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 1027/1028خدم    مج مع    م       ئ     عام   جامعى          خ  

:  مج مع     ع  ز ادة   خدمات   م دم (: 2)  هدف  الس ر   جي   

 مسئول التنفيذ األنشطة األهداف
 التوقيت

 التكلفة
الفئة 

 المستهدفة
 مؤشرات النجاح

 إلى من 

المساهمة في 

نشر الوعي 

 البيئي

تنظيم دورات وورش عمل للتوعية بأهمية دور الكلية في 

 :خدمة المجتمع وتنمية البيئة

  الخطة السنوية لخدمة دورة توعية لعرض
والتعريف بأهمية دور  وتنمية البيئةالمجتمع 

 الكلية ودور الطالب في هذا الجانب

  الخطة السنوية لخدمة دورة توعية لعرض
والتعريف بأهمية دور  المجتمع وتنمية البيئة

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةالكلية ودور 
 في هذا الجانب

  الخطة السنوية لخدمة دورة توعية لعرض
والتعريف بأهمية دور  ة البيئةالمجتمع وتنمي
في هذا  العاملين بالجهاز اإلدارىالكلية ودور 

 الجانب

  الخطة السنوية لخدمة دورة توعية لعرض
والتعريف بأهمية دور  المجتمع وتنمية البيئة

في هذا  اطراف المجتمع الخارجيالكلية ودور 
 الجانب

 ضمان وحدة مدير ـ

 الجودة

 المجتمع خدمة  لجنة ـ

 البيئة وتنمية

 والدعم التدريب لجنة  ـ

 والمسئولية الفنى

 المجتمعية

 معيار عمل فريق-

 المجتمعية المشاركة

  

 أغسطس

7102 

 ديسمبر

7102 
-- 

المجتمع 

الداخلي 

 بالكلية

 موثق بيان -

برامج للتوعية ب

بأنشطة خدمة 

المجتمع وتنمية 

 البيئة داخليا

عدد من  -

 الدورات

 تقارير -

 احصائيات -

 دوريا مجتمعية بقضايا توعية مطويات وتوزيع تصميم -- 

جميع فئات 

المجتمع 

الداخلي 

 والخارجي

 

عدد من مطويات 

التوعية بالقضايا 

 المجتمعية 
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انشطة  تنظيم

 فنيةخدمية و

 للتفاعل

 مع المباشر

 المجتمع

 :المحيط

 :الفنية القوافل -1

 طالب لدى االبداعية الروح لتنمية والتلوين التصميم -

   الجامعي قبل ما التعليم مرحلة

 االحتياجات ذوي األطفال لدى االبداعية الطاقة تحفيز -

  الخاصة

مددددير وحددددة ضدددمان  -

 الجودة

لجنددة خدمددة المجتمددع  -

 وتنمية المجتمع

 

04444 

مدارس 

دور و

األيتام 

 6بمدينة 

 أكتوبر

زيارات موثقة لعدد 

من المدارس ودور 

 األيتام

 :تطوعية فنية واستشارات اعمال -2

 تصميم وتطوير األتوبيس النهري -

 تجميل جدران مدرسة -

مددددير وحددددة ضدددمان  -

 الجودة

لجنددة خدمددة المجتمددع  -

 وتنمية المجتمع

 

24444 

   

 وخلق التفاعل

 الثقة من مناخ

 مع المتبادلة

 مؤسسات

 المجتمع

 :المدنى المجتمع ممثلى بمشاركة والخريجين الطالب مهارات تطوير بهدف تعليمية  عمل وورش ندوات تنظيم -1

 :ندوات وورش تدريبية عامة

 فن البورتريه والصورة الشخصية .0

 الفنون اإلسالمية وتأثيرها على عالمية الفن .7

 ورشة تلوين باألكوريل و الجواش .3

 ة فى الفن المعاصرثاإلتجاهات الحدي .4

 التصوير الجداري المصري القديم .5

 :ندوات وورش تدريبية لطالب قسم التصميم الداخلي

 التصميم الداخلي فلسفة علوم .6

 :ندوات وورش تدريبية لطالب قسم االعالن

 فن الصباغة والطباعة و الباتيك في فن اإلعالن .2

 المعايير األرجنومية فى تصميم اإلعالن المجسم .8

ندددوات وورش تدريبيددة لطددالب قسددم الفوتوارافيددا والسددينما 

 :والتليفزيون

 أسس وجماليات التصوير التجاري لألطعمة .9

 لتصوير المنتجاتندوة وورشة  .01

 

 

 

 

 

 

رؤسدددددددداء األقسددددددددام  -

 العلمية  

لجنة التدريب والدعم  -

الفنددددددى والمسددددددئولية 

 المجتمعية

لجنددة خدمددة المجتمددع  -

 وتنمية البيئة

 25444 دوريا

طالب كلية 

الفنون 

 التطبيقية

+ 

 الخريجون

+ 

مؤسسات 

المجتمع 

وجهات 

 التوظيف

ندددددددوات و  01 عقددددددد

تعليميددددة ورش عمددددل 

لطددالب الكليددة بهدددف 

تطددددددددوير مهدددددددددارات 

الطدددالب والخددددريجين 

في موضوعات داعمة 

 للتخصصات الدراسية

بمشددددداركة الطدددددالب و

وأعضدددددددددداء هيئددددددددددة 

التدددددددددريس والهيئددددددددة 

المعاونددة والخريجددون 

وممثلددددددددى المجتمددددددددع 

  المدنى
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 :زيارات ميدانية لطالب الكلية لمؤسسات المجتمع ذات الصلة بتخصصات الكلية -2

 لمصنع موبيكا زيارة طالب قسم تصميم المنتجات  -

 معرض أيكيازيارة طالب قسم تصميم المنتجات  ل -

 مصنع جهينةطالب قسم تصميم المنتجات  ل زيارة  -

شركة فلكسوباك لصناعة لزيارة  طالب قسم االعالن  -

 الكرتون المضلع

رؤسدددددددداء األقسددددددددام  -

 العلمية

لجنددة خدمددة المجتمددع  -

 وتنمية البيئة
 دوريا

1

5 
 
 
20000 

طالب كلية 

الفنون 

 التطبيقية

 ميدانيةزيارات   4

لطالب الكلية 

مؤسسات المجتمع ل

ذات المدنى المحيط 

الصلة بالتخصصات 

 الدراسية

 :فنية ومهرجانات معارض في المشاركة -3

 مشاركة طالب الكلية مهرجان إبداع الموسم السادس -

عمال طالب قسم التصميم الداخلي واالثا   ألمعرض  -

 "والحاضراألثا  بين الماضي "

 "اإلعالن المجسم"عمال طالب قسم اإلعالن  ألمعرض  -

معارض فنية لعرض اعمال طالب واعضاء هيئة  4  -

التدريس بتخصصات الكلية مصاحبة للمؤتمر الدولى 

 ااألول للكلية

مشاركة الكلية في اعداد المهرجان الثقافي الدولي الحادي  -

 أكتوبر 6عشر بجامعة 

مددددير وحددددة ضدددمان  -

 الجودة

لجنددة خدمددة المجتمددع  -

 وتنمية المجتمع

 54444 دوريا

 فئات جميع

 المجتمع

 الداخلي

 والخارجي

المشاركة في عدد 

من المعارض 

 والمهرجانات

 :ومعاونيهم التدريس هيئة واعضاء والعاملين الطالب وتكريم لدعم احتفاليات -0

 يوم الترحيب بالطالب الجدد -

 حفل تكريم الطالب األوائل -

الجهاز حفل تكريم العاملين بالجامعة والكلية وأعضاء  -

وأبنائها ومعاونيهم  هيئة التدريساالداري واعضاء 

 الطالب

 عميد الكلية  -

مدير وحدة ضمان  -

 الجودة

رؤساء األقسام  -

 العلمية

لجنة خدمة المجتمع  -

 وتنمية البيئة

 14444 دوريا

 أعضاء

 هيئة

 التدريس

 ومعاونيهم

+ 

 طالب

 كليةال

+ 

 اعضاء

 الجهاز

 االداري
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 :ر   خدم    مج مع  ا عم       ع  م       حث   ع مي(: 1)  هدف  الس ر   جي 

 

 : الكلية بدراسة صلةال ذات والخدمية نتاجيةاإل المجتمع مؤسسات مع تعاون بروتوكوالت 3 ابرام -5

اعداد بروتوكوالت تعاون التفاقيات دريبية لطالب وخرجي 
كلية الفنون التطبيقية بالشركات والمصانع ذات الصلة 

 .بتخصصات الكلية

 عميد الكلية -

 المجتمع خدمة لجنة -

 -- دوريا البيئة وتنمية

 ببروتوكوالت قائمة 

 تم التى التعاون

 مؤسسات مع إبرامها

 المدنى المجتمع

 والخدمية الإلنتاجية

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

 ومؤسسات الصناعية للمؤسسات وهندسية فنية استشارات تقديم

 محيطال جتمعمال

 ضمان وحدة مدير -

 الجودة

 اإلستشارى المركز -

 ةالتطبيقي للفنون

 المجتمع خدمة لجنة -

 البيئة وتنمية

 دوريا

15444

4 
 للمركز  الئحة 

 اإلستشارى

 التطبيقية للفنون

 ذات وحدة)

 (خاص طابع

أنشطة بحثية 

تطبيقية تهدف 

لخدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة

 :دوري بمشاركة اطراف المجتمع الخارجيمؤتمر طالبي  عقد -1

اعداد أوراق بحثية حول المشكالت المجتمعية والبيئية في 

 محاولة لمشاركة الطالب في تقديم بعض الحلول

 مجلس الكلية -

 لجنة البحث العلمي -

لجنة خدمة المجتمع   -

 وتنمية البيئة

 ابريل

7108 
-- 

 
مشروعات بحثية 

سنوية لطالب 

 المستوى الرابع

 :الخارجي المجتمع اطراف بمشاركة  للكلية دوري علمى مؤتمر عقد -2

يتضمن برنامج المؤتمر على ندوات وورش عمل بمشاركة 

أعضاء هيئة التدريس والمستثمرين الستعراض ومناقشة 

 وتنمية البيئةاألفكار والبحو  الخاصة بخدمة المجتمع 

 مجلس الكلية -

 لجنة البحث العلمي -

 لجنددة خدمددة المجتمددع  -

 وتنمية البيئة

 فبراير

7108 

12444

4 
 

عقد مؤتمر علمي كل 

 عامين

 مؤشرات

 وتقييم المتابعة

 األداء

 للمجتمع األنتاجية الصناعية للمؤسسات بيانات قاعدة تحديث

 الكلية بدراسة العالقة ذات  المحيط المدنى

 ضدددمان وحددددة مددددير -

 الجودة

 المجتمع خدمة لجنة -

 يوليو

7108 
-- 

 بيانات قاعدة 

 الصناعية للمؤسسات

  واألنتاجية

  الكلية مجلس - الكلية أنشطة في المجتمعية األطراف مشاركة آلية

 ضدددمان وحددددة مددددير -
 يونيه

7108 

 يوليو

7108 
-- 

 بمجاالت بيان 

 األطراف مشاركة
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 الجودة

 المجتمددع خدمددة لجنددة -

 البيئة وتنمية

 أنشطة في المجتمعية

 الكلية

خطة أنشطة وبرامج خدمة سير عن  دورية ريراإعداد تق

 (7102/7108) ة البيئة للكلية لعامالمجتمع وتنمي

 ضدددمان وحددددة مددددير -

 الجودة

 المجتمددع خدمددة لجنددة -

  البيئة وتنمية

يوليو يناير،  

7108 
-- 

 
 لمتابعة دورية تقارير

 خدمة خطة تنفيذ

 البيئة وتنمية المجتمع

عن خطة أنشطة وبرامج خدمة المجتمع  سنوي إعداد تقرير

لتنفيذ استراتيجية  (7102/7108) وتنمية البيئة للكلية لعام

 وتحقق غاية الكلية في خدمة المجتمع   7109ـ 7104الكلية 

 ضدددمان وحددددة مددددير -

 الجودة

 المجتمددع خدمددة جنددة -

 البيئة وتنمية

 معيددددددددار مسددددددددئولي -

 المجتمعية المشاركة

 يوليو

7108 
-- 

سنوي عن ما  تقرير 

 من أنشطة تم تنفيذه

 المجتمع خدمة خطة

خالل  البيئة وتنمية

 (7102/7108)العام 

 الكلية المجتمع لخدمة  الكلية دليل تحديث
 المجتمع خدمة لجنة -

 البيئة وتنمية

 يونيه

7108 

 يوليو

7108 
12444 

 خدمة عن دوري دليل 

 البيئة وتنمية المجتمع

أستطالع 

رضا 

المستفدين 

من الخدمات 

المجتمعية 

التى تقدمها 

الكلية 

بمشاركة 

كافة الفئات 

الداخلية 

والخارجية  

واالستفادة 

 من النتائج

في صنع 

القرار 

وتطوير 

 األداء

 الكلية خدمات عن المستفيدين رضا قياس استبيان اجراءـ 

  والخارجية الداخلية لالطراف

 قياس رضا المستفدينتحليل نتائج  -

 ضمان وحدة مدير -

  الجودة

خطيط وتقييم الت لجنة -

 األداء

 المجتمع خدمة لجنة  -

 البيئة وتنمية

 يوليو

7108 

 اغسطس

7108 
-- 

 استمارة نموذج - 

 رضا قياس

 المستفدين

 تحليل احصائى  -

لقياس رضا 

 المستفدين

نتائج قياس رضا المستفدين من كلية  ـ إعداد إحصائية بتطور

والدالت  العامين الماضيينالفنون التطبيقية خالل 

  7106/7102 والمؤشرات واألجراءات التصحيحة العوام

،7102/7108 

وتقييم لجنة التخطيط   -

 اإلداء

منسق وفريق العمل  -

لجنة خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة

 اغسطس

7108 
-- 

إحصاء دورى   

قياس بتطور نتائج 

رضا المستفدين من 

 كلية الفنون التطبيقية

 الدالت على بناءا التصحيحية األجراءاتبيان ب إعداد ـ

 المستفدين رضا قياس  لنتيجة والمؤشرات

 ضمان وحدة مدير -

  الجودة

   للتخطيط لجنة -

 اإلداء وتقييم

 العمل وفريق منسق -

 المجتمع خدمة بلجنة

 البيئة وتنمية

 يوليو

7108 

 اغسطس

7108 
-- 

 باالجراءات بيان 

 التصحيحية

 على بناءا والتوصيات

 رضا قياس  نتيجة

 المستفدين
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يعتمد عميد الكلية                                                                                                                        

\ 

 أحمد عوض            /د.أ                                                                                                                       

 أنشطة خطة

 مجتمعية

 تعكس

 أولويات

 احتياجات

 المجتمع

 لتحديد العلمية والوسائل األليات وتحديث مراجعة إعداد -
 المجتمع لخدمة الحقيقية واألوليات االحتياجات

من كلية الفنون استبيان احتياجات المجتمع اجراء  -
 أكتوبر 6جامعة  -التطبيقية

 ضمان وحدة مدير -
 الجودة

 المجتمع خدمة لجنة -
 البيئة وتنمية

 يونيه
8102 

 يوليو
8102 

-- 

 استبيان نتائج 
 المجتمع احتياجات

 الفنون كلية من
 6 جامعة -التطبيقة
 أكتوبر

 تعكس برامج  من المجتمع احتياجات أولويات بيان إعداد
( التطبيقية الفنون) مجال في والبحثية التعليمية  الكلية سياسة

 داخليا المجتمع يواجهها التى للمشاكل حلول تقديم في وتساهم
 وخارجيا

 الجودة ضمان وحدة مدير -
 وتقييم التخطيط لجنة -

 األداء
 يونيه

8102 
 يوليو
8102 

-- 

 والوسائل األلياتبيان  
 تتبعها التى العلمية

 المجتمع خدمة لجنة
 وتنفيذ لتحديد

 وأولويات احتياجات
 من موثقة المجتمع
 الكلية مجلس

-  

 للكلية البيئة وتنمية المجتمع خدمة وبرامج أنشطة خطة إعداد ـ
 8102/8109 الجامعى للعام

 الجودة ضمان وحدة ـ
 وتقييم التخطيط لجنة ـ

 األداء
 المجتمع خدمة  لجنة ـ

 البيئة وتنمية

 يونيه
8102 

 يوليو
8102 

-- 

 على معتمدة خطة 
 الغايات ضوء

 واألهداف
 للكلية اإلستراتيجية

 خدمة مجال في
 المجتمع


