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 -1تنظيم دورات وورش عمل للتوعية بأهمية دور الكلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة:
أغسطس
ـ مدير وحدة ضمان
 دورة توعية لعرض الخطة السنوية لخدمة
1028
الجودة
المجتمع وتنمية البيئة والتعريف بأهمية دور
ـ لجنة خدمة المجتمع
الكلية ودور الطالب في هذا الجانب
وتنمية البيئة
 دورة توعية لعرض الخطة السنوية لخدمة
ـ لجنة التدريب والدعم
المجتمع وتنمية البيئة والتعريف بأهمية دور
الفنى والمسئولية
الكلية ودور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
المجتمعية
في هذا الجانب
فريق عمل معيار دورة توعية لعرض الخطة السنوية لخدمة
المشاركة المجتمعية
المساهمة في
نشر الوعي
البيئي





المجتمع وتنمية البيئة والتعريف بأهمية دور
الكلية ودور العاملين بالجهاز اإلدارى في هذا
الجانب
دورة توعية لعرض الخطة السنوية لخدمة
المجتمع وتنمية البيئة والتعريف بأهمية دور
الكلية ودور اطراف المجتمع الخارجي في هذا
الجانب

توزيع مطوية التعريف بلجنة خدمة المجتمع ودور
الكلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

إلى

التكلفة

ديسمبر
1028

--

الفئة
المستهدفة
أعضاء
هيئة
التدريس
ومعاونيهم
+
طالب كلية
الفنون
التطبيقية
+
اعضاء
الجهاز
االداري

مؤشرات النجاح
-

-

بيان موثق
ببرامج للتوعية
بأنشطة خدمة
المجتمع وتنمية
البيئة داخليا
عدد من
الدورات
تقارير
احصائيات
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 -2تصميم وتوزيع مطويات توعية بقضايا مجتمعية:

-

التنمر (اثاره وطرق معالجته)
النظافة الشخصية
نقص فيتامين د
التوحد (أعراضه ،وأسبابه)
فيروس ( Cأسبابه ،وتشخيصه)

-

 -3المشاركة في أنشطة للتوعية بقضايا مجتمعية:
المشاركة في اسبوع القاهرة للمياه
المشاركة في مؤتمر التنوع البيولوجي
المشاركة بمبادرة جمل مدينتك بمدينة  6أكتوبر

-

 -1القوافل الفنية والخيرية:
تنمية المهارات الفنية واإلبتكارية لطالب المدارس
زيارات لدور األيتام

-

-

-

تنظيم انشطة
خدمية وفنية
للتفاعل
المباشر مع
المجتمع
المحيط:

مدير وحدة ضمان
الجودة
لجنة خدمة المجتمع
وتنمية البيئة
لجنة التدريب والدعم
الفنى والمسئولية
المجتمعية
وكيللل الكليللة لشللئون
المجتمع وتنمية البيئة
لجنة خدمة المجتملع
وتنمية البيئة
ملللدير وحلللدة ضلللمان
الجودة
لجنللة خدمللة المجتمللع
وتنمية المجتمع

دوريا

دوريا

--

--

00444

 -2اعمال واستشارات فنية تطوعية:
-

تقديم إستشارات تصميمية والمشاركة في تجميل مؤسسات
حكومية

-

ملللدير وحلللدة ضلللمان
الجودة
لجنللة خدمللة المجتمللع
وتنمية المجتمع
20444

جميع فئات
المجتمع
الداخلي
والخارجي

عدد من مطويات
التوعية بالقضايا
المجتمعية

جميع فئات
المجتمع
الداخلي
والخارجي
مدارس
مدينة 6
أكتوبر
+
دور األيتام
بمدينة 6
أكتوبر

زيارات موثقة لعدد
من المدارس ودور
األيتام
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التفاعل وخلق
مناخ من الثقة
المتبادلة مع
مؤسسات
المجتمع

 -1تنظيم ندوات وورش عمل تعليمية بهدف تطوير مهارات الطالب والخريجين بمشاركة ممثلى المجتمع المدنى:
 رؤسللللللللاء األ سللللللللامندوات وورش تدريبية عامة:
العلمية
 .2الفنللللون ودورهللللا فللللي تطللللوير الصللللناعات الثقافيللللة
 لجنة التدريب والدعمواإلبداعية
الفنللللللى والمسللللللئولية
 .1فنلللللون الطبيعللللللة "المحميللللللات الطبيعيللللللة والتنللللللوع
المجتمعية
البيولوجي" واثرها في التصميم التطبيقي
 لجنللة خدمللة المجتمللع .3الفنون التطبيقية والتحديات المستقبلية
وتنمية البيئة
ندوات وورش تدريبية لطالب قسم التصميم الداخلي:
 .4فلسفة التصميم الكالسيكي
لة
ل
المعلق
لقف
ل
واالس
لاف
ل
الج
لاء
 .5مسللتقبل تكنولوجيللا البنل
34444
دوريا
والفواصل الرأسية بمصر وارتباطها بالتصميم
ندوات وورش عمل تدريبية لطالب قسم تصميم المنتجات:
.6
ندوات وورش تدريبية لطالب قسم االعالن:
 .7اسلتخدام الخلرائا النهنيلة كاسللوب للتفكيلر االبللداعي
في التصميم االعالني
ندددوات وورش تدريبيددة لطددالب قسددم الفوتوارافيددا والسددينما
والتليفزيون:
 .8الفوتوغرافيا والفنون الجميلة
 -2زيارات ميدانية لطالب الكلية لمؤسسات المجتمع ذات الصلة بتخصصات الكلية:
-

زيارة طالب سم التصميم الداخلي واألثاث لمصانع ذات
الصلة بالتخصص
زيارة طالب سم تصميم المنتجات لمصانع ذات الصلة
بالتخصص
زيارة طالب سم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون
لمؤسسات ذات الصلة بالتخصص
زيارة طالب سم االعالن ذات الصلة بالتخصص
 -3المشاركة في معارض ومهرجانات فنية:

-

رؤسللللللللاء األ سللللللللام
العلمية
لجنللة خدمللة المجتمللع
وتنمية البيئة

28000

دوريا

طالب كلية
الفنون
التطبيقية
+
الخريجون
+
مؤسسات
المجتمع
وجهات
التوظيف

عقللللللد  20نللللللدوات و
ورش عمللللل تعليميللللة
لطللالب الكليللة بهللدف
تطللللللللوير مهلللللللللارات
الطلللالب والخللللريجين
في موضوعات داعمة
للتخصصات الدراسية
وبمشلللللاركة الطلللللالب
وأعضللللللللللاء هيئللللللللللة
التللللللللدريس والهيئللللللللة
المعاونللة والخريجللون
وممثلللللللللى المجتمللللللللع
المدنى

2طالب كلية
 5الفنون
التطبيقية

 4زيارات ميدانية
لطالب الكلية
لمؤسسات المجتمع
المدنى المحيا ذات
الصلة بالتخصصات
الدراسية
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-

-

-

مشاركة طالب الكلية بالمعرض المصاحب لمؤتمر
القاهرة للتنمية واإلستثمار اإلعالمي 1028
معرض ألعما طالب الكلية بعنوان "طالب يبحثون عن -
الجما في األماكن القديمة"
معرض ألعما طالب سم التصميم الداخلي واألثاث
"تاريخ التصميم الداخلي واالثاث االوروبي "
معرض الفنون التشكيلية
مشاركة الكلية في اعداد المهرجان الثقافي الدولي الثاني
عشر بجامعة  6أكتوبر
 -0احتفاليات لدعم وتكريم الطالب والعاملين واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم:
 عميد الكليةيوم الترحيب بالطالب الجدد
 مدير وحدة ضمانحفل تكريم العاملين بالجامعة والكلية وأعضاء الجهاز
الجودة
االداري واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأوائل
الطالب
 رؤساء األ سامالعلمية
 لجنة خدمة المجتمعوتنمية البيئة

جميع فئات المشاركة في عدد
المجتمع من المعارض
الداخلي والمهرجانات

ملللدير وحلللدة ضلللمان
الجودة
لجنللة خدمللة المجتمللع
وتنمية المجتمع

والخارجي

دوريا
00000

دوريا

12444

أعضاء
هيئة
التدريس
ومعاونيهم
+
طالب
الكلية
+
اعضاء
الجهاز
االداري

 -0ابرام  3بروتوكوالت تعاون مع مؤسسات المجتمع اإلنتاجية والخدمية ذات الصلة بدراسة الكلية :
-

اعداد بروتوكوالت تعاون التفاقيات تدريبية لطالب
وخرجي كلية الفنون التطبيقية بالشركات والمصانع ذات
الصلة بتخصصات الكلية.

-

عميد الكلية
لجنة خدمة المجتمع
وتنمية البيئة

دوريا

--

ائمة ببروتوكوالت
التعاون التى تم
إبرامها مع مؤسسات
المجتمع المدنى
الإلنتاجية والخدمية

 -6انشطة المركز اإلستشارى للفنون التطبيقية (وحدة ذات طابع خاص):
-

تقديم استشارات فنية وهندسية للمؤسسات الصناعية
ومؤسسات المجتمع المحيا

-

مدير وحدة ضمان
الجودة
المركز اإلستشارى
للفنون التطبيقية
لجنة خدمة المجتمع
وتنمية البيئة

دوريا

20000
0

الئحة للمركز
اإلستشارى للفنون
التطبيقية (وحدة ذات
طابع خاص)
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تبني الكلية ألنشطة بحثية تطبيقية تهدف لحل مشكالت مؤسسات المجتمع
ذات الصلة بتخصصات الكلية بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة والطالب

حث ع مي:
-

تحديث اعدة بيانات للمؤسسات الصناعية األنتاجية للمجتمع -
المدنى المحيا ذات العال ة بدراسة الكلية
آلية مشاركة األطراف المجتمعية في أنشطة الكلية
مؤشرات
المتابعة وتقييم
األداء

إعداد تقارير دورية عن سير خطة أنشطة وبرامج خدمة -
المجتمع وتنمية البيئة للكلية لعام ()1028/1027
إعداد تقرير سنوي عن خطة أنشطة وبرامج خدمة المجتمع -
وتنمية البيئة للكلية لعام ( )1028/1027لتنفين استراتيجية
الكلية 1024ـ  1022وتحقق غاية الكلية في خدمة المجتمع
تحديث دليل الكلية لخدمة المجتمع الكلية

-

مجلس الكلية
لجنة البحث العلمي
لجنة خدمة المجتمع
وتنمية البيئة
ملللدير وحلللدة ضلللمان
الجودة
لجنة خدمة المجتمع
مجلس الكلية
ملللدير وحلللدة ضلللمان
الجودة
لجنللة خدمللة المجتمللع
وتنمية البيئة
ملللدير وحلللدة ضلللمان
الجودة
لجنللة خدمللة المجتمللع
وتنمية البيئة
ملللدير وحلللدة ضلللمان
الجودة
جنللة خدمللة المجتمللع
وتنمية البيئة
مسللللللللئولي معيللللللللار
المشاركة المجتمعية
لجنة خدمة المجتمع
وتنمية البيئة

يوليو
1022
يونيه
2012

يوليو
1022

يناير ،يوليو
1022

يناير ،يوليو
1022

يونيه
1022

يوليو
1022

--

مشروعات بحثية
ألعضاء هيئة
التدريس والهيئة
المعاونة والطالب

--

اعدة بيانات
للمؤسسات الصناعية
واألنتاجية

--

بيان بمجاالت
مشاركة األطراف
المجتمعية في أنشطة
الكلية

--

--

1044
4

تقارير دورية لمتابعة
تنفين خطة خدمة
المجتمع وتنمية البيئة
تقرير سنوي عن ما
تم تنفينه من أنشطة
خطة خدمة المجتمع
وتنمية البيئة خال
العام ()1028/1027
دليل دوري عن خدمة
المجتمع وتنمية البيئة
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أستطالع رضا
المستفدين من
الخدمات
المجتمعية التى
تقدمها الكلية
بمشاركة كافة
الفئات الداخلية
والخارجية
واالستفادة من
النتائج في صنع
القرار وتطوير
األداء

خطة أنشطة
مجتمعية تعكس
أولويات
احتياجات
المجتمع

ـ اجراء استبيان ياس رضا المستفيدين عن خدمات
الكلية لالطراف الداخلية والخارجية
 -تحليل نتائج ياس رضا المستفدين

-

مدير وحدة ضمان
الجودة
لجنة التخطيا وتقييم
األداء
لجنة خدمة المجتمع
وتنمية البيئة
مدير وحدة ضمان
الجودة
لجنة للتخطيا وتقييم
اإلداء
منسق وفريق العمل
بلجنة خدمة المجتمع
وتنمية البيئة

-

مدير وحدة ضمان
الجودة
لجنة خدمة المجتمع
وتنمية البيئة

-

ـ إعداد بيان باألجراءات التصحيحية بناءا على الدالت
والمؤشرات لنتيجة ياس رضا المستفدين

-

 إعداد مراجعة وتحديث األليات والوسائل العلميةلتحديد االحتياجات واألوليات الحقيقية لخدمة
المجتمع
 اجراء استبيان احتياجات المجتمع من كلية الفنونالتطبيقية -جامعة  6أكتوبر
تعكس
إعداد بيان أولويات احتياجات المجتمع من برامج
سياسة الكلية التعليمية والبحثية في مجال (الفنون
التطبيقية) وتساهم في تقديم حلول للمشاكل التى يواجهها
المجتمع داخليا وخارجيا
ـ إعداد خطة أنشطة وبرامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة
للكلية للعام الجامعى 9191/9102

-

يوليو
1022

اغسطس
1022

يوليو
1022

اغسطس
1022

يونيه
9102

يوليو
9102

--

--

--

مدير وحدة ضمان الجودة
لجنة التخطيط وتقييم األداء

يونيه
9102

يوليو
9102

ـ وحدة ضمان الجودة
ـ لجنة التخطيط وتقييم األداء
ـ لجنة خدمة المجتمع وتنمية
البيئة

يونيه
9102

يوليو
9102

--

 نموذج استمارةياس رضا
المستفدين
 تحليل احصائىلقياس رضا
المستفدين
بيان باالجراءات
التصحيحية
والتوصيات بناءا على
نتيجة ياس رضا
المستفدين

نتائج استبيان احتياجات
المجتمع من كلية الفنون
التطبيقة -جامعة  6أكتوبر
بيان األليات والوسائل
العلمية التى تتبعها لجنة
خدمة المجتمع لتحديد وتنفيذ
احتياجات وأولويات
المجتمع موثقة من مجلس
الكلية
خطة معتمدة على ضوء
الغايات واألهداف
اإلستراتيجية للكلية في
مجال خدمة المجتمع

يعتمد عميد الكلية
أ.د/أحمد عوض
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