًسجخ

هشبسكخ

أػعبء

هُئخ

التذسَس

ثبلكلُخ فً خذهخ الوزتوغ

5

68

75

18888

1888

ثٌسجخ التمل ػي %18
سٌىَب
استفبع ًسجخ هشبسكخ الكلُخ
فً الجضىث الؼلوُخ التً
تسبهن فً صل الوشكالد

1

71

1788

الوزتوؼُخ ثٌسجخ التمل ػي
 %18سٌىَب

 -5تهبُت يتطهببث
سىق انؼًم.

استفبع

ًسجخ

هشبسكخ

األلسبم فً الجضىث الؼلوُخ
التً

تسبهن

فً

صل

الوشكالد الوزتوؼُخ ثٌسجخ

5

75

-

التمل ػي  %18سٌىَب
وتشكُل

الفشق

الجضخُخ

ثبأللسبم

19

صَبدح هؼذالد غلت الهُئبد
الوزتوؼُخ ألرشاء الجضىث
لضل هشكالتهب
ثٌسجخ %58

هي الكلُخ

18

68

1788

األهذاف

اإلستشاتُجُت

أَشطت انتُفُز

 -6صَبدة وتشجُغ
انذساسبث انبُئُت
وانًجتًؼُت.

انتُفُز

 -1.7تضيييذَج وأػيييالى خيييذهبد
الىصيييذاد راد الطيييبثغ الخيييبص
ػلً الوىلغ اإللكتشوًً للكلُخ

أ.د .وكُل الكلُخ لشئىى
خذهخ الوزتوغ وتٌوُخ
الجُئخ ثبلتؼبوى هغ هذَشي
الىصذاد راد الطبثغ
الخبص وهٌسك الوىلغ
األلكتشوًً ثبلكلُخ

 -1.7تىصَغ ًششاد وهطىَبد
للتؼشَف ثذوس الىصذح راد
الطبثغ الخبص ثبلكلُخ ػلً
الهُئبد الوستفُذح.

أ.د .وكُل الكلُخ لشئىى
خذهخ الوزتوغ وتٌوُخ
الجُئخ ثبلتؼبوى هغ وصذح
خذهبد الجُئخ والوزتوغ
ثبلكلُخ وهذَشي الىرذاد
راد الطبثغ الخبص
ثبلكلُخ

 -1.6تٌظُن ه توش سٌىٌ
لوٌبلشخ وتمُُن أًشطخ الكلُخ
الوزتوؼُخ لٌشش الىػٍ ثذوس
الجضج الؼلوً فً صل
الوشكالد الجُئُخ والتطجُمُخ.

أ.د .ػوُذ الكلُخ ثبلتؼبوى
هغ أ.د .وكُل الكلُخ
لشئىى خذهخ الوزتوغ
وتٌوُخ الجُئخ واأللسبم
الؼلوُخ راد الصلخ

 -1.6صشف هكبفأد وصىافض
تشزُؼُخ للسبدح أػعبء هُئخ
التذسَس وهؼبوًُهن لتضفُضهن
ػلً إرشاء الذساسبد الجُئُخ
والوزتوؼُخ لضل الوشبكل التً
تىاره الوزتوغ.

أ.د .ػوُذ الكلُخ و أ.د.
وكُل الكلُخ لشئىى خذهخ
الوزتوغ وتٌوُخ الجُئخ

7

 تسىَكانىدذاث راث
انطببغ انخبص
ببنكهُت.

انًسئىنُت ػٍ

انًذة انضيُُت
يؤششاث األداء

انتمذَشَت
انًطهىبت

إستفبع ًسجخ غلت الخذهبد
الوزتوؼُخ هي الىصذاد راد
الطبثغ الخبص ثٌسجخ التمل

9

75

-

ػي  %18سٌىَب

صَبدح الىػً ثذوس الىصذاد
راد الطبثغ الخبص ثبلكلُخ
ثٌسجخ %57

18

68

1788

صَبدح الىػً ثذوس الجضج
الؼلوً فً صل الوشكالد
الجُئُخ ثٌسجخ %57

1

71

18888

صَبدح هشبسكخ أػعبء هُئخ
التذسَس ثبلكلُخ فً إرشاء
الجضىث الوسبهوخ فً صل
الوشكالد الوزتوؼُخ ثٌسجخ
%18

20

يٍ

إنً

انًىاسد

5

75

18888

 -11الجدول الزمنى التوصيلى للخطة التنويذية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة
بكلية علوم االسماعيلية لألعوام 2113 - 2119
األهذاف
اإلستشاتُجُت
-1صَاابدة انااىػً
انبُئً

2119و

2111و

2112و

انخطػ وانبشايج انتُفُزَت
3

6

9

12

15

18

21

 -1.1ػمذ َذواث تىػُت بُئُت
 -2.1إصذاس يطىَبث وَششاث تىػُت
دوسَت
 -3.1انمُبو بمىافم األصذبح انبُئٍ فٍ
إلهُى انمُبة وسُُبء ببنتؼبوٌ يغ لطبع
انبُئت ببنجبيؼت وببإلشتشان يغ بؼط
كهُبث انجبيؼت راث انصهت.
 -4.1تُظااااُى يااااؤتًش سااااُىٌ نًُبلشاااات
وتمُاااُى أَشاااطت انكهُااات انًجتًؼُااات نُشاااش
انىػٍ انبُئٍ نششائخ انًجتًغ انًذٍَ.

 -2تىحُاااااااااااااااااك
انؼاللااااااات باااااااٍُ
انكهُاااااااااااااااااااااااااااات
وانًجتًغ .

2111و

2113و

 -1.2انمُبو بضَبساث يُذاَُت نًؤسسبث
انًجتًغ.
 -2.2تذذَج وتذػُى يىلغ انكهُت ػهً
شبكت انًؼهىيبث انذونُت ببنبُبَبث
وانخذيبث انًجتًؼُت انتً تمذيهب انكهُت.
 -3.2دػىة يًخهٍُ نهُئبث سىق انؼًم
فً يجهس ونجبٌ انكهُت.
 -4.2تُظُى يهتمً نهتىظُف يغ جًُغ
جهبث و يؤسسبث انًجتًغ انًذًَ

21

24

27

31

33

36

39

42

45

48

51

54

57

61

األهذاف
اإلستشاتُجُت

2119و

2111و

3

 -1اإلستمااااااااااااابء
بًسااااااتىي
انخشَجٍُ

 –1.3ػمااااااذ دوساث تذسَبُاااااات وَااااااذواث
ووسش ػًاااام يتًُااااضة نتًُُاااات يهاااابساث
انتسااااىَك واإلتصاااابل وانتههُاااام انًهُااااً
نهخاااااااااشجٍُ واألداسَاااااااااٍُ ويُساااااااااىبً
يؤسسبث انًجتًغ انًذُػ.

 -5تهبُااااااااااااااااااااات
يتطهباابث سااىق
انؼًم.

-1.4تسااىَك انخااذيبث اإلستشاابسَت انتااً
ًَكااٍ أٌ َمااذيهب أػعاابء هُئاات انتااذسَس
نهُئبث انًجتًغ فً يختهاف انتخصصابث
انؼهًُت ببنكهُت

6

9

12

15

18

21

 -2.4دصش ادتُبجبث سىق انؼًم يٍ
لطبع انبذج انؼهًٍ وتشكُم فشق ػًم
إلجشاء انبذىث
 -3.4ػشض ادتُبجبث سىق انؼًم
وانخطت انبذخُت نهجبيؼت ػهً يجبنس
األلسبو انؼهًُت
َ -4.4شش َتبئج انذساسبث انبُئُت
وانًجتًؼُت انتً أَجضهب أػعبء هُئت
انتذسَس ببنكهُت فً صىسة يبسطت
وتىصَؼهب ػهً انهُئبث انًجتًؼُت راث
انصهت نإلػالو بهب

7

2112و

انخطػ وانبشايج انتُفُزَت
نخذيت خشَجً انكهُت.

 تسااااااااااااىَكانىدااااااااذاث راث
انطاااببغ انخااابص

2111و

2113و

 -1.5تذااذَج وأػااالٌ خااذيبث انىدااذاث
راث انطااااااببغ انخاااااابص ػهااااااً انًىلاااااااغ
اإلنكتشوًَ نهكهُت

22

24

27

31

33

36

39

42

45

48

51

54

57

61

األهذاف
اإلستشاتُجُت

2119و

2111و

2111و

2113و

2112و

انخطػ وانبشايج انتُفُزَت
3

ببنكهُت.

 -2.5تىصَغ َششاث ويطىَبث نهتؼشَف
بذوس انىدذة راث انطببغ انخبص ببنكهُت
ػهً انهُئبث انًستفُذة.

 -6صَااااااااااااااااااابدة
وتشااااااااااااااااااااجُغ
انذساساااااااااااااااااابث
انبُئُاااااااااااااااااااااااااات
وانًجتًؼُت.

 -1.6تُظُى يؤتًش سُىٌ نًُبلشت
وتمُُى أَشطت انكهُت انًجتًؼُت نُشش
انىػٍ بذوس انبذج انؼهًً فً دم
انًشكالث انبُئُت وانتطبُمُت.
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 -2.6صشف يكبفهث ودىافض تشجُؼُت
نهسبدة أػعبء هُئت انتذسَس ويؼبوَُهى
نتذفُضهى ػهً إجشاء انذساسبث انبُئُت
وانًجتًؼُت نذم انًشبكم انتً تىاجه
انًجتًغ.
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