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 مهام لجنة المشاركة المجتمعية 

 دراسة متطلبات واحتياجات المجتمع المحلى )محافظة بنى سويف(. -1

 لتلبية احتياجات المجتمع المحلى.  دراسة مدى مساهمة األقسام األكاديمية -2

عمل قاعدة بيانات للخدمات واألنشطة واالستشارات العلمية التى تقدمها المؤسسة فى إطار المشاركة المجتمعية  -3

 وتقييم مدى مالئمتها وكفاءتها للمجتمع وسوق العمل.

 ة.تحديد القطاعات العامة والخاصة المستفادة من األنشطة التى تقدمها الكلي -4

 عمل قاعدة بيانات للمجتمع المحيط والمحلى ولسوق العمل. -5

عمل قاعدة بيانات للخدمات واألنشطة واالستشارات العلمية التى تقدمها الكلية فى إطار المشاركة المجتمعية  -6

 وتقييم مدى مالئمتها وكفاءتها للمجتمع وسوق العمل.

على أن تبنى على أساس االحتياجات الحقيقية للمجتمع المحيط،  إعداد خطة للمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة -7

 ونابعة من طبيعة الدراسة بالكلية.

 متابعة تنفيذ خطه المشاركة المجتمعية، وجمع البيانات عن احتياجات المجتمع المحيط والمحلى والقومى. -8

 هيئة التدريس.إقامة مشاريع ذات طابع خاص لخدمة المجتمع الخارجى يشارك بها أعضاء  -9

 تقييم المستفيدين لألنشطة الخارجية عقب كل نشاط. -10

 تقييم بعدى للمستفيدين من الدورات فى نهاية كل دورة . -11

 قياس مستوى رضا األطراف المجتمعية عن خدمات المجتمع وتنمية البيئة التى تقدمها الكلية. -12

به المؤسسة فى تقديم الخدمة المجتمعية والوقوف على  وضع نظام للتقويم واضح وشفاف للدور التى قامت -13

 السلبيات وااليجابيات .

 عمل التقارير الدورية الموثقة عن أنشطة المؤسسة الهادفة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة. -14

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، الطالب، و العاملين بالكلية على المشاركة في الخدمة -15

 المجتمعية، كذلك األطراف المجتمعية الخارجية لتدريب الطالب في أماكن العمل.

  


