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 كلية الفنون التطبيقية

تنمية التوعية بأنشطة خدمة المجتمع و خطة 
9201 – 7201للعام  البيئة  

 إعتماد                                    إعداد                                                                          
 عميد الكلية                                                       لجنة شئون البيئة وخدمة المجتمع                        

 

 القرنفلى أ.د / عبدالمؤمن شمس الدين                                  أنور الملقى             أ.د/ السيد                              
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الدعم 
 المطلوب

 األنشطة المخرجات  المسئول عن التنفيذ فترة التنفيذ 

  الندوات وورش العمل -أوال:    

1000 

ندورة كل ترم 
او ورشة عمل 
لكل قسم على 

 األقل

 األقسام العلمية •

 ITوحدة  •
 وجود ملصقات بالكلية لإلعالن   •
اإلعالن على الموقع االلكترونى   •

 وصفحات التواصل 
 مطويات تثقيفية للتوعية  •

عقد ندوات وورش عمل لمختلف تخصصات  -1
الفنون التطبيقية الموجودة بالكلية ودورها 

 المجتمعى  وتأثيرها البيئى 

 الدورات التدريبية  -ثانيا:    

2000 
بعد انتهاء 
امتحانات 

 الثانوية العامة

وكيل الكلية لشئون  •
خدمة المجتمع وتنمية 

 البيئة 
 وحدة الخدمة العامة  •
 ITوحدة  •

 وجود ملصقات بالكلية لإلعالن  •
اإلعالن على الموقع االلكترونى   •

 وصفحات التواصل 
 مطويات تثقيفية للتوعية

اعداد دورات تدريبية تنظمها وحدة الخدمة  -1
ة العامة )وحدة ذات طابع خاص ( لطالب الثانوي

 العامة 

1000 
خالل العام 

 الدراسى

وكيل الكلية لشئون  •
خدمة المجتمع وتنمية 

 البيئة 
 وحدة الخدمة العامة  •
 ITوحدة  •

 وجود ملصقات بالكلية لإلعالن  •
اإلعالن على الموقع االلكترونى   •

 وصفحات التواصل 
 مطويات تثقيفية للتوعية

عداد دورات تدريبية تنظمها وحدة الخدمة ا -2
العامة )وحدة ذات طابع خاص ( للخرجين 

 وأعضاء المجتمع المدنى 

 الزيارات واألنشطة الطالبية والمعارض -ثالثا :    

1000 

 على مدار العام 

وكيل الكلية لشئون  •
خدمة المجتمع وتنمية 

 البيئة 
مسئول األنشطة  •

 الطالبية
 ITوحدة  •

 وجود ملصقات بالكلية لإلعالن  •
اإلعالن على الموقع االلكترونى   •

 وصفحات التواصل 
 مطويات تثقيفية للتوعية •

قوافل فنية تقوم بعمل ورش فنية وأنشطة  -1
 طالبية ومسابقات للمواهب الطالبية 

5000 
إقامة وتنظيم أنشطة رياضية وفنية وثقافية   -2

 وعلمية باالشتراك مع المجتمع المحيط

10000 
زيارات الطالب للمشروعات القومية ومصانع  -3

 مؤسسات المجتمع المدنى 

5000 
أقامة معارض فنية ألعمال ومشروعات   -4

 الطالب وأعضاء هيئة التدريش 

 خطة وحدة الخدمة العامة  -رابعا :    

 على مدار العام 2000

وكيل الكلية لشئون  •
خدمة المجتمع وتنمية 

 البيئة 

مخاطبة الجامعة باالمكانيات  •
المتاحة لدى الكلية من الورش 

 واالتليهات والمعامل 

ذات الطابع الخاص  ةالنظر إلي الوحد .1
 وجهة تنفيذ.  كبيت خبرة 

  حصر الجهات المستفيدة .2
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 وحدة الخدمة العامة  •
 ITوحدة  •

وجود مخاطباتللجهات المعنية  •
 بالوحدة ذات الطابع الخاص

 وجود ملصقات بالكلية لإلعالن  •
اإلعالن على الموقع االلكترونى   •

 وصفحات التواصل 
 مطويات تثقيفية للتوعية

الوحدة العامة تسويق إمكانيات وقدرات  .3
لخدمة المجتمع )وحدة ذات طابع خاص( 

 داخل الجامعة وخارجها 

 وحدة متابعة الخرجين   -خامسا:    

2000 
9/2018 

وكيل الكلية لشئون  •
خدمة المجتمع وتنمية 

 البيئة 
  الخرجينوحدة  •
 ITوحدة  •

 وجود ملصقات بالكلية لإلعالن  •
اإلعالن على الموقع االلكترونى   •

 وصفحات التواصل 
 مطويات تثقيفية للتوعية

تشكيل وحدة لمتابعة للخرجيين لها رؤية  -1
 ورسالة واهداف 

 خالل عام
حصر ألطراف المجتمع التى لديها خرجين او  -2

 من يحتاج خريجى الكلية 

  وحدة األزمات والكوارث -سادسا :   2019 

2000 

وكيل الكلية لشئون  • 
خدمة المجتمع وتنمية 

 البيئة 
األزمات وحدة  •

 والكوارث
 ITوحدة  •

وجود مخاطبات مع جهات  •
 التوظيف المختلفة 

وجود قاعدة بيانات بجهات  •
 التوظيف المختلفة

 وجود ملصقات بالكلية لإلعالن  •
اإلعالن على الموقع االلكترونى   •

 وصفحات التواصل 
 مطويات تثقيفية للتوعية

 انشاء الوحدة  -1

 عمل خطة لألزمات والكوارث  -2 

 
عمل دورات توعية بالكلية عن األزمات  -3

 والكوارث 

 
 دورات تدريبية عن األزمات والكوارث -4

  المستفيدةرضا األطراف  -سابعا :    

5000 

 
وكيل الكلية لشئون  •

خدمة المجتمع وتنمية 
 البيئة 

 ITوحدة  •

وجود قاعدة بيانات لألطراف  •
 المستفيدة

وجود ملصقات بالكلية لإلعالن  •
 عن االستبيانات 

اإلعالن على الموقع االلكترونى   •
 وصفحات التواصل 

 مطويات تثقيفية للتوعية

حصر األطراف المستفيدة من خدمة المجتمع  -1
 وتنمية البيئة للكلية 

 

 
تصميم إستبيانات دورية لقياس رضاء  -2

المستفدين عن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، 
 تحليل النتائج وعرضها علي المجالس المختصة.

 
 

 


