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دٌ .اسر خالد السماف

تتحمك االهداف االستراتٌجٌة الثالثة األولى بالمٌام بعدد من برامج التدرٌب فً المجاالت الهندسٌة المختلفة
والتً تتوجه بشكل أساسً الى المجتمع المحلً خارج اسوار الجامعة ٌموم بها اساتذة ومتخصصٌن من اعضاء
الهٌئة التدرٌسٌة بالمسم.
الهدف األول :مواجهة متطلبات التنمية الشاملة
لمواجهة متطلبات التنمٌة الشاملة فان الكلٌة معنٌة بعمل الدراسات الالزمة
لتحدٌد متطلبات التنمٌة الشاملة للمجتمع المحلً فً المجال الهندسً والبرامج
الالزمة لخدمة المجتمع.

إدارة الكلية
+
أقسام الكلية

ومن اجل ذلن ٌلزم تنظٌم ورشة عمل تشارن فٌها جهات مدنٌة مختلفة وتستند

+

الى دراسات سابمة لمتطلبات التنمٌة الشاملة ،كما تستعرض فٌها البرامج

اللجان

يتطلب الموضوع تخصيص
جهة تقوم بالمتابعة والتنسيق
لطرح الحاالت التي تستطيع
كلية الهندسة القيام بها في
الوضع الحالي

االستشارية

المطروحة حالٌا فً المسم.
هذه الورشة ٌشارن فٌها متخصصون من المؤسسات المعنٌة مثل والبلدٌات
واالسكان والسٌاحة واالثار لطرح متطلبات المجتمع الفعلٌة.

الهدف الثاني :المساهمة في حل مشكالت المجتمع المحلي
الهدف الثالث :إقامة شراكة استراتيجية مع القطاعين العام والخاص من أجل تطوير المجتمع
من اجل تحسٌن الخدمة المجتمعٌة البد من المٌام بالتالً:
للمساهمة فً حل مشاكل المجتمع المحلً فان الجامعة معنٌة بفتح لنوات اتصال
مع الجهات المحلٌة ،مع تمدٌم التراحات بالخبرات المتوفرة واالتجاهات التً
تستطٌع الكلٌة المساهمة فً تمدٌم المشورة او االستشارات والدعم والتثمٌف على
مستوى المجتمع المحلً.
تنظٌم دورات تدرٌبٌة وسمنارات لمنالشة المشاكل البٌئٌة المختلفة والماء الضوء
علٌها وتعرٌف المجتمع المحلً بمخاطرها
االستفادة من الخبرات التصمٌمٌة والتخطٌطٌة فً لسم الهندسة المعمارٌة
ومشاركة طالب المسم فً اعمال الرفع والحصر والتمٌٌم خاصة فً مواد
التخطٌط العمرانً واإلسكان.

الهدف الرابع :تلبية احتياجات المجتمع داخل الجامعة وخارجها

تنظٌم محاضرات وندوات عن التراث المعماري للمنطمة.
نشر أبحاث تطبٌمٌة تساعد فً حل بعض مشاكل المحافظة على التراث.
تشجٌع الطالب فً السام الهندسة المعمارٌة والمدنٌة على التطبٌك فً
مشارٌع التراث العمرانً والعمارة التملٌدي فً تعلم اعمال الرفع والتوثٌك
والمٌاس وأعمال التدعٌم والترمٌم وتحلٌل المشكالت االنشائٌة للمبانً
الطٌنٌة خاصة والتً تشتهر بها منطمة نجران.

الهدف الخامس :اعداد الكوادر البشرية والقيادات التربوية الواعية
تشجٌع الطالب إلجراء بحوث عن احتٌاجات البٌئة فً المجال الهندسً.
وضع خطط لتدرٌب الطالب على المشاركة المجتمعٌة ـ وحثهم على المشاركة
فً برامج خدمة المجتمع من خالل العمل التطوعً والعاللات العامة .ومن ثم
لٌاس وتمٌٌم رضاء منظمات سوق العمل والمجتمع المدنً عن مستوى خرٌجً
المسم.

الهدف السادس :نشر الثقافة والمعرفة والوعي ألفراد المجتمع المحلي
مخاطبة إدارة الكلٌة وذلن للمٌام باالتصال ومخاطبة وزارة التربٌة والتعلٌم
بمنطمة نجران لترشٌح خمس مدارس ثانوٌة ( 3ثانوي) من اجل زٌارة الكلٌة
والتعرف على أهدافها وامكانٌاتها من معامل ولاعات وتوعٌة الطالب بمستمبل
ومجاالت الهندسة مع التركٌز على لسم الهندسة المعمارٌة واهمٌتها للدراسة
الجامعٌة.
-

ٌشمل الفصل الثانً من العام الجامعً الحالً ( )83 – 83اعداد خطة العام الجامعً المادم  04-83هـ.

