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اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺨﻤﺴﯿﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻨﻤﯿﺔ
اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻰ ﻟﻠﻔﻨﻮن اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﮫ
2021/2016

رؤﯾﺔ اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﻨﻮن اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ -:

ﯾﺘﻄﻠﻊ اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﻨﻮن اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ –اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺨﺎﻣﺲ أن ﯾﻜﻮن ﻟﮫ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻔﻦ
واﻟﺘﺼﻤﯿﻢ وﻣﺼﺪر ﻟﻺﺑﺘﻜﺎر إرﺗﻜﺎزا ﻋﻠﻲ ﺑﺮاﻣﺠﮫ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وأﻧﺸﻄﺘﮫ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﯿﺔ

رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﻨﻮن اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ -:
إﻋﺪاد ﺧﺮﯾﺞ ﻣﺘﻤﯿﺰ ﻗﺎدر ﻋﻠﻲ اﻹﺑﺘﻜﺎر وإدارة ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ وﺗﻠﺒﯿﺔ إﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ وإﺛﺮاء ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺤﻮث ودراﺳﺎت ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ
وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ودﻓﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎج ذات اﻟﺼﻠﺔ.

أھjjjﺪاف اﻟﺨﻄjjjﺔ اﻹﺳjjjﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﮭjjjﺪ ﻟﻼرﺗﻘjjjﺎء ﺑﺨﺪﻣjjjﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤjjjﻊ وﺗﻨﻤﯿjjjﺔ
اﻟﺒﯿﺌﺔ:

 .1ﺗﻨﻈ!!ﯿﻢ ﻣ!ﺆﺗﻤﺮات وﻧ!!ﺪوات ﻋﻠﻤﯿ!!ﺔ ﻣﺘﻤﯿ!!ﺰة ﺗﻌﻤ!!ﻞ ﻋﻠ!!ﻲ إظﮭ!!ﺎر اﻟﺠﻮاﻧ!!ﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿ!!ﺔ
اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﻟﻠﻤﻌﮭﺪ ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ.

 .2ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻻﺧﺘﺮاع ﻟﻄﻼب اﻟﻤﻌﮭﺪ وأﻋﻀ!!ﺎء ھﯿﺌ!!ﺔ اﻟﺘ!!ﺪرﯾﺲ وﻣﻌ!!ﺎوﻧﯿﮭﻢ
واﻹدارﯾﯿﻦ.
 .3إﻧﺸﺎء راﺑﻄﺔ ﻟﺨﺮﯾﺠ!!ﻲ اﻟﻤﻌﮭ!!ﺪ اﻟﻌ!!ﺎﻟﻰ ﻟﻠﻔﻨ!!ﻮن اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿ!!ﮫ ﻟﺘﺤﻘﯿ!!ﻖ اﻟﺘﻮاﺻ!!ﻞ ﺑ!!ﯿﻦ
أﺟﯿﺎل ﺧﺮﯾﺠﻲ اﻟﻤﻌﮭﺪ
 .4ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻮاﻓﻞ ﺧﺪﻣﯿﮫ ﻟﻠﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺤﯿﻄﮫ ﺑﺎﻟﻤﻌﮭﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﺠﻤﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎزل وﺗﺮﻣﯿﻤﮭﺎ
 .5ﺧﺪﻣ!!!ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ!!!ﻊ وﺗﻨﻤﯿ!!!ﺔ اﻟﺒﯿﺌ!!!ﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄ!!!ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﮭ!!!ﺪ وذﻟ!!!ﻚ ﻣ!!!ﻦ ﺧ!!!ﻼل ﻣﺸ!!!ﺎرﻛﺔ
ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ وﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺤﺜﯿﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﮭﺪ
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اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ:

ﯾﮭﺘﻢ اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻰ ﻟﻠﻔﻨﻮن اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﮫ اھﺘﻤﺎﻣﺎً◌َ ﻛﺒﯿ!!ﺮاً ﺑﺎﻟﺨ!!ﺪﻣﺎت اﻟﺘ!!ﻰ ﯾﻘ!!ﺪﻣﮭﺎ ﻧﺸ!!ﺎط
ﺧﺪﻣ!!ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ!!ﻊ وﺗﻨﻤﯿ!!ﺔ اﻟﺒﯿﺌ!!ﺔ  .وﻓ!!ﻲ ﺳ!!ﺒﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿ!!ﻖ ﺳﯿﺎﺳ!!ﺔ اﻟﺠ!!ﻮدة وﺗﺤﺴ!!ﯿﻦ ﺟ!!ﻮدة
اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﮭﺪ ﻓﺈن اﻟﻤﻌﮭ!!ﺪ ﯾﻘ!!ﻮم اﻵن ﻣ!!ﻦ ﺧ!!ﻼل اﻟﻮﺣ!!ﺪات ذات
اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺨﺎص .

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻌﮭﺪ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ
ﻓ!!ﻲ ظ!!ﻞ أھ!!ﺪاف اﻟﻤﻌﮭ!!ﺪ ﻟﻼرﺗﻘ!!ﺎء ﺑﺨﺪﻣ!!ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ!!ﻊ وﺗﻨﻤﯿ!!ﺔ اﻟﺒﯿﺌ!!ﺔ واﻟﻤﺘﻄﻠﺒ!!ﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿ!!ﺔ
واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻈﻢ اﻟﺠﻮدة ﻓ!!ﻲ اﻟﻤﻌﺎھ!!ﺪ واﻟﻜﻠﯿ!!ﺎت  ,ﻓﻘ!!ﺪ ﻗ!!ﺎم ﻓﺮﯾ!!ﻖ اﻟﻌﻤ!!ﻞ ﺑﺘﺤﻠﯿ!!ﻞ
اﻟﺒﯿﺌ!!ﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿ!!ﺔ واﻟﺒﯿﺌ!!ﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿ!!ﺔ ﻟﻠﻤﻌﮭ!!ﺪ ﺑﻐ!!ﺮض اﻟﺘﻌ!!ﺮف ﻋﻠ!!ﻲ ﻧﻘ!!ﺎط اﻟﻀ!!ﻌﻒ واﻟﻘ!!ﻮة
وﻧﻮاﺣﻲ اﻟﻀﻌﻒ واﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ واﻟﺘﮭﺪﯾﺪات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠ!!ﻲ اﻷھ!!ﺪاف اﻻﺳ!!ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﮭ!!ﺪ ﻟﻼرﺗﻘ!!ﺎء ﺑﺨﺪﻣ!!ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ!!ﻊ وﺗﻨﻤﯿ!!ﺔ اﻟﺒﯿﺌ!!ﺔ واﻟﺨﻄ!!ﻂ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ,ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾ!!ﺪ ﻛﯿﻔﯿ!!ﺔ ﻣﻮاﺟﮭ!!ﺔ اﻟﺘﮭﺪﯾ!!ﺪات
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ واﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً.

أوﻻً :اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ

أوﺿ!!ﺤﺖ ﻧﺘ!!ﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﯿ!!ﻞ اﻟﺒﯿﺌ!!ﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿ!!ﺔ أن ھﻨ!!ﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋ!!ﺔ ﻣ!!ﻦ ﻧﻘ!!ﺎط اﻟﻘ!!ﻮة اﻟﺘ!!ﻲ ﯾﺠ!!ﺐ
ﺗﻔﻌﯿﻠﮭﺎ واﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ وأﯾﻀﺎ ً أوﺿﺤﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺑﻌﺾ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﻀﻌﻒ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮق وﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﻤﻌﮭﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ ورﺳﺎﻟﺘﮭﺎ.

2

ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة:
 ﺤﺭﺹ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺭﻀﺎﺀﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌیﺔ ﺒﺘﺼﻤیﻡ ﻭﺘﻭﺯیﻊﺒﻌﺽ ﺍﻻﺴﺘﺒیﺎﻨﺎﺕ ﻟﻘیﺎﺱ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﻗیﺎﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ.
 ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌیﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﺩیﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕﻟﺘﻁﻭیﺭﺨﺭیﺠﻲ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ.
 ﺗﻨﻮع ﺗﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﻌﮭﺪ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻔﺮص ﺗﻌﺎون أوﺳﻊ ﻣﻊ اﻷطﺮاف اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ. ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩﺍﻟﺫﺍﺘیﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜیﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻟﻠﻤﻌﻬﺩ ﺒﻤﺠﺎل ﻋﻤل ﺍﻟﺨﺭیﺠیﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﻤﺤیﻁ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺘیﺢ ﻓﺭﺹ ﻜﺜیﺭﺓ ﻟﺘﺩﺭیﺏ ﺍﻟﻁﻼﺏ
ﻭﺘﻭﻅیﻔﻬﻡ.
ﻧﻘﺎط

اﻟﻀﻌﻒ :

 -1ﺗﻔﻌﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮﻋﯿﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ،أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ
اﻟﺘﺪرﯾﺲ وﻣﻌﺎوﻧﻮھﻢ واﻷطﺮاف اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
 -2زﯾﺎدة ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻻطﺮاف اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
 -3ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻋﻤﻞ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻟﮭﺎ ﯾﺸﺎرك ﻓﯿﮭﺎ اﻻطﺮاف اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ.
ﻋﻤﻞ ﺧﻄﺔ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎرض واﻟﻨﺪوات اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺪي اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ.ﻋﻤﻞ ﺧﻄﺔ ﻟﻠﺰﯾﺎرات اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ-اﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻟﻘﻮاﻓﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻊ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ.

ﺛﺎﻧﯿﺎ ً :اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ

ﻗﺎم ﻓﺮﯾﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪراﺳﺔ وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻨﺸ!!ﺎط وﻛﺎﻟ!!ﺔ ﺧﺪﻣ!!ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ!!ﻊ وﺗﻨﻤﯿ!!ﺔ

اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ واﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ ,وﺗﺘﻤﺜ!!ﻞ
أﯾﻀ!ﺎ ً ﻓ!!ﻲ اﻟﺘﮭﺪﯾ!!ﺪات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ!!ﺔ اﻟﺘ!!ﻲ ﯾﺠ!!ﺐ اﻟﻌﻤ!!ﻞ ﻋﻠ!!ﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺎﺗﮭ!!ﺎ ﺣﺘ!!ﻰ ﯾﻤﻜ!!ﻦ ﺗﺤﻘﯿ!!ﻖ
اﻷھﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﮭﺪ.

ﺍﻟﻔﺭﺹ
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 .1إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﮭﺪ واﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 .2ﺗﻮاﻓﺮ ﺧﺒﺮات ﻣﺼﺮﯾﺔ ﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻤﻌﮭﺪ
 .3اﻧﺘﺸﺎر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.
 .4ﺗﻔﮭﻢ وﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﯿﻦ ﺑﻞ واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺬﻟﻚ.
 .5ﺳﮭﻮﻟﺔ وﺳﺮﻋﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ.
.6وﺟﻮد ﺑﯿﺌﺔ ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ وﻣﺠﺘﻤﻊ أﻋﻤﺎل ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﻔﻨﻮن واﻟﺼﻨﺎﻋﮫ
 .7زﯾﺎدة ﻓﺮص اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻄﻼﺑﻰ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻰ.
 .8رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب واﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﮭﺪ ﺧﻼل راﺑﻄﺔ ﻟﻠﺨﺮﯾﺠﯿﻦ وﺗﻮاﻓ!!ﻖ
ذﻟﻚ ﻣﻊ رﻏﺒﺔ اﻟﻤﻌﮭﺪ.
-٩وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ واﻟﻄﻼب اﻟﻤﺘﻤﯿﺰﯾﻦ ﻓﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻌﮭﺪ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ :
ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
ﻏﯿﺎب ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﮭﺪ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل.

ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت
ﯾﺤﺘﺎج اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻨﺸﺎط وﻛﺎﻟﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ إﻟ!!ﻰ إﻋ!!ﺎدة ﻧﻈ!!ﺮ ﺣﺘ!!ﻰ
ﯾﺼﺒﺢ ﻣﺘﻤﺸﯿﺎ ً ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻓﺈن اﻷﻣﺮ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 .1ﺗﺠﮭﯿ!!!ﺰ ﻏ!!!ﺮف ﻷﻋﻀ!!!ﺎء ھﯿﺌ!!!ﺔ اﻟﺘ!!!ﺪرﯾﺲ وﻣﻌ!!!ﺎوﻧﯿﮭﻢ واﻹدارﯾ!!!ﯿﻦ ﺗﺘﻨﺎﺳ!!!ﺐ ﻣ!!!ﻊ
اﻷﻋﺪاد اﻟﻤﺘﺰاﯾ!!ﺪه ﻟﮭ!!ﻢ ﺑﻮﺳ!!ﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼ!!ﺎﻻت واﻹﻧﺘﺮﻧ!!ﺖ واﻟﺤﺎﺳ!!ﺒﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ!!ﺔ
وﺗﻜﯿﻒ اﻟﮭﻮاء ﺣﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻔﺮﻏﮭﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ.
 .2ﺑﻨﺎء وﺗﺠﮭﯿﺰ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻰ.
 .3ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻌﻤﻞ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ وزﯾﺎدة ﻋﺪد اﻟﺤﺎﺳﺒﺎت.
 .4ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻼزم ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺨﻄﺔ واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﯿﮭﺎ
 .5ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
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 .6ﻋﻤﻞ راﺑﻄﺔ ﻟﻠﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ﯾﻜﻮن ﻣﻘﺮھﺎ اﻟﻤﻌﮭﺪ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ واﻟﺘﻮاﺻ!!ﻞ وﺧﺪﻣ!!ﺔ
اﻟﺨﺮﯾﺞ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﺮج.

اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
 .1ﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ.
 .2ﻋﺪم ﺗﻔﺮغ أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ
 .3ﺟﻤﻮد اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ
 .4ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺗﺠﺎھﺎت واوﻟﻮﯾﺎت اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﻤﻌﮭﺪ

وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ
 .5دﻋﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ورﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻠﻤﻌﮭﺪ.
 .6زﯾ!!ﺎدة اﻟﻤ!!ﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿ!!ﺔ اﻟﻼزﻣ!!ﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿ!!ﺬ اﻟﺨﻄ!!ﺔ وﺧﺼﻮﺻ!ﺎ ً ﻓ!!ﻲ ﻣﺠ!!ﺎل اﻟﻤﺒ!!ﺎﻧﻲ و
اﻹﻧﺸﺎءات.

ﻣﺤjjﺎور اﻟﺨﻄjjﺔ اﻻﺳjjﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻜﻠﯿjjﺔ ﻟﻼرﺗﻘjjﺎء ﺑﺨﺪﻣjjﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤjjﻊ
وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ
 .1اﻟﻤﺤﻮر اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻷول
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ

 .2اﻟﻤﺤﻮر اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻟﻠﻤﻌﮭﺪ
اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﺴﺘﻐﺮق ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣ!!ﻦ 2015وﺣﺘ!!ﻰ
2020وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺟﺪوﻻ ﺑﺎﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺤ!!ﻮر ﻣ!!ﻦ اﻟﻤﺤ!!ﺎور اﻻﺳ!!ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺴ!!ﺎﺑﻘﺔ ﻛ!!ﻼ
ﻋﻠﻲ ﺣﺪه
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اﻟﻤﺤﻮر اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻷول :ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ
اﻟﻨﺸﺎط

اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ

 - 1اﻟﻨﻈﺮ إﻟ!!ﻲ اﻟﻮﺣ!!ﺪات ذات اﻟﻄ!!ﺎﺑﻊ

2021/2016

اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ
وﻛﯿﻞ اﻟﻤﻌﮭﺪ ﻟﺸﺌﻮن ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

اﻟﺨﺎص ﻛﺒﯿﻮت ﺧﺒﺮة
 - 2ﺣﺼﺮ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪة

2021/2016

وﻛﯿﻞ اﻟﻤﻌﮭﺪ ﻟﺸﺌﻮن ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

 - 3ﺗﺴﻮﯾﻖ إﻣﻜﺎﻧﯿ!!ﺎت وﻗ!!ﺪرات اﻟﻤﻌﮭ!!ﺪ

2021/2016

وﻛﯿﻞ اﻟﻤﻌﮭﺪ ﻟﺸﺌﻮن ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ واﻟﺒﺤﺜﯿﺔ واﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺣﻠﻮان وﺷﺮﻛﺎت اﻷدوﯾﺔ
 - 4إﻗﺎﻣ!!!!ﺔ وﺗﻨﻈ!!!!ﯿﻢ أﻧﺸ!!!!ﻄﺔ رﯾﺎﺿ!!!!ﯿﺔ

2021/2016

وﻓﻨﯿ!!ﺔ وﺛﻘﺎﻓﯿ!!ﺔ وﻋﻠﻤﯿ!!ﺔ ﺑﺎﻻﺷ!!ﺘﺮاك ﻣ!!ﻊ

ﻋﻤﯿ!!ﺪ اﻟﻤﻌﮭ!!ﺪ +وﻛﯿ!!ﻞ اﻟﻤﻌﮭ!!ﺪ ﻟﺸ!!ﺌﻮن ﺧﺪﻣ!!ﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﯿﻂ
 -5ﻋﻤ!!!!!!ﻞ ﻗﻮاﻓ!!!!!!ﻞ ﻟﺨﺪﻣ!!!!!!ﺔ اﻻﺣﯿ!!!!!!ﺎء

2021/2016

اﻟﻤﺤﯿﻄﮫ ﺑﺎﻟﻤﻌﮭﺪ
 -6ﺗﻨﻈ!!!!!ﯿﻢ ﻣ!!!!!ﺆﺗﻤﺮ ﺳ!!!!!ﻨﻮى ﻟﺘﺸ!!!!!ﻐﯿﯿﻞ

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
2021/2016

اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﯿﻦ
 -7ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻌﺎرض ﺧﯿﺮﯾﺔ ﺳﻨﻮﯾﺔ

ﻋﻤﯿ!!ﺪ اﻟﻤﻌﮭ!!ﺪ +وﻛﯿ!!ﻞ اﻟﻤﻌﮭ!!ﺪ ﻟﺸ!!ﺌﻮن ﺧﺪﻣ!!ﺔ
ﻋﻤﯿ!!ﺪ اﻟﻤﻌﮭ!!ﺪ +وﻛﯿ!!ﻞ اﻟﻤﻌﮭ!!ﺪ ﻟﺸ!!ﺌﻮن ﺧﺪﻣ!!ﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

2021/2016

ﻋﻤﯿ!!ﺪ اﻟﻤﻌﮭ!!ﺪ +وﻛﯿ!!ﻞ اﻟﻤﻌﮭ!!ﺪ ﻟﺸ!!ﺌﻮن ﺧﺪﻣ!!ﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﺗﺼ!!!!ﻤﯿﻢ إﺳ!!!!ﺘﺒﯿﺎﻧﺎت دورﯾ!!!!ﺔ ﻟﻘﯿ!!!!ﺎس رﺿ!!!!ﺎء

ﺳﻨﻮﯾﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻔﺪﯾﻦ ﻋ!!ﻦ ﺧﺪﻣ!!ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ!!ﻊ وﺗﻨﻤﯿ!!ﺔ اﻟﺒﯿﺌ!!ﺔ،

ﻋﻤﯿ!!ﺪ اﻟﻤﻌﮭ!!ﺪ +وﻛﯿ!!ﻞ اﻟﻤﻌﮭ!!ﺪ ﻟﺸ!!ﺌﻮن ﺧﺪﻣ!ﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﺗﺤﻠﯿ!!!!ﻞ اﻟﻨﺘ!!!!ﺎﺋﺞ وﻋﺮﺿ!!!!ﮭﺎ ﻋﻠ!!!!ﻲ اﻟﻤﺠ!!!!ﺎﻟﺲ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
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اﻟﻤﺤﻮر اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ:ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﻟﻠﻜﻠﯿﺔ
اﻟﻨﺸﺎط
ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ
2021/2016

ﺑﺎﻟﻤﻌﮭﺪ ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﮭﺎ
ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﺤﺪﯾﺚ اﻟﺤﺎﺳﺒﺎت

اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ
ﻋﻣﯾد اﻟﻣﻌﮭد

2021/2016

 +وﻛﯾل اﻟﻣﻌﮭد ﻟﺷﺋون

ﺷﺮاء ﺣﺎﺳﺒﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ.

2021/2016

ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ

ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

2021/2016

اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﮭﺪ.

اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﮭﺪ واﻧﺸﺎء
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت.
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ
2021/2016
اﻟﺑﯾﺋﺔ

ﻷﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ
ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻌﮭﺪ ﻋﻠﻲ

اﻟﺑﯾﺋﺔ

2021/2016

اﻟﺸﺒﻜﺔ
ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻌﮭﺪ

2021/2016

درﯾﺐ أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ

2021/2016

و اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
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+رؤﺳﺎء اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻣﻌﮭد
 +ﻣرﻛز اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻌﻠﻣﻲ

الخطة السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة
األنشطة :
 -١تشكيل لجنة لدراسة البيئة الخارجية والخريطة المجتمعية المحيطة-:
 اســتخراج خطابــات موجهــه لمجلــس جهــاز المدينــة (التجمــع الخامــس) ومــا يســتجد مــن اماكــن ( +رئيــسالحــى) ( +منظمــات وحمايــة البيئــة) لتفعيــل الدعــم المجتمعــى.
 إنشاء رابطة الخريجين للمعهد العالي للفنون التطبيقية – التجمع الخامس لتحقيق التواصل بين األجيال. تنظيــم مؤتمــر للمــرأة المتخصصــة ودورهــا فــى تنميــة المجتمــع مــن خــال النهــوض بالصناعــات البيئيــةوالتراثيــة ( ..ممثلــي االتحــاد العربــي للمــرأة المتخصصــة  /م .ســامية مصطفــى “ االميــن العــام لإلتحــاد”).
 اعــداد دورات تدريبيــة لتجهيــز فــرق مواجهــة االزمــات البيئيــة مــن طــاب و طالبــات المعهــد العالــى للفنــونالتطبيقيــة – التجمــع الخامــس .
 تنظيــم لمعــارض و أســواق خيريــة للمالبــس المســتعملة والجديــدة وتنشــيط الصناعــات الصغيــرة ودعــوةالجمعيــات االهليــة لالســتفادة منهــا.
 تنظيم ورشة عمل لمناقشة األحوال المجتمعية الخاصة بذوى االحتياجات الخاصة. عمــل برنامــج حــوارى داخــل المؤسســة (صنــدوق الشــكاوى  -اســتبيانات الرضــاء الوظيفــى – اســتبياناتالطــاب لتقييــم أنشــطة الخدمــة المجتمعيــة).
 تنظيم زيارات ميدانية للطلبة والطالبات للمشاريع القومية لدعم المشاركة الوطنية. تنظيم يوم مفتوح لممارسة االنشطة الرياضية والفنية بالمعهد. تنظيم ندوة دليل الطالب للجودة. التخطيط للمشاركة في بروتوكوالت محو اآلمية. تنظيم دورة تأهيل الخريجين لسوق العمل. عمــل برنامــج لجمــع قاعــدة بيانــات للطــاب وعمــل خريطــة لمجــاالت العمــل فــى كل البرامــج التعليميــة لتفعيــلالتدريــب الصيفــي  /و تطويــر أعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة المعاونــة.
 تصميم وتنفيذ محطة انتظار وسائل النقل العام لخدمة الطالب أمام االكاديمية وفى الميادين المحيطة. المشاركة في بروتوكوالت العالج بالفن من خالل مستشفى .57357 تفعيــل المدخــل الخــاص بمعهــد ىالفنــون التطبيقيــة وتطويــره وتجميلــه لتحســين الــذوق العــام ضمــن خطــةتطويــر المؤسســة.
 تنظيــم قافلــة كرنفاليــة بمشــاركة جميــع األقســام العلميــة ودعــوة لمشــاركة الجمعيــات االهليــة وتنظيــم معــارضلوحــدات الطابــع الخــاص مــن الكرنفــال.
 ابتكار وتطوير وتجميل الميادين المحيطة بالمعهد من خالل مشاريع التخرج. -وضع خطة إلمداد التطوير والتجميل من خالل الدراسات المجتمعية المحيطة.

 -٢خطة للتوعية بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة-:
 تنظيــم مؤتمــر ســنوي للتوعيــة بأنشــطة خدمــة المجتمــع و تنميــة البيئــة الموافــق شــهر ســبتمبر مــن كل عــاملزيــادة مشــاركة أعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة المعاونــة وتشــجيع الطــاب فــى المشــاركة الفعالــة.
 دعــوة األطــراف المجتمعيــة ذات العالقــة مــن خــال منظمــات المجتمــع المدنــى (ممثليــن للنقابــات المهنيــة والفنيــة والهندســية والهيئــات االجتماعيــة والجمعيــات األهليــة وممثليــن مــن الــوزارات الحكوميــة (وزارة البيئــة –
وزارة التنميــة المحليــة – وزارة التضامــن االجتماعــى).
 تحديد األهداف المنشودة لتحقيق الخدمة المجتمعية الفعالة والتطوير المستمر لتنمية البيئة. التواصــل مــع مؤسســات المجتمــع المدنــى لتــدارك المشــاكل المجتمعيــة ووضــع اســتراتيجيات لتعديــل وتطويــروحمايــة البيئــة.
 ابتــكار أفــام تســجيلية لتطويــر الســلوك المجتمعــى وتحســين الــذوق العــام ودعــم الطاقــة اإليجابيــة فــى البيئــةالمحيطــة ويتــم رفــع التســجيالت المرئيــة مــن خــال القنــوات الخاصــة المعهــد باإلضافــة البتــكار الفتــات تحســين
الســلوك واالرتقــاء بالــذوق العــام فــى الطــرق والمياديــن المحيطــة بالمعهــد العالــى للفنــون التطبيقيــة – التجمــع
الخامــس.
 -تسجيل وتوثيق المعارض الفنية الداخلية والخارجية بالمعهد العالى للفنون التطبيقية  -التجمع الخامس.

المحور االستراتيجى األول  :خدمة المجتمع و تنمية البيئة
-١
-٢

النشاط

تشــكيل لجنــة لدراســة البيئــة
الخارجيــة و الخريطــة المجتمعيــة
ا لمحيطــة .
النظــر الــى الوحــدات ذات الطابــع
الخــاص كبيــوت خبــرة.

-٣

حصر الجهات المستفيدة.

-٤

تســويق امكانيــات وقــدرات
المعهــد االستشــارية والبحثيــة
والتدريبيــة لمنطقــة القاهــرة
الجديــدة – التجمــع الخامــس.
اقامــة وتنظيــم انشــطة رياضيــة و
فنيــة و ثقافيــة و علمية باالشــتراك
مــع المجتمــع المحيــط
عمــل قوافــل لخدمــة االحيــاء
المحيطــة بالمعهــد
تنظيــم مؤتمــر ســنوي لتشــغيل
الخريجيــن مــن خــال انشــاء
رابطــة الخريجيــن للمعهــد العالــي
للفنــون التطبيقيــة – التجمــع
الخامــس لتحقيــق التواصــل بيــن
االجيــال .

-٨

تنظيم معارض خيرية سنوية.

-٩

تصميــم اســتبيانات دوريــة لقيــاس
رضــاء المســتفيدين عــن خدمــة
المجتمــع وتنميــة البيئــة  ،تحليــل
النتائــج وعرضهــا علــى المجالــس
المختصــة.
انشــاء رابطــة الخريجييــن للمعهــد
العالــي للفنون التطبيقيــة – التجمع
الخامــس لتحقيــق التواصــل بيــن
األجيــال.
تتنظيــم زيــارات ميدانيــة
للمشــروعات القوميــة لدعــم
الوطنيــة.
المشــاركة
تتنظيــم دورات تأهيــل الخريجيــن
لســوق العمــل مــن خــال برامــج
التدريــب الســنوية.

-٥
-٦
-٧

-١٠

-١١
-١٢

الفترة الزمنية

المسئولية

٢٠٢١ - ٢٠١٦

عميد المعهد  +وكيل المعهد لشئون
خدمة المجتمع

٢٠٢١ - ٢٠١٦
٢٠٢١ - ٢٠١٦
٢٠٢١ - ٢٠١٦

عميد المعهد  +وكيل المعهد لشئون
خدمة المجتمع
عميد المعهد  +وكيل المعهد لشئون
خدمة المجتمع
عميد المعهد  +وكيل المعهد لشئون
خدمة المجتمع

٢٠٢١ - ٢٠١٦

عميد المعهد  +وكيل المعهد لشئون
خدمة المجتمع

٢٠٢١ - ٢٠١٦

عميد المعهد  +وكيل المعهد لشئون
خدمة المجتمع

٢٠٢١ - ٢٠١٦

عميد المعهد  +وكيل المعهد لشئون
خدمة المجتمع

٢٠٢١ - ٢٠١٦

عميد المعهد  +وكيل المعهد لشئون
خدمة المجتمع

٢٠٢١ - ٢٠١٦

عميد المعهد  +وكيل المعهد لشئون
خدمة المجتمع

٢٠٢١ - ٢٠١٦

٢٠٢١ - ٢٠١٦
٢٠٢١ - ٢٠١٦

عميد المعهد  +وكيل المعهد لشئون
خدمة المجتمع
عميد المعهد  +وكيل المعهد لشئون
خدمة المجتمع
عميد المعهد  +وكيل المعهد لشئون
خدمة المجتمع

برنامج األنشطة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة خالل عام 2017-2016
النشاط

الفترة الزمنية

تنظيــم مؤتمــر ســنوى لالحتفــال بالعــام الجديــد
والترحيــب بالطــاب الجــدد ودعــم التوعيــة
بأنشــطة خدمــة المجتمــع وتنميــة البيئــة لزيــادة
مشــاركة أعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة
المعاونــة وتشــجيع الطــاب فــي المشــاركة
الفعالــة.

سبتمبر و اكتوبر

تشــكيل لجنــة لدراســة البيئــة الخارجيــة و
الخريطــة المجتمعيــة المحيطــة.

سبتمبر

عمــل خطــة للزيــارات الميدانيــة التــي تخــدم
المقــررات العلميــة فــى جميــع البرامــج وتدعــم
برامــج التدريــب للطــاب وزيــادة التفاعــل و
التواصــل مــع المجتمــع الخارجــى.

الفصل الدراسي
االول

تنظيم يوم مفتوح لممارسة االنشطة الرياضية و
الفنية بالمعهد ومشاركة أعضاء هيئة التدريس و
الهيئة المعاونة واألطراف المجتمعية.

نوفمبر

المسئولية
عميد المعهد  +وكيل المعهد
لشئون خدمة المجتمع وتنمية
البيئة  +رؤساء األقسام العلمية
بالمعهد
عميد المعهد  +وكيل المعهد
لشئون خدمة المجتمع وتنمية
البيئة
عميد المعهد  +وكيل المعهد
لشئون الطالب  +وكيل المعهد
لشئون خدمة المجتمع وتنمية
البيئة  +رؤساء األقسام العلمية
بالمعهد
وكيل المعهد لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة  +رؤساء
االقسام العلمية بالمعهد

المحور االستراتيجى الثانى :تطوير البنية التحتية المعلوماتية للمعهد
النشاط

تطوير شبكة االنترنت بالمعهد ورفع كفائتها.
تطوير و تحديث الحاسبات االلكترونية بالمعهد
شــراء حاســبات الكترونيــة مناســبة لطبيعــة االعمــال
المتطــورة لقطــاع الفنــون .
تطويــر نظــم المعلومــات االداريــة بالمعهــد و انشــاء
قواعــد البيانــات.
عمــل قاعــدة بيانــات للطــاب وعمــل خريطــة
لمجــاالت العمــل فــى كل البرامــج التعليميــة لتفعيــل
التدريــب الصيفــى ،وتطويــر أعضــاء هيئــة التدريس
انشاء البريد االلكترونى ألعضاء هيئة التدريس.
تطويــر الموقــع االلكترونــى للمعهــد علــى شــبكة
االنترنــت.
تطويــر مكتبــة المعهــد وانشــاء المكتبــة االلكترونيــة
ونشــرها علــى الموقــع االلكترونــى للمعهــد.
تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس والعامليــن علــى
البرامــج المختلفــة .

الفترة الزمنية

٢٠٢١ - ٢٠١٦
٢٠٢١ - ٢٠١٦

المسئولية

٢٠٢١ - ٢٠١٦
٢٠٢١ - ٢٠١٦
٢٠٢١ - ٢٠١٦
٢٠٢١ - ٢٠١٦
٢٠٢١ - ٢٠١٦
٢٠٢١ - ٢٠١٦
٢٠٢١ - ٢٠١٦

عميد المعهد  +وكيل المعهد
لشئون خدمة المجتمع وتنمية
البيئة  +رؤساء األقسام
العلمية بالمعهد

ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻘﯿﺎس وأدوات اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ
أوﻻ :ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻗﯿﺎس ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وﻛﺎﻟﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﻦ أﺟ!!ﻞ ﺿ!!ﻤﺎن اﻟﺘﻨﻔﯿ!!ﺬ اﻟﺠﯿ!!ﺪ
ﻟﻠﺨﻄﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ وﺿﻊ ﻣﺆﺷﺮات ﻟﻠﻘﯿﺎس وأدوات ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ ﻟﺒﻌﺾ اﻻﺳ!!ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت واﻷﻧﺸ!!ﻄﺔ
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ:
 .1اﻻﻧﺘﮭ!!ﺎء ﻣ!!ﻦ ﺗﺤﺪﯾ!!ﺪ ﻧﺸ!!ﺎط وأھ!!ﺪاف اﻟﻮﺣ!!ﺪات ذات اﻟﻄ!!ﺎﺑﻊ اﻟﺨ!!ﺎص ﻓ!!ﻰ اﻟﻤﻌﮭ!!ﺪ
وﺗﻔﻌﯿﻞ دورھﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﺨﻄﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ.
 .2زﯾﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﺘﻔ!!ﺎع ﻣ!!ﻦ ﺧ!!ﺪﻣﺎت وﻣﺮاﻓ!!ﻖ اﻟﻤﻌﮭ!!ﺪ )ﻣﻼﻋ!!ﺐ ـ اﻟﻤﻌﺎﻣ!!ﻞ ـ ﺧ!!ﺪﻣﺎت
اﻟﻜﻤﺒﯿ!!ﻮﺗﺮ ـ 000اﻟ!!ﺦ( وذﻟ!!ﻚ ﻣ!!ﻦ ﺧ!!ﻼل ﺣﺼ!!ﺮ اﻟﻮﺿ!!ﻊ اﻟﺤ!!ﺎﻟﻲ ﺛ!!ﻢ ﻗﯿ!!ﺎس زﯾ!!ﺎدة
اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
 .3زﯾ!!ﺎدة ﻧﺴ!!ﺒﺔ ﻣﺸ!!ﺎرﻛﺔ أﻋﻀ!!ﺎء ھﯿﺌ!!ﺔ اﻟﺘ!!ﺪرﯾﺲ ﻓ!!ﻲ أﻧﺸ!!ﻄﺔ ﺧﺪﻣ!!ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ!!ﻊ وﺗﻨﻤﯿ!!ﺔ
اﻟﺒﯿﺌﺔ.
 .4زﯾﺎدة ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺪد اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة.
 .5زﯾﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ.
 .6زﯾﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺸ!!ﺘﺮﻛﺔ ﺑ!!ﯿﻦ اﻟﻤﻌﮭ!!ﺪ واﻟﺸ!!ﺮﻛﺎت وزﯾ!!ﺎدة ﻧﺴ!!ﺒﺔ ﻋ!!ﺪد ﺑ!!ﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﺪرﯾﺐ وزﯾﺎدة ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ

ﺛﺎﻧﯿﺎ ً :ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﻟﻠﻜﻠﯿﺔ
 .1ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ.
 .2اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ.
 .3ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻌﮭﺪ ﻋﻠﻲ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
 .4اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻷﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ
 .5ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻮارد واﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻼزﻣﺔ.
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 .6ﺗ!!ﻮﻓﯿﺮ أﺟﮭ!!ﺰة اﻟﺤﺎﺳ!!ﺒﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ!!ﺔ ﺑﺄﻋ!!ﺪاد ﻛﺎﻓﯿ!!ﺔ وﺑﻤﻮاﺻ!!ﻔﺎت ﻣﻨﺎﺳ!!ﺒﺔ ﺑﺤﯿ!!ﺚ
ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ أﻋﺪاد اﻟﻄﻼب وأﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻓﻰ اﻟﻤﻌﮭﺪ
 .7ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻌﮭﺪ\.
.8

ﺗﻮﻓﯿﺮ أﺟﮭﺰة ﻋﺮض اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت . Data Show

ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
 .1ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻤﻌﮭﺪ
 .2اﻟﻮﺣﺪات ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺨﺎص اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻌﮭﺪ
 .3إﯾﺮادات اﻟﺪورات اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ
أﺻﺤﺎب اﻻھﺘﻤﺎم
ﺗﺮاﻋ!!ﻲ اﻟﺨﻄ!!ﺔ اﻻﺳ!!ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻘﻄ!!ﺎع اﻟﺒﯿﺌ!!ﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒ!!ﺎت أﺻ!!ﺤﺎب اﻻھﺘﻤ!!ﺎم ﻣ!!ﻦ أﺟ!!ﻞ رﻓ!!ﻊ
ﺟ!!!ﻮدة اﻟﻌﻤﻠﯿ!!!ﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ!!!ﺔ واﻟﺒﺤﺜﯿ!!!ﺔ ،ﺣﯿ!!!ﺚ أن ﻣﻘﺎﺑﻠ!!!ﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒ!!!ﺎت واﺣﺘﯿﺎﺟ!!!ﺎت ھ!!!ﺆﻻء
اﻷطﺮاف ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺣﺪ اﻟﺪﻋﺎﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿ!!ﺢ إﻣﻜﺎﻧﯿ!!ﺔ ﺗﻄﺒﯿ!!ﻖ ھ!!ﺬه اﻟﺨﻄ!!ﺔ ﺑﻨﺠ!!ﺎح وﺗﺆﻛ!!ﺪ
واﻗﻌﯿﺘﮭﺎ ،ﺣﯿﺚ أن ھ!!ﺬه اﻟﺨﻄ!!ﺔ ﻣﻮﺿ!!ﻮﻋﺔ أﺻ!ﻼً ﻟﻤﻘﺎﺑﻠ!!ﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟ!!ﺎت أﺻ!!ﺤﺎب اﻻھﺘﻤ!!ﺎم
ﺑﺎﻹﺿ!!!ﺎﻓﺔ إﻟ!!!ﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠ!!!ﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒ!!!ﺎت اﻟﺒﯿﺌ!!!ﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿ!!!ﺔ واﻟﺨﺎرﺟﯿ!!!ﺔ ﻟﻠﻤﻌﮭ!!!ﺪ وﯾﻤﻜ!!!ﻦ ﺗﺤﺪﯾ!!!ﺪ
أﺻﺤﺎب اﻻھﺘﻤﺎم ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
 .1اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺠﻮدة واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻹدارة ﻣﺸﺮوع اﻟﺠﻮدة واﻻﻋﺘﻤﺎد.
 .2ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﻌﮭﺪ واﻷﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ.
 .3أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ.
 .4اﻟﻄﻼب واﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ.
 .5أوﻟﯿﺎء أﻣﻮر اﻟﻄﻼب.
 .6اﻟﺠﮭﺎز اﻹداري ﺑﺎﻟﻤﻌﮭﺪ
 .7اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ واﻟﺸﺮﻛﺎت وﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل.
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إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮازﻧﮫ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ
اﻟﻤﺤﻮر اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ

اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ

اﻟﻤﺤﻮر اﻷول

1.750.000

اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ

1.594.000

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ

 3,344,000ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ
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ﻣﻜﺎن اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ
اﻟﻤﺪرج اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ

اﻻﻧﺸﻄﺔ

اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﺑﺎﻟﺠﻨﯿﮫ

٥٠٠٠

ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﻛﻞ ﻋﺎم
دراﺳﻲ
٢٠١٥-١٢

اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ
وﻛﯿﻞ اﻟﻤﻌﮭﺪ
ﻟﺸﺌﻮن اﻟﻄﻼب

ﺧﻄﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺷﺌﻮن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﻨﻮن اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ )اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺨﺎﻣﺲ(

اﻟﮭﺪف

ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﻤﯿﺰة وﻣﺘﺼﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ
وزﯾﺎدة ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ واﻟﮭﯿﺌﺔ
اﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ وﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ

١٠٠٠٠
٢٠١٧-٣-٢٤

ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻤﻌﺎرض

ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻤﻌﺎرض

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
اﻟﺮوﺳﻲ
ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻤﻌﺎرض

١٥٠٠٠
٢٠١٥-٥-٢٠
٢٠١٥-١٢-١٤

وﻛﯿﻞ اﻟﻤﻌﮭﺪ
ﻟﺸﺌﻮن اﻟﻄﻼب
وﻛﯿﻞ اﻟﻤﻌﮭﺪ
ﻟﺸﺌﻮن اﻟﻄﻼب
د .راﻧﯿﺎ ﺷﻌﺒﺎن

٢٠٠٠
٥٠٠٠

رﺋﯿﺲ ﻗﺴﻢ
اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
واﻻﺛﺎث

ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻨﺤﺖ

٥٠٠٠

٢٠١٥-١٢-١٦

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺳﻨﻮي
ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﯾﺪ
واﻟﺘﺮﺣﯿﺐ ﺑﺎﻟﻄﻼب
اﻟﺠﺪد
ﻣﻌﺮض اﻟﻔﻦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ
ﻻﻋﻤﺎل اﻟﻄﻼب
اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﯿﻮم
اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ
ﻧﺪوة ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ ﻋﻦ
ﺑﻌﺪ )د .ﻣﻨﻲ اﻟﺼﺒﺎن(
ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﺎرة اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ
)ﻋﻤﺎرة
اﻻﻧﺴﺎن(ﻟﻠﻤﮭﻨﺪس
ﻋﻤﺎد ﻓﺮﯾﺪ
ورﺷﺔﻋﻤﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ
وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﺗﺼﻤﯿﻢ
اﻟﺪاﺧﻠﯿﺪ .ھﺎﻟﺔ ﺟﻤﺎل
ﻗﻄﺐ
رﺋﯿﺲ ﻗﺴﻢ
اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
واﻻﺛﺎث

ﻣﺆﺷﺮات
اﻟﻨﺠﺎح
زﯾﺎدة ﻧﺴﺒﺔ
اﻻﻗﻨﺎع ﻟﺪي
اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ
ﻓﻲ اﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺑﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
وﺗﻨﻤﯿﺔ
اﻟﺒﯿﺌﺔ

دورة ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ اﻟﺮﺳﻢ
واﻟﺘﻠﻮﯾﻦ ﺑﺄﻟﻮان
اﻟﺠﻮاش
ﻣﻌﺮض ﺗﺼﻤﯿﻢ
اﻟﻤﻼﺑﺲ ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ اﻻوﻟﻲ
واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
ﻣﻌﺮض اﻻﺷﻐﺎل
اﻟﯿﺪوﯾﺔ واﻟﺤﻠﻲ
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻻول
ﻟﻘﺴﻢ اﻻﻋﻼن

ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﯾﻮم
اﻟﯿﺘﯿﻢ

ﻗﺴﻢ زﺧﺮﻓﺔ

ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻤﻌﺎرض

د.ﻧﮭﻲ ﻋﻔﯿﻔﻲ

د .ﻣﻲ ﺳﻤﯿﺮ ﻛﺎﻣﻞ
م.ﻣﻨﺔ ﺟﺎد

٢٠١٥-٤-١٥

٢٠١٥-٤-٢٨

٥٠٠٠

٢٠٠٠

ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻤﻌﺎرض

١٠٠٠٠
٢٠١٥-١٠-٣١

٢٠٠٠

٥٠٠٠

ﺟﺎري اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ

د.راﺋﺪ رﺷﺪي

أﺑﺮﯾﻞ ٢٠١٥-

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ وﺗﻨﻤﯿﺔ
اﻟﺒﯿﺌﺔ
د .اﺑﺘﮭﺎج ﺣﺎﻓﻆ

ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻤﻌﺎرض
د.راﺋﺪ رﺷﺪي
م.ھﺎﯾﺪي ﯾﻮﺳﻒ

اﻟﻤﺪرج اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ

م.ﺟﻼل رﻓﻌﺖ
اﻟﻤﺴﺮي

ﻣﺤﺎﺿﺮه
ﻧﺤﻮ ﺻﻮره
ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﮫ اﻓﻀﻞ

٢٠١٦/١١/٢٧

ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻓﻨﻮن
اﻟﻤﺪرج اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ

اﻟﻤﺪرج اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ

اﻟﻤﺪرج اﻟﺮٮﯿﺴﻲ

٢٠٠٠

م .داﻟﯿﺎ ﻋﻤﺮ
م .ھﺎﺟﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
ا.د  /رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ
اﻟﺮﺣﻤﻦ
م.د ﻣﻲ ﺳﻤﯿﺮ

م.د /ﻣﻲ ﺳﻤﯿﺮ
م/.اﯾﻨﺎس زﻛﻲ

٢٠٠٠

٢٠٠٠

٢٠١٦/١١/٢٩

٢٠١٦/١٢/٥

٢٠١٦/٩/٣
٢٠١٦/٩/٢١
٢٠١٦/١١/٢٩

٢٠٠٠

٥٠٠٠

ورﺷﮫ
اﻟﻄﺒﯿﻌﮫ اﻟﺼﺎﻣﺘﮫ
اﺑﯿﺾ و اﺳﻮد
ﻣﺆﺗﻤﺮ
رؤﯾﮫ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﮫ ﻟﻘﺴﻢ
اﻟﻄﺒﺎﻋﮫ و اﻟﻨﺸﺮ و
اﻟﺘﻐﻠﯿﻒ
اﺛﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ
اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻻزﯾﺎء )ﺛﻼﺛﻲ
اﻻﺑﻌﺎد(
د .ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ
ﺣﺠﺎج
ورﺷﮫ ﻋﻤﻞ ﺗﻌﺎوﻧﯿﺔ
ﺑﯿﻦ ﻗﺴﻢ ﻣﻼﺑﺲ
واﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﻋﻦ
اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺮﺋﻲ
ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﺎﻻﻣﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﯾﮫ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﮫ

٥٠٠٠

٢٠١٥/١١/١١

م /.اﻟﺴﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺘﻮﻟﻲ
ا.م.د /.ﺳﻠﻮى
ﯾﻮﺳﻒ

اﻟﻤﺪرج اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ

ﻗﺎﻋﮫ اﻟﻤﻌﺎرض

ﻧﺪوه
ﻟﻘﺴﻢ اﻻﻋﻼن

٢٠١٥/١١/١١

٢٠١٥/١٢/١٦

٢٠١٥/١٢/١٤

٢٠١٥/١٠/١١

٢٠٠٠

٢٠٠٠

٢٠٠٠

٢٠٠٠

٢٠١٥/١٢/٢٠

ﺣﻠﻘﮫ ﻧﻘﺎش
ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻻزﯾﺎء

٢٠٠٠

ﻗﺴﻢ اﻟﻤﻼﺑﺲ
اﻟﺠﺎھﺰه
ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ و اﻻﺛﺎث

ورﺷﮫ
اﻟﻄﺎﻗﮫ و ﻋﻼﻗﺘﮭﺎ
ﺑﺎﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

ﻣﻌﺮض
ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻻﺛﺎث ﻟﻠﻔﺮﻗﮫ
اﻟﺘﺎﻧﯿﮫ

د /ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺠﺎج

د /.ھﺎﻟﮫ ﺟﻤﺎل
ﻗﻄﺐ

اﻟﻤﺪرج اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ

ورﺷﮫ
اﻟﻌﻤﺎره اﻟﺒﯿﺌﯿﮫ ﻋﻤﺎره
اﻻﻧﺴﺎن
د /.ﺳﺎﻣﻲ ﺑﺨﯿﺖ

م /.ﻋﻤﺎد ﻓﺮﯾﺪ

اﻟﻤﺪرج اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ

ﻧﺪوه
اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ اﻟﻘﺼﺼﻲ
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ

وﺿﻊ اﻟﯿﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎءة أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ
واﻟﻄﻼب ﻻﻛﺴﺎﺑﮭﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﻣﮭﺎرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ دورﯾﺎ

٢٠٠٠

٢٠٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٢٠١٦/٤/٧-٢

٢٠١٧-١٢-٤

٢٠١٦-١٢-١٨

وﻛﯿﻞ اﻟﻤﻌﮭﺪ
ﻟﺸﺌﻮن اﻟﻄﻼب

د .ﻋﺒﯿﺮ ﻓﺎروق

د .ﻛﺮﯾﻢ اﻟﻘﺮﯾﻄﻲ

ورش ﻋﻤﻞ وزاره
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ

ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻤﻌﺎرض

اﻟﺤﺎرة اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ

اﻟﻤﺪرج اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ

اﻟﻤﺸﺎرﻛﮫ اﻟﻄﻼﺑﯿﮫ
ﻣﻠﺘﻘﻲ ﻧﻮادي اﻟﻌﻠﻮم

ﻣﻌﻤﻞ ﻛﻤﺒﻮﺗﺮ ٢

٢٠١٦/٣/٨
رﺋﯿﺲ وﺣﺪة
اﻟﺠﻮدة
د .اﺣﻤﺪ ﻋﻄﯿﺔ  ٢١ﻓﺒﺮاﯾﺮ ٢٠١٧

٢٠٠

ﻧﺪوة ﻋﻠﻤﯿﺔ
اﻟﻤﻨﺴﻮﺟﻠﺖ ﻣﺎﺑﯿﻦ
اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ
واﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ
م .ﺟﻤﺎل ﻟﻄﻔﻲ
اﻟﻘﺼﺮاوي
ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ
ﻓﻦ اﻟﺒﻮرﺗﺮﯾﮫ
م.د ﻛﺮﯾﻢ اﻟﻘﺮﯾﻄﻲ
م.د ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻤﺎﺣﻤﻲ
ورﺷﮫ
اﻟﺪراﺳﮫ اﻟﺬاﺗﯿﮫ
ﻣﺤﺎﺿﺮة
ﻛﯿﻔﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮﻗﻊ
 linkedاﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
in
ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺴﯿﺮة اﻟﺬاﺗﯿﺔ
اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ

ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻋﻀﺎء
ھﯿﺌﺔ
اﻟﺘﺪرﯾﺲ
و اﻟﻄﻼب

 وﺿﻊ آﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻜﻠﯿﺎت اﻟﻤﻨﺎظﺮة ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮاتﻓﻰ ﻣﺠﺎل ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ

ﺗﺤﺴﯿﻦ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻌﮭﺪ

ﻣﺤﺎﺿﺮه
ﺗﻮﻋﯿﮫ اﻟﻄﻼب ﺑﻔﮭﻮم
اﻟﺠﻮده و اﻻﻋﺘﻤﺎد
ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﻧﻮاﺗﺞ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ
واﻟﻤﻘﺮرات
ا.د ﺳﻤﯿﺤﺔ اﻟﺒﺎﺷﺎ
ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت ﺗﻌﺎون ﻣﻊ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ
اﻛﺘﻮﺑﺮ

ﻋﻤﻞ دورات ﺗﺨﺼﺼﯿﺔ
ﺣﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ ورش وﻣﻌﺎﻣﻞ
اﻟﻤﻌﮭﺪ ﻷھﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
وطﺒﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻄﻮﯾﺔ ﯾﺘﻢ
ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ واﻹﻋﻼن ﻋﻨﮭﺎ
ﻋﻠﻲ اﺑﻮاب اﻟﻤﻌﮭﺪ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻣﻊ
اﻟﻤﺪارس اﻻﻋﺪادﯾﺔ
واﻻﯾﺘﺪاﺋﯿﺔ ﺑﻨﯿﻦ

ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﯿﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻻطﺮاف اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ داﺧﻞ
وﺧﺎرج اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

)ﻧﺪوات وورش ﻓﻨﯿﺔ
وﻣﻌﺎرض(
ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم

٢٠٠
٢٠٠٠

٢٠١٦-١١-٢٦
٢٠١٦-١٢-٣
٢٠١٦-١٢-٣

ﺟﺎري اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ

ﺟﺎري اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ

ا.د  /رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ
اﻟﺮﺣﻤﻦ
رﺋﯿﺲ وﺣﺪة
اﻟﺠﻮدة
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ وﺗﻨﻤﯿﺔ
اﻟﺒﯿﺌﺔ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ وﺗﻨﻤﯿﺔ
اﻟﺒﯿﺌﺔ

اﻟﻤﺪرج اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ
ﻗﺎﻋﺔ ٢٠٥

ﻋﻤﻞ  2ﻧﺪوة ﺻﯿﻔﯿﺔ

ﺍﻟﻨﺼﺭ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ

٢٠٠٠

٥٠٠٠

٣٠٠٠

١٠٠٠٠ ٢٠١٧-٢-٢١

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ وﺗﻨﻤﯿﺔ
اﻟﺒﯿﺌﺔ
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ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ وﺗﻨﻤﯿﺔ
اﻟﺒﯿﺌﺔ

ﺑﻔﺎﻋﻠﯿﺔ
ﻓﻲ
اﻋﻤﺎل
اﻟﺠﻮدة

رﺿﺎء
اﻋﻀﺎء
ھﯿﺌﺔ
اﻟﺘﺪرﯾﺲ
ﻓﻰ ھﺬه
اﻟﻜﻠﯿﺎت
زﯾﺎدة وﻋﻲ
وﻣﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺤﯿﻂ
ﺑﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﻌﮭﺪ
ﺑﻨﺴﺒﺔ
%50

 ﻣﻌﺪلاﻟﺤﻀﻮر

اﻟﺘﻮطﯿﺪ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ

ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﻤﻌﮭﺪ
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ورش ﻋﻤﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﻼﻣﺔ
واﻻﻣﺎن داﺧﻞ اﻟﻤﻌﮭﺪ
واﻟﻤﻌﺎﻣﻞ
دورات ﺗﻮﻋﯿﺔ ﺑﻌﻨﻮان
)إدارة اﻻزﻣﺎت واﻟﻜﻮارث
واﻻﺳﺘﻌﺪاد واﻻﺧﻼء(

ﺗﺠﻤﯿﻞ أورﻗﺔ وﺣﻮاﺋﻂ
اﻟﻤﻌﮭﺪ

ﻣﺪﯾﺮ ﺿﻤﺎن
اﻟﺠﻮدة واﻟﺘﺄھﯿﻞ
ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد
ﻣﺪﯾﺮ ﺿﻤﺎن
اﻟﺠﻮدة واﻟﺘﺄھﯿﻞ
ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ وﺗﻨﻤﯿﺔ
اﻟﺒﯿﺌﺔ

ﺟﺎري اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ
٦ -٥ -٤
٢٠١٧-٣

اﻟﻔﯿﻮم

 - ٦٠٠٠اﻧﺨﻔﺎض
ﻣﻌﺪل
اﻟﺤﻮادث
٥٠٠٠

 - ١٥٠٠٠ﺗﻢ زﯾﺎدة
اﻟﻠﻮﺣﺎت
اﻹرﺷﺎدﯾﺔ
 ﺗﻢ ﻧﻈﺎﻓﺔوإزاﻟﺔ
اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت
-

 - ٦٠٠٠ﻋﺪد
اﻟﺤﻀﻮر
ﺗﻮطﯿﺪ
- ٢٠٠٠ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﻄﻼب
ﺑﺎﻟﻤﻌﮭﺪ

 ١٠٠٠٠ ٢٠١٥-٧ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺧﻄﺔ
ﺗﺠﻤﯿﻞ
اﻟﻤﻌﮭﺪ
٢٠١٦/١٢/٨

وﻛﯿﻞ اﻟﻤﻌﮭﺪ
ﻟﺸﺌﻮن اﻟﻄﻼب
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٢٠١٧-٢٠١٥

ﺟﺎري اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ

داﺧﻞ اﻟﻤﻌﮭﺪ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ وﺗﻨﻤﯿﺔ
اﻟﺒﯿﺌﺔ

وﻛﯿﻞ اﻟﻤﻌﮭﺪ
ﻟﺸﺌﻮن اﻟﻄﻼب

وﺣﺪة اﻟﻘﺒﻮل
واﻟﺘﺴﺠﯿﻞ )ﻣﺮﻛﺰ
ﺗﺪرﯾﺐ اﻟﺠﻮدة(
اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻟﻠﻔﻨﻮن اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ

رﺣﻠﮫ
ﻟﻠﻔﯿﻮم ووادي اﻟﺮﯾﺎن و
ﻣﻨﺘﺠﻊ اﻻرﺑﯿﺎن ﻧﺎﯾﺖ
ﻧﺸﺎء ﻣﺠﻠﺔ ﻟﻠﺤﺎﺋﻂ ذات إ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﯿﺌﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪدة
ﻟﻠﺘﻮﻋﯿﺔ واﻟﺘﺜﻘﯿﻒ
-

زﯾﺎدة اﻟﻠﻮﺣﺎت
اﻹرﺷﺎدﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻹﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ
اﻟﺘﺪﺧﯿﻦ
رﺻﻒ اﻟﻄﺮق
واﻷرﺻﻔﺔ
اﻟﺘﺸﺠﯿﺮ
اﻹﻧﺎرة اﻟﻠﯿﻠﯿﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻌﮭﺪ

 ﻋﻤﻞ ﻣﻠﺼﻘﺎت وﺑﻮﺳﺘﺮاتﻧﺤﻮ ﺳﻠﻮﻛﯿﺎت أﻓﻀﻞ

اﻹھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﻈﮭﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻌﮭﺪ
ﺗﻔﻌﯿﻞ ﺧﻄﺔ ﺻﯿﺎﻧﺔ دورﯾﺔ
وﻣﻮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﮭﺪ
داﺧﻞ اﻟﻤﻌﮭﺪ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ وﺗﻨﻤﯿﺔ
اﻟﺒﯿﺌﺔ

٢٠١٧-٢٠١٥

٢٠٠٠٠

ﺗﻢ ﻋﻤﻞ ﺻﯿﺎﻧﺔ
ﻟﺠﻤﯿﻊ
اﻟﻤﺪرﺟﺎت
واﻟﻘﺎﻋﺎت و
ﺻﺎﻻت اﻟﺮﺳﻢ
ﺑﻤﺒﻨﻰ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﺎ
وﻋﻤﺎرة وﺗﻢ
ﺗﺮﻛﯿﺐ ﺳﺒﻮرات
ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ
وﺗﺮﻛﯿﺐ ﺳﺘﺎﻧﺪ
داﺗﺎﺷﻮ ﻓﻲ
ﺻﺎﻻت اﻟﺮﺳﻢ

رؤية المعهد العالى للفنون التطبيقية
أن يكون مؤسسة تعليمية وبحثية رائدة في مجال الفن والتصميم
ومصدر لألبتكار وفقا لمعايير الجودة العالمية.

رسالة المعهد العالى للفنون التطبيقية
إعداد خريج متميز قادر علي اإلبتكار وإدارة عمليات التصميم والتطوير
وتلبية إحتياجات سوق العمل وفقا للمعايير المحلية واإلقليمية وإثراء
علوم التصميم من خالل بحوث ودراسات تساهم في التطوير وخدمة
المجتمع ودفع قطاعات اإلنتاج ذات الصلة.
العنوان -:امتداد مرتفعات الجولف  -التجمع الخامس  -القاهرة الجديدة
ت261173880/1/2/3/4 - 26182870/1/2/3/4 -:
www.aai.edu.eg - info@aai.edu.eg

