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البيئة تنمية و المجتمع خدمة وحدة

تمهيد
تيله الرئيسهية امههامتتعد المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة أحد أههم ال

ا أي مؤكسسهة تعليميهة، وفهي ههذا الاطهار فهإن للمعههد - كمؤكسسهة تقهوم به
البيئة وتنمية المجتمع المحيط بههه،الحفاظ على كسلمة تعليمية - دور هام في 

رؤية وركسالة المعهد وما جهها ء فيهمهها مههن تأكيههدخل ل وهذا ما يتضح بجل ء من 
.المشاركة الفعالة للمعهد فى الحفاظ على البيئة ودعم وتنمية المجتمععلى 

ات المجتمهع المحيهط ى تلبيهة احتياج ء ء على ذلك يحرص المعهد عل وبنا
يقههدمهاالههتى خههدمات المههن خل ل مجموعههة مههن المماركسههات والشنشههطة و

 يتأكههد هههذا الحههرص مههن خل ل الهيكههل التنظيمههي,للاطراف المعنية بالمجتمع
للمعهد والجهاز الداري له والذي يضم وحدة لخدمة المجتمع.

 ببنهها ءتهتههم متخصصههة إداريههة وحههدة يههه  و تنمية البيئةووحدة خدمة المجتمع
حلو ل          وتقديم المستويات كافة على المصالح أصحاب مع وتحالفات شراكات

التدريبية        الدورات وتقديم الشنتاج وقطاعات الصناعة لمشاكل مبتكرة
المشاركة        وتدعيم متخصصة مجالت في العلمية والكستشارات المتخصصة

المجتمع         احتياجات لتلبية المعهد موارد وتنمية البيئية والخدمات المجتمعية
 . وتحدياته  الوحدة تم وقدالمدشني هذه  إشنشا ء  اعتماد  مجلس بموافقة ذلك و 

.1/7/2000الجامعة بتاريخ 

 : الوحدة  رؤية

ل        البيئة تنمية و المجتمع خدمة وحدة شراك تطمح المجتمعات  اتإقامة مع
وبنا ء   المتقدمة بين جسر  العلمية لكى   المعهد مزدوج بالمعارف توالمجتمع صل

والخدمية        والشنتاجية التعليمية القطاعات إلى الحديثة والبحاث والتقنيات
والمجتمعية
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 : الوحدة  رسالة

تميز     ل تعكس ركسالة المجتمع خدمة وتطلعاته    المعهد وحدة التعليمى فىودوره
المجتمعية    مجا ل  ومسؤليته العلمى رائدة     البحث بحوث إجرا ء خل ل من وذلك

مجالت          فى الشنتاج وقطاعات الصناعة لمشاكل حلو ل تقديم على قادرة
متخصصة. 

للوحدة:  التنظيمى الهيكل

البيئة):        1شكل ( تنمية و المجتمع خدمة لوحدة التنظيمي الهيكل

  اعتماد في   تم للوحدة التنظيمي المنعقدة    الهيكل بجلسته المعهد مجلس
العاملين . 5/2/2012 في تعيين  لحكام يتم  تا  اطبق العملبالوحدة  قاشنون 

 أي، كما يمكههن اشنتههداب2015 لسنة 18وقاشنون 1981 لسنة 137رقم 
ءا لحكام المادة( ) من القاشنون.12من العاملين بالدولة وفق
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الوحدة:  وأنشطة مجالت

والمواد البيئة مجالت فى الخبرات وشنقل المتخصصة التدريبية الدورات-
المعلومات.  وتكنولوجيا الحيوية والتقنية

التدريس هيئة أعضا ء السادة ومهارات قدرات لرفع التدريبية الدورات-
والعاملين.  المعاوشنة والهيئة

وعلمية) صناعية( الفنية الكستشارات-

 العلمى البحث لخدمة وقياكسات تحاليل إجرا ء-

أو خدمية( الصناعية والهيئات للشركات والقياكسات التحليلت إجرا ء- -
اشنتاجية)

المجتمع تخدم التي التطبيقية البحثية المشروعات-

 المجتمع أفراد بين الثقافة وشنشر البيئى الوعى رفع-

 والتعليمية العلمية الزيارات تنظيم-

 العامة والمحاضرات والمؤتمرات الندوات تنظيم-

 الخيرية والعما ل الحتفاليات فى المشاركة-

تنمية و المجتمع خدمة وحدة لنشطة المستهدفة الفئات
البيئة

 القطاع الصناعي
الجمعيات الهلية
 الجهات الحكومية
 المجتمع المدشنى
 قطاع التربية و التعليم
الجامعات
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الوحدة لنشطة الجغرافي النطاق
يتمثل النطاق الجغرافي لشنشطة وحدة خدمههة المجتمههع و تنميههة البيئههة

محافظة الكسكندرية. 

للوحدة المالية الموارد
تعتمد الوحدة فههي تمويههل أشنشههطتها المختلفههة علههى المههوارد الذاتيههة و

تبرعات رجا ل العما ل و رعاية المؤكسسات و الشركات الصناعية ذات العلقة

بالمعهد.
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