المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
وحدة إدارة الجودة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخطة التنفيذية لتطبيق خطة المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة 2311: 2310
العناصر

األنشطة

 -1/1إصررردار النشررررات التعريفيرررة بقضرررايا المجتمرررع والبيئرررة
المعاصرة للتعريف بها والعمرل علرى التصرده لهرا  ,ودور كرل
فرد فى التعامل معها .
 -2/1تنظرريم النرردوات وورش العمررل داخررل المعهررد لمناقشرررة
مشكالت المجتمع .
 -0/1تشجيع الطالب على المشاركة المجتمعية داخل وخرارج
المعهد من خالل :
* الندوات
*عن طريق ( أتحاد الطالب – األسر الطالبية )
* الملصرررقات – النشررررات الترررى تهررردف نشرررر الررروعى البيئرررى
والتصده لما يواجه المجتمع من مشكالت
 -1نشرررر الررروعى البيئرررى
 0/1تشجيع األبداع العلمى من خالل تقرديم جروائا األكاديميرة
والثقافى بقضرايا المجتمرع
فى البحث العلمى مثال (فى مجال تطبيقرات تكنولوجياالحاسر
والبئة المحيطة .
وفى مجال إدارة الموارد المائية )....
0/1إصرردار مجلررة خاصررة بالمعهررد العررالى للحاسرربات تتنرراول
موضوعات ثقافيرة وإجتماعيرة تهرم الررأه العرام وأيضرا أنبراء
عن المعهد .
0/1مشرراركة الطررالب وأعضرراء هيئررة الترردريس بالمسررابقات
المحلية والدولية مثل مسرابقة كر س اإلبرداع أو  ACMوذلر
عرررن طريرررق إعرررداد مشرررروع مرررا يخررردم االجانررر اإلجتمررراعى
للمجتمع .
 1/1إعداد حمالت توعية تهدف لتصحيح السلوكيات السريئة
برررالمجتمع الرررداخلى والخرررارجى ومناقشرررتها للحرررد منهرررا ويرررتم
متابعتها بصفة دورية على شاشات العرض .
-

الفئات المستهدفة
 الطالب أعضاء هيئة التدريسومعاونيهم
 الطالب -اإلداريين

التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة

نوفمبر  :إبريل
سنويا

 وحدة خدمة المجتمع -وحدة الجودة

 عدد النشرات -عدد المستفيدين

0333

أكتوبر  /إبريل

 وحدة خدمة المجتمع -العالقات العامة

 عدد الندوات -نتائج المناقشة

0333

 المجتمع المدنى القطاعات األنتاجية -الطالب

الفصل الدراسى
الثانى سنويا

 العالقات العامة رعاية الطالب -إتحاد الطالب

 عدد الندوات عدد المشاركين -نتائج الحمالت

0333

منظمات األعمال
القطاعات األنتاجية

مستمر

عميد المعهد-العالقات العامة

-عدد األبحاث المقدمة

133,333

 الطالب أعضاء هيئة التدريسومعاونيهم

أكتوبر  :مارس
سنويا

 وحدة الجودة -وحدة خدمة المجتمع

 -عدد المستفيدين

130333

إبريل

 مركا التنميةالمستدامة

 عدد المستفيدين نتائج المشاركة فى المسابقاتوالمراكا التى يتم تحقيقها

0333

مستمر

 -وحدة الجودة

 -عدد المستفيدين

0333

 -الطالب

 -الطالب

األطراف الخارجية *  - :المقصود بها ( سوق العمل  /منظمات األعمال  /القطاعات اإلنتاجية  /مجتمع مدنى ) .
األطراف الداخلية **  -:المقصود بها ( أعضاء هيئة التدريس  /العاملين  /طالب ) .

مدير إدارة الجودة

التكلفة
(ج.م )

-1-

عميد المعـهـد

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
وحدة إدارة الجودة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العناصر

األنشطة

الفئات المستهدفة

التوقيت

 -األطراف الخارجية *

يوليو  :أغسطس
سنويا

 -الخريجين

مايو

 إدارة الخريجين -العالقات العامة

 -0/0إعداد كتي للخريجين إلطالعه عن كل ما تم من
مستجدات خاصه برابطة الخريجين .

 -الخريجين

عند تحديثه

 وحدة الجودة -إدارة الخريجين

0/0التواصل مع الخريجين من خالل موقع األكاديمية على
النت لتوفير فرص عمل لهم .

 -الخريجين

مستمر

 -2/0مشاركة األطراف المجتمعية فى تدري الطالب لديهم .

 -0/0إعداد ملتقى للخريجين إلمكانية التواصل معهم
وتوفير فرص عمل لهم وأيضا دورات تدريبية .

-0/0التواصل مع أولياء األمور من خالل أستبيان أرائهم فى
مستوه الخدمات المقدمة للطال من المعهد .

 رؤساء األقسام -وحدة التدري

 عدد المتدربين خطة التدري المتكاملة -إستمرارية ودورية التنفيذ.

 -عدد المستفيدين

وحدة الجودة
العالقات العامة
IT

 عدد المستفدين من الخريجين -عدد الشركات المساهمة

 -أولياء األمور

نوفمبر

وحدة الجودة

 عدد األستمارات التحسن المستمر فى مستوهالخدمات

 --الخريجين

مستمر

ادارة شئون الخريجين -وحدة الجودة

 عدد األجتماعات الدوريهللرابطة

 -1/0تنظيم لقاءات مع الخريجين وأدارة المعهد من خالل
رابطة الخريجين .

-

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة

األطراف الخارجية *  - :المقصود بها ( سوق العمل  /منظمات األعمال  /القطاعات اإلنتاجية  /مجتمع مدنى ) .
األطراف الداخلية **  -:المقصود بها ( أعضاء هيئة التدريس  /العاملين  /طالب ) .

مدير إدارة الجودة

-2-

عميد المعـهـد

التكلفة
(ج.م )
230333
13,333

2033
على موقع
األكاديمية

0,333

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
وحدة إدارة الجودة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العناصر

األنشطة
 -1/0عقد إتفاقيات مع المراكا والشركات ( مثل مركا أعداد
القادة – شركة روت – نيوهيرياون  )...وذل لتوفير دورات
تدريبية للخريجين .
 2/0توفير دورات تدريبية بالحاس األلى وتصميمات لبعض
المواقع الخاصة بالجهات المجتمعية الى تطل مساعدات من
المعهد بخصوص هذا الش ن .

 -0المشررررراركة فرررررى تنظررررريم
دورات تدريبيرررة متخصصرررة
وفقا لتخصصات المعهد

الفئات المستهدفة

التوقيت

مسئولية التنفيذ

 -الخريجين

مستمر

 العالقات العامة -وحدة التدري

 األطرافالخارجية

 -الخريجين

عند طل الجهات
الخارجية ذل أن
امكن

2310 / 2310

 وحدة التدري وحدة الجودةIT

 -منسق اللغة اإلنجلياية

مؤشرات المتابعة
 عدد المشاركين مده اإلستفادة عدد الدورات -عدد المتدربين

 عدد الملتحقين ببرنامج اللغةاإلنجلياية

 –0/0توفير دورات تدريبية للخريجين فى اللغة اإلنجلياية

 -0تقيرررريم مسررررتوه رضرررراء
منظمرررررررات سررررررروق العمرررررررل
والمجتمررع عررن أداء المعهررد
ومستوه الخريجين .

-

 0/0تنظيم دورات لمختلف القيادات داخل المعهد لتنمية
مهاراتهم وفقا إلحتيااجاتهم التدريبية .

 أعضاء هيئة التدريس القيادات اإلدارية -اإلداريين

 مرفق بخطةالتدري بالمعهد

 -1/0إعداد إستمارات إلستقصاء رضاء األطراف المجتمعية
وتوزيعها على المستفيدين .

 منظمات األعمال مؤسسات المجتمعالمدنى

 -2/0تحليل ومناقشة النتائج فى المجلس األكاديمى ومجلس
اإلدارةومجالس وحدة الجودة ووضع خطط العمل الالزمة .

 -األطراف الخارجية *

مدير إدارة الجودة

03,333

0333

فى حيا
التنفيذ
واإلعالن
عنه .

 وحدة التدري -وحدة الجودة

 -عدد المستفيدين

00333

مستمر

 وحدة الجودة وحدة خدمة المجتمع -العالقات العامة

 -نتائج اإلستقصاءات

2333

 مجالس وحدةالجودة

 وحدة خدمة المجتمع -وحدة الجودة

 -توصيات اإلجتماعات

األطراف الخارجية *  - :المقصود بها ( سوق العمل  /منظمات األعمال  /القطاعات اإلنتاجية  /مجتمع مدنى ) .
األطراف الداخلية **  -:المقصود بها ( أعضاء هيئة التدريس  /العاملين  /طالب ) .

-0-

التكلفة
(ج.م )

عميد المعـهـد

2033

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
وحدة إدارة الجودة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العناصر

 -0دعم األنشطة
والتوسع فى نطاق
الخدمات البيئية

األنشطة

 -1/0التنسريق مررع جهراز مدينررة الشرروق فررى الخردمات التررى
يستطيع المعهد فى ضوء إمكاناترة المتاحرة أن يقردمها لخدمرة
البيئة المحيطة
2/0تنظرريم حمررالت يقرروم بهررا المعهررد والتركيررا علررى أعمررال
( النظافة – التشجير) بالمدينة .
 0/0المسرررراهمة فررررى ترررروفير األحتياجررررات ا زمررررة للجهررررات
التعليميررررة لرررربعض المرررردارس والمصررررالح الحكوميررررة بمدينررررة
الشروق . .
 0/0تقرررديم األعانرررات الماديرررة والمعنويرررة لررربعض الجهرررات

والخيرية والصحية
بالتعاون مع المجتمع

الخيرية بالمجتمع .

 -0/0توجية بعض البحوث العلمية من خالل هيئة التدريس
لمعالجة بعض المشكالت البيئية مثل  :أزمة المياة – األسعار

المحيط

الفئات المستهدفة

 -مدينة الشروق

مستمر

 مناطق متفرقة بمدينةالشروق

مستمر

 -األطراف الخارجية *

يوليو  :سبتمبر
سنويا

المجتمع الخارجى
( مرفق )

 منظمات األعمال -القطاعات األنتاجية

 العالقات العامة وحدة الجودة وحدة خدمة المجتمع إتحاد الطالب العالقات العامة -العالقات العامة

 العالقات العامةمستمر

اعضاء هيئة التدريس
 -وحدة خدمة المجتمع

مستمر

 تحديد اإلحتياجات ونسبةالتنفيذ .

030333

 عدد المشاركين من الطالبوالعاملين
 التكاليف الدورية -المرفقات

العالقات العامة
األطراف الخارجية *

2310/2310
وحدة الجودة

و تقديم دورات تدريبية للعاملين بها .

الجهات
-رضاء األطراف المعنية

00,333

-عدد الخدمات المقدمة

 -عدد البحوث

عدد األنشطة الموجهة
عدد الدورات التدريبية
مستوه الرضاء عن الخدمات
المقدمة

األطراف الخارجية *  - :المقصود بها ( سوق العمل  /منظمات األعمال  /القطاعات اإلنتاجية  /مجتمع مدنى ) .
األطراف الداخلية **  -:المقصود بها ( أعضاء هيئة التدريس  /العاملين  /طالب ) .

مدير إدارة الجودة

0303333

-المساعدات المادية لتل

 أعضاء هيئة التدريس -وحدة البحوث

2333

00,333

– ترشيد اإلستهالك – أزمة الغذاء العالمى .. .إلخ
 1/0التعاون مع جمعيات خيرية أهلية لخدمة المجتمع

-

التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة

التكلفة
(ج.م )

-0-

عميد المعـهـد

جاره
التنفيذ

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
وحدة إدارة الجودة
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العناصر

األنشطة
 0/0تحديث قاعدة البيانات المجتمعية

 -7تسويق خدمات مركا  -1/1ال ترررررررويج لخرررررردمات المركررررررا فررررررى مجررررررال الترررررردري
التطوير والتنمية المستدامة واإلستشارات والبحوث وغيرها .
لتوفير مصادر لتنمية موارد
المعهد .
 -2/1تنمية الموارد الذاتية من خرالل التررويج للخردمات الترى
يقدمها المعهد

 -0دعرررررم فئرررررات المجتمرررررع

 1/0المساعدات المقدمة للعاملين بالمعهد .

الفئات المستهدفة

التوقيت

األطراف الخارجية

يناير  :مايو

 -األطراف الخارجية *

2310 / 2310

 مدير المركا العالقات العامة مشرفى وحداتالتدري

 -األطراف الخارجية *

2310/ 2312

 مدير المركا -مشرفى الوحدات

األداريين
العمال

مستمر

الداخلى
الطالب

 2/0المساعدات المقدمة للطالب

مستمر

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة

 -إدارة الجودة

وضع خطة تنفيذية لخطة

 -وحدة خدمة المجتمع

المشاركة المجتمعية
 عدد الحمالت الترويجية نتائج التعاقدات -أسالي الترويج

 عدد البرامج التدريبية -عدد اإلستشارات

صندوق الامالة
اعضاء هيئة التدريس

صندوق التكافل األجتماعى

مجلس اإلدارة

نسبة األعفاءات المقدمة

العميد

للطالب
( ظروف إجتماعية خاصة )

-

األطراف الخارجية *  - :المقصود بها ( سوق العمل  /منظمات األعمال  /القطاعات اإلنتاجية  /مجتمع مدنى ) .
األطراف الداخلية **  -:المقصود بها ( أعضاء هيئة التدريس  /العاملين  /طالب ) .

مدير إدارة الجودة

-0-

عميد المعـهـد

التكلفة
(ج.م )
يوجد

جاره
التنفيذ

03,333

0033

00,333

