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                                                                     : مقدمة - 
 من المفاهیم المحوریة والذى یعد فى ذات الوقت بعداً  البیئة وتنمیة المجتمع خدمة مفهوم لقد أصبح       

 المجتمع مع التفاعل في تتمثل المهمة وهذه الكلیة، بها تضطلع التى المهام من أساسیة مهمة ویضیف محوریاً 
مكاناتهم التدریس هیئة أعضاء خبرات ووضع واالستشارات الخدمات تقدیم في الفعلیة والمشاركة المحیط ٕ  وا

   . الكلیة رسالة تحقیق سبیل في المختلفة فى مجاالت التدریس والبحث العلمى وخدمة المجتمع 
    ً یضم صفوة العقول البشریة  اوهذا من منطلق الدور الذى تلعبه الجامعة أو الكلیة فى المجتمع باعتبارها تجمع

ا اإلنساني فى مجاالت الفكر ً ولعل دور الكلیة  لتحقیق التنمیة بالمجتمع المحلى ، واإلبداع للتطویر وأساس
 الطابع ذات والوحدات االستشارات عبر مراكز البیئة وتنمیة المجتمع خدمة التنموى یتضح من خالل تبنى مفهوم

  الخاص.
 باالنفتاح یتصف تعلیمي مناخ تهیئة مع أعمالها بیئة في متمیزة مكانة تحقیق إلى الكلیة وتسعى      

 لخدمة المنتجة الجامعة إطار في واالستشارات واألبحاث التعلیمیة الخدمات تسویق ویتبنى،  والدینامیكیة
  المجتمع .

 الحالي العصر على یطلق ولذلك أحجامها، اختلفت مهما المنظمات نجاح في كبیر بدور التسویق ویقوم   
 للربح الهادفة غیر المنظمات في مهماً  نشاطاً  التسویق أصبح فقد،  Marketing Age التسویق  عصر

Nonprofit Organizations العمیل، رضاء وتحقیق الخدمات تحسین بهدف العالي التعلیم مؤسسات ، مثل 
  .فیها األداء كفاءة رفع إلى یؤدي بالتبعیة ما وهو المؤسسات، تلك موارد زیادة عن فضالً 

والكلیات  الجامعات تتبناها جدیدة فلسفة وغیر التعلیمیة یعني التعلیمیة الخدمات تسویق مفهوم أن نجد وبذلك   
 الجامعات  استقاللیة ودعم ومؤسساته، أفراده احتیاجات تلبیة خالل من المجتمع خدمة في لتعزیز دورها

  .الحكومي التمویل من أكثر الذاتي التمویل على واالعتماد
 وبالفعل المتقدم، العالم دول في الجامعات من عدید به تأخذ عالمیاً  اتجاهاً  الجامعیة الخدمات تسویق ویعتبر   

 تلك تزوید إلى باإلضافة المجتمع وتنمیة البیئة ، بخدمة یرتبط فیما الجامعي األداء مستوى رفع ذلك على ساعد
  تمویلها. عن عجز الحكومات لمواجهة إضافیة بموارد الجامعات

ا     ً ا یلعب التسویق أخیر ً ا هام ً  االستشاریة المجاالت مختلف في الجامعیة القدرات من تعظیم االستفادة في دور
رضائهم، الجامعة من والمستفیدین البیئةمشكالت  وحل والتدریبیة، والبحثیة ٕ  إضافیة تمویل مصادر وتوفیر وا

ا. وكلیاتها للجامعات التنافسي المركز تحسین ینتج عنه الذي ، األمر للجامعات ً ا ودولی ً قلیمی ٕ ا وا ً   المختلفة محلی



٣ 
 

 الفئات وتحدید األسواق دراسة من بدء بها المؤسسة تقوم التي المتكاملة واألعمال الجهود جمیع هو فالتسویق    
ا المختلفة التي والمنتجات الخدمات من المستفیدة ً  لها والترویج وتسعیرها الخدمات بتصمیم تقدمها، ومرو
ا من والمستفیدین المؤسسة من أهداف كل بتحقیق وانتهاء للمستفیدین، وتوصیلها ً   .خدماتها مع

                        تمھید                                                            ) : 1مادة ( - 
جامعة الفیوم وحدة لتسویق الخدمات التعلیمیة وغیر التعلیمیة بالكلیة   – االجتماعیة الخدمة ینشأ بمقر كلیة    

 تنظیم لقانون التنفیذیة الالئحة من 307 رقم المادة من الثانیة الفقرة كوحدة ذات طابع خاص وفق أحكام
، ویكون لها االستقالل في إدارة شئونها المالیة واإلداریة والفنیة وتسري علیها  1972 لسنة 49 رقم الجامعات

المواد الواردة بالباب السادس " الوحدات ذات الطابع الخاص من الالئحة التنفیذیة لقانون تنظیم الجامعات وكذلك 
  الموحدة للوحدات ذات الطابع الخاص " .بنود الالئحة 

                                                 رؤیة الوحدة) : 2مادة ( - 

لتكون حلقة الوصل بین الكلیة والعمالء  الفیوم جامعة -االجتماعیة  الخدمة تسعى وحدة التسویق بكلیة   
المجتمع  وخدمة العلمى التدریس والبحث التعلیمیة فى مجاالتالمختلفة التعلیمیة وغیر  الخدمات والمستفیدین من

   .وجلب مصادر تمویل جدیدة للكلیة الذاتیة الموارد وكذلك خدمات الوحدات ذات الطابع الخاص لتنمیة

                                                  رسالة الوحدة) : 3مادة ( - 
وجلب مصادر جدیدة  الذاتیة الموارد إلى تنمیة الفیوم جامعة - االجتماعیة الخدمة بكلیة التسویق تهدف وحدة   

والتدریب  والمجتمعیة وغیر التعلیمیة البحثیة التعلیمیة للخدمات والخارجى الداخلى للكلیة من خالل التسویق
بمقابل ... إلخ  واالستشارات والمعارض وملتقیات التسویق والبحث عن البحوث الممولة وتقدیم الخدمات المختلفة

الخاص بما یتناسب مع رغبات واحتیاجات العمالء والمستفیدین واألطراف ذات  الطابع ذات الوحدات وخدمات
  . المجتمع الخارجى المتغیرة العمل سوق العالقة واحتیاجات

  المبادىء الحاكمة لعمل الوحدة ) : 5مادة ( - 
جامعة الفیوم على مراعاة مجموعة من المبادئ العامة  -یعتمد عمل وحدة التسویق بكلیة الخدمة االجتماعیة    

  والتى أهمها :           
المساهمة فى اعداد جیل من االخصائیین االجتماعیین القادرین على المنافسة فى سوق العمل محلیًا واقلیمیًا  - 1

  ودولیًا .
  ة المستمرة الحتیاجات سوق العمل وربطها بالعملیة التعلیمیة بالكلیة.الدراسة العلمی - 2
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تشجیع أنماط  -اتفاقیات التآخى مع الكلیات األخرى -جلب موارد جدیدة للكلیة من خالل( الجهات المانحة - 3
جذب  - جذب الطالب الوافدین من البالد األخرى -استحداث تخصصات نادرة بالكلیة  -مختلفة من التعلیم

تنظیم المعارض  -انشاء برامج دراسیة جدیدة تهم المجتمع وسوق العمل –الطالب لبرامج الدراسات العلیا 
  ... ) -تنظیم الملتقیات التسویقیة بالكلیة  –بالتعاون مع الشركات والمصانع والمنظمات 

  وضع الخطط الالزمة لتشجیع عملیة التطوع والتبرع لبرامج وأنشطة الكلیة. - 4
  الكلیة بالمجتمع والفضاء الخارجى على كافة المستویات المختلفة .ربط  - 5
 الطابع ذات الوحدات وخدمات المجتمع وخدمة العلمى والبحث التعلیم الترویج لخدمات الكلیة فى مجاالت - 6

  .الخاص
  الذاتیة للكلیة . الموارد تنمیة - 7
  التسویق الحدیث لخدمات الكلیة المتمثلة فى : - 8
االستشارات  –الدبلومات  -التعلیم المفتوح -الدراسات العلیا -التعلیمیة مثل : مرحلة البكالوریوس الخدمات -أ

  ... - التدریب المیدانى –الدورات  –المختلفة فى المجاالت االجتماعیة 
الوحدات ذات الطابع  - قاعات التدریب - قاعات المؤتمرات –الخدمات غیر التعلیمیة مثل : مدرجات الكلیة  - ب

  الخاص ...
  التعاون مع رجال األعمال والرعاة والمنظمات والمهتمین بالعمل االجتماعى لدعم برامج وأنشطة الكلیة. - 10

                      للوحدةهداف العامة األ) : 6مادة ( - 
 مشاكل حل في الجامعة دور ذات الطابع الخاص فى تفعیل والوحدات المراكز لكل العام الهدف یتحدد    

تنمیة الموارد  إلى بكلیة الخدمة االجتماعیة الخدمات وحدة تسویق التنمیة ، وتهدف قضایا في واإلسهام المجتمع
 ویجوتر  بتسویق الخاصة السیاسات الذاتیة للكلیة عبر تسویق خدمات الكلیة التعلیمیة وغیر التعلیمیة ووضع

 الخدمات تسویق ، وتسعى وحدة المختلفة المجاالت فى والمنشآت المجتمع یحتاجها أفراد الخدمات التى جمیع
  االجتماعیة إلى تحقیق األهداف التالیة : الخدمة بكلیة

  نشر ثقافة التسویق بالكلیة والتوجه بالتسویق فى كافة أنشطة وبرامج الكلیة والوحدات ذات الطابع الخاص . - 1
فالتسویق الداخلى یتأتى من خالل تسویق الخدمات المتاحة بالكلیة  والخارجي الداخلي ممارسة التسویق - 2

للطالب باعتبارهم الجمهور الداخلى المستهدف باألنشطة المختلفة المقدمة بالكلیة وتلك التى تنفذها الوحدات 
و المجتمع المحلى المحیط بالكلیة والتسویق ذات الطابع الخاص ، أما التسویق الخارجى فالمقصود به التوجه نح

للخدمات التى تقدمها الكلیة فى نطاقه ممثًال فى الجهات الحكومیة واألهلیة والخاصة وجمیع أفراد المجتمع 
  المحلى .
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  العمل على تسویق الخدمات المختلفة بالكلیة سواء الخدمات التعلیمیة وغیر التعلیمیة.3- 
شراكات  –رعایة  –دعم  –تبرعات  –هبات  –تمویل  –ذاتیة للكلیة فى صور مختلفة ( منح جلب وتنمیة الموارد ال - 4
  ملتقیات تسویق ... - معارض –بحوث ممولة  –برتوكوالت تعاون  –
 للشركات بالكلیة الخاص الطابع ذات والوحدات تقدمها الكلیة من خالل المراكز التي والخدمات لألنشطة الترویج - 5

  بالمجتمع المحیط والعمل على تعریف المجتمع بها.  والخدمیة اإلنتاجیة والمؤسسات
  األجل. قصیرة أو األجل طویلة للكلیة سواء كانت خطط التسویقیة الخطط وضع - 6
 –ورش العمل  –للكلیة مثل ( الدورات التدریبیة  الذاتي التمویل مصادر تنفیذ األنشطة والبرامج التى من شأنها زیادة - 7

  الشراكات ... ) . –برتوكوالت التعاون  -المعارض –الملتقیات التسویقیة 
  .واحتیاجاتهم ورغباتهم متطلباتهم وتحدید العمالء فئات تحدید - 8
  .من خدمات الكلیة واألطراف ذات العالقة والمستهدفین والمستفیدین الحالیین عمل قاعدة بیانات للعمالء - 9

  المستمر لرضاء المستفیدین من خدمات الكلیة.العمل على تحقیق القیاس  - 10
                                                      ادارة الوحدة تشكیل مجلس) : 8مادة ( -
 كلیة تتبع الوحدة كانت ، ولما الجامعات تنظیم لقانون التنفیذیة الالئحة من) 311( المادة وفق اإلدارة مجلس یشكل  

  ) : 1مرفق( التالي النحو علي المجلس فیشكل الفیوم ، جامعة – االجتماعیة الخدمة
  رئیسـاً    الكلیة                                                               السید األستاذ الدكتور/ عمید - 1
ا                         وتنمیة البیئة                               المجتمع خدمة لشئون الكلیة وكیل - 2 ً  نائب
  مدیراً                                                                التدریس هیئة أعضاء من للوحدة مدیراً  - 3
    أعضاء                   الوحدة عمل مجال في المتخصصین من بالكلیة التدریس هیئة أعضاء من) 2( عدد- 4
  أعضاء       بما ال یزید عن ثالثة أعضاء             الكلیة خارج أو أكثر من واحداً  عضواً  یرشح أن یجوز - 5

                      . الوحدة اختصاص مجال في الفنیة الخبرة ذوي من
  . 1972 لسنة 49 رقم الجامعات تنظیم لقانون التنفیذیة الالئحة من 311 رقم المادة بأحكام االلتزام مع
   الوحدة                                          لجان :)12(مادة  -
  تشكل بوحدة التسویق بالكلیة مجموعة من اللجان التى تسیر عمل الوحدة وهذه اللجان هى :  
  لجنة االتصال واالعالم والعالقات العامة . - 1
  لجنة تنمیة الموارد الذاتیة للكلیة . - 2
   : النواحى المالیة للوحدة                 )13(مادة  -

جامعة الفیوم فیما یتعلق بالنواحى المالیة واالداریة لبنود الالئحة  –تخضع وحدة التسویق بكلیة الخدمة االجتماعیة     
  اص.المالیة الخاصة بمركز تسویق الخدمات التابع لجامعة الفیوم وكذلك الالئحة المالیة للوحدات ذات الطابع الخ


