
   

 كلمة وكيل خدمة المجتمع
 

تطَه يف  سٔح أىَا ؛بالكلٔة بدّزٍا السائدّكالة خدمة اجملتنع ّتينٔة البٔئة  تتنٔص     

حتكٔل ثلح زضالة الكلٔة ّاليت تستبط بسضالة ادتامعة، أال ٍّٕ خدمة اجملتنع ّتينٔة 

ّأىػطة خدمة تتكامل دَْد لكلٔة ّزبطَا بالبٔئة ارتازدٔة، كنا البٔئة الداخلٔة با

اجملتنع مع أىػطة كل مً ّكالة غئٌْ الطالب ّاالمتشاىات مً دَة، ّالدزاضات العلٔا 

تْفري البٔئة التعلٔنٔة ّذلك مً خالل مطاعدة الْكالة يف  ّالبشْخ مً دَة أخسى،

آمية  ّكرا مطاعدتَا يف تْفري بٔئةاملياضبة لتكدٓه ارتدمات التعلٔنٔة ّالبشجٔة بالكلٔة. 

ل األىػطة املستبطة بإدازة األشمات ّالكْازخ ّ األمً ّالطالمة ّالضشة املَئة، مً خال

أىْاع خمتلفة مً  ّمتابعة اختاذ اإلدساءات الالشمة ذتنآة الكلٔة ّمباىَٔا ّميطْبَٔا مً

ملْادَة دائشة  ضَا ٍرِ الفرتة اختاذ اإلدساءات االسرتاشٓة الالشمةاملخاطس ّعلى زأ

 .كْزّىا

إىل حتكٔل التْاصل بني ّتينٔة البٔئة ّمً ىاسٔة أخسى تَدف ّكالة خدمة اجملتنع     

األكادمئة املَئة للنعلنني، ارتازدٕ مً املؤضطات ذات الضلة، مجل:   الكلٔة ّاجملتنع

بسّتْكْالت تعاٌّ،  ّمدٓسٓة الرتبٔة ّالتعلٔه، ّاملدازع اذتكْمٔة ّارتاصة مً خالل

دّز الكلٔة يف خدمة اجملتنع ّاالزتكاء مبطتْى  نا ٓتعلل بتطْٓسّالتعسف على آزائَه فٔ

 بعد التخسز  ّتكدٓه ارتدمات الالشمة هله ارتسٓر. كنا تَدف الْكالة إىل زعآة ارتسجيني

 تْظٔف. لل ّإقامة ملتكٔات ّعسض فسص العنل املتاسة،أمً دّزات تينٔة مَئة، ضْاء 

ّالكسى باحملافظة ّفل املدازع  ْافل ملختلفلْكالة بالعدٓد مً الكتكْو اكنا      

سٔح ٓته تكدٓه ىدّات ّّزش عنل ثكافٔة ّتسبْٓة لتينٔة مَازات املعلنني استٔاداتَا؛ 

ّاالىتناء لدى الطالب، ّاملػازكة يف زفع املطتْى الجكايف ألٍل  باملدازع، ّتينٔة قٔه الْالء

 اضٔة "سٔاة كسمية".املػازكة يف املبادزة السئ مً خالل الكسى املختلفة

تطعى ّكالة خدمة اجملتنع ّتينٔة البٔئة مً خالل مسكص املعلْمات ّارتدمات يف سني     

ضادز املالٔة بالكلٔة مً خالل الدّزات اليت تكدو ْٓة ّاليفطٔة ّالبٔئة إىل شٓادة املالرتب

ّكرلك مً خالل ّسدة  للطالب ّارتسجيني ّألفساد اجملتنع كل سطب استٔاداتُ،

 االضتػازات اليفطٔة بالكلٔة.

ْ أمٔة األفساد حمل املبرّلة ّباإلضافة إىل ذلك فإٌ دّزالْكالة ميتد لٔػنل ادتَْد     

ُ بالتعاٌّ مع ٍٔئة تعلٔه الكباز؛ مً خالل زفع ّعٕ الطالب مبذتنع ادتامعة ّخازد

التدزٓبٔة لتينٔة تكدٓه ضلطلة مً الدّزات كرا ّ، لنػازكة فُٔ بأٍنٔة املػسّع ّسجَه ل

ثس كبري على االزتكاء مبطتْى غسحية ال ٓطتَاٌ بَا مً ازات التدزٓظ للكباز، ملا لُ مً أمَ

 أفساد اجملتنع.


