المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
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اخلطة التنفيذية لتطبيق

خطة املشاركة اجملتمعية وتنمية البيئة
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مدير إدارة الجودة
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عميد المعـهـد

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
وحدة إدارة الجودة
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الخطة التنفيذية لتطبيق خطة المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة 2023 : 2018
العناصر

األنشطة

الفئات المستهدفة

 -1/1إصررردار النشررررات التعريفيرررة بقضرررايا المجتمرررع والبيئرررة
المعاصرة للتعريف بها والعمرل علرى التصرده لهرا و ودور كرل
فئة فى التعامل معها .

 الطالب أعضاء هيئة التدريسومعاونيهم
اإلداريين
 أطراف داخلية -أطراف خارجية

 -2/1تنظررريم النررردوات وورل العمرررل داخرررل المعهرررد لمناقشرررة
مشكالت المجتمع .
 -3/1تشجيع الطالب على المشاركة المجتمعية داخرل وخرارج
المعهد من خالل :
* زيادة عدد الندوات التى تتم بالمعهد .
*زيادة عدد حمالت التبرع بالدم والزيارات لاليتام والمسنين
* الملصرررقات – النشررررات الترررى تهررردف نشرررر الررروعى البيئرررى
والتصده لما يواجه المجتمع من مشكالت
 -1نشرررر الررروعى البيئرررى  -4/1إصدار المعهد لمجلتين علميتين تضم بحوث تناقش أهم
والثقافى بقضرايا المجتمرع قضايا المجتمع والبيئة .
والبيئة المحيطة .
 -5/1إصرردار مجلررة خاصررة بالمعهررد العررالى للحاسرربات تتنرراول
موضوعات ثقافيرة وإجتماعيرة تهرم الررأه العرام وأيضرا أنبراء
عن المعهد .
 - 6/1مشرراركة الطررالب وأعضرراء هيئررة الترردريس بالمسررابقات
المحليررة والدوليررة مثررل  ACMومررؤتمرات األبحرراث الطالبيررة
وذلك عن طريرق إعرداد مشرروع مرا يخردم الجانر اإلجتمراعى
للمجتمع .
 - 7/1إعرررداد حمرررالت توعيرررة تهررردف لتصرررحي السرررلوكيات
السررلبية بررالمجتمع الررداخلى والخررارجى ومناقشررتها للحررد منهررا
ويتم متابعتها بصفة دورية على شاشات العرض .
 -8/1تنظررريم معرررارض ثقافيرررة وعلميرررة ( معررررض الكتررراب –
معارض علمية – معارض الوافدين ) .
-

مؤشرات المتابعة

التوقيت

مسئولية التنفيذ

نوفمبر  :إبريل
سنويا

 وحدة خدمة المجتمع -إدارة الجودة

 عدد النشرات -عدد المستفيدين

6000

أكتوبر  /إبريل

 وحدة خدمة المجتمع -العالقات العامة

 عدد الندوات -نتائج المناقشة

10.000

 المجتمع المدنى القطاعات األنتاجية -الطالب

الفصل الدراسى
الثانى سنويا

 العالقات العامة رعاية الطالب إتحاد الطالب -األسر الطالبية

 عدد الندوات عدد المشاركين -نتائج الحمالت

10.000

أعضاء هيئة التدريس

مستمر

وحدة البحوث

 عدد األصدارات منالمجالت

50.000

 الطالب أعضاء هيئة التدريسومعاونيهم

أكتوبر  :مارس
سنويا

 إدارة الجودة -وحدة خدمة المجتمع

 -عدد المستفيدين

10.000

إبريل

 مركز التنميةالمستدامة

 عدد المستفيدين نتائج المشاركة فى المسابقاتوالمؤتمرات والمراكز التى يتم
تحقيقها

20.000

 -الطالب

مستمر

 -إدارة الجودة

 -عدد المستفيدين

10.000

 -الطالب

مستمر

 العالقات العامة -إتحاد الطالب

 عدد المشاركين -عدد المستفيدين

20.000

 -الطالب
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عميد المعـهـد
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العناصر

األنشطة

الفئات المستهدفة

 -1/2متابعة كل ما يتعلق بسالمة المبنى وتممينه ونشر ثقافة
تحقيق السالمة بين العاملين بالمعهد
 -2المسرررراهمة فررررى ترررروفير  -2/2تنظيم دورات تدريبية حول برامج أعمال الدفاع  -العاملين
 أفراد األمنالسالمة وترممين بيئرة العمرل المدنى
وحمايررررررررررررررررررررررررررررررة األروا
 أعضاء هيئة التدريسداخل
والسالمة
األمن
عن
عمل
وورل
ندوات
تنظيم
3
/
2
والممتلكات .
 العاملين)
قاعات
–
مدرجات
–
معامل
(
من
المبنى
 األمن -أفراد األمن

 -4/2نشر الملصقات بجميع أدوار المبانى للتوعية بمخاطر  -جميع العاملين بالمعهد
 الطالبالحريق واألمن والسالمة .
 سوق العمل -1/3تنظيم لقاءات مع ممثلين األطراف المجتمعية سواء
 اولياء األمورداخل المعهد أو خارجه .
 -الخريجين

مستمر

 وحدة األمن والسالمة -األمين العام

 -التقارير

000و70

يوليو  :أغسطس
سنويا

 مدير األمن -وحدة األمن والسالمة

 -عدد الدورات والمشاركين

30.000

سبتمبر سنويا

 مدير األمن -وحدة األمن والسالمة

 -عدد المستفيدين

000و20

مستمر

 مدير األمن -وحدة األمن والسالمة

 -عدد المستفيدين

10.000

مستمر

 العالقات العامة -إدارة الجودة

 نتائج المقابالت -إستبيانات

000و40

 رؤساء األقسام -وحدة التدري

 عدد المتدربين -خطة التدري المتكاملة

30.000

 -الخريجين

مايو سنويا

 إدارة الخريجين -العالقات العامة

 إستمرارية ودورية التنفيذ. عدد الشركات المساهمة -عدد المستفيدين

000و100

 -4/3إعداد كتي للخريجين إلطالعهم عن كل ما تم من
مستجدات خاصه برابطة الخريجين .

 -الخريجين

عند تحديثه

 إدارة الجودة -إدارة الخريجين

 -عدد المستفيدين

5000

5/3التواصل مع الخريجين من خالل موقع األكاديمية على
شبكة اإلنترنت لتوفير فرص عمل لهم .

 -الخريجين

مستمر

العالقات العامة
IT

 عدد المستفدين من الخريجين -عدد الشركات المساهمة

على موقع
األكاديمية

-6/3التواصل مع أولياء األمور من خالل إستطالع أرائهم فى
مستوه الخدمات المقدمة للطال من المعهد .

 -أولياء األمور

نوفمبر

 -إدارة الجودة

 عدد األستمارات التحسن المستمر فى مستوهالخدمات

10.000

 -2/3مشاركة األطراف المجتمعية فى تدري الطالب لديهم .
 -3/3إعداد ملتقى للخريجين بالتعاون مع األطراف
المجتمعية والشركات إلمكانية التواصل مع الخريجين وتوفير
 -3دعررم اإلتصررال مررع كافررة
فرص عمل للخريجين وأيضا دورات تدريبية .
األطراف المجتمعية

-

التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة

 -األطراف الخارجية *

يوليو  :أغسطس
سنويا
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عميد المعـهـد

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
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العناصر

األنشطة

الفئات المستهدفة

التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة

 -7/3تنظيم لقاءات مع الخريجين وإدارة المعهد من خالل
رابطة الخريجين .

 -الخريجين

مستمر

 إدارة شئون الخريجين -إدارة الجودة

عدد اإلجتماعات الدورية للرابطة

 -8/3تحديث قاعدة بيانات الخريجين فى سوق العمل سنويا .

 -الخريجين

مستمر

 إدارة شئون الخريجين -إدارة الجودة

عدد الخريجين الذه تم التواصل
معهم

5000

 العالقات العامة -وحدة التدري

 عدد المشاركين -مده اإلستفادة

000و80

 وحدة التدريIT -

 عدد الدورات -عدد المتدربين

10.000

 -1/4عقد إتفاقيات مع المراكز والشركات ( مثل – IBM
جوجل – مايكروسوفت –  - I careerنيوهيريزون )...
وذلك لتوفير دورات تدريبية للطالب و الخريجين .

 -4المشررررراركة فرررررى تنظررررريم
دورات تدريبيرررة متخصصرررة
وفقا لتخصصات المعهد

 -الخريجين

 -الطالب

 2/4توفير دورات تدريبية بالحاس األلى وتصميمات لبعض
المواقع الخاصة بالجهات المجتمعية التى تطل مساعدات
من المعهد بخصوص هذا الشمن .

 –3/4توفير دورات تدريبية للخريجين فى اللغة اإلنجليزية

 4/4تنظيم دورات لمختلف القيادات داخل المعهد لتنمية
مهاراتهم وفقا إلحتياجاتهم التدريبية .

-

 األطرافالخارجية

مستمر

عند طل الجهات
الخارجية ذلك أن
امكن

5000

 -الخريجين

مستمر

 -وحدة اللغة اإلنجليزية

 عدد الملتحقين ببرنامج اللغةاإلنجليزية

30.000

 أعضاء هيئة التدريس القيادات اإلدارية -اإلداريين

 مرفق بخطةالتدري بالمعهد

 وحدة التدري -إدارة الجودة

 -عدد المستفيدين

50.000

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 )

-4-

عميد المعـهـد

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
وحدة إدارة الجودة
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األنشطة

الفئات المستهدفة

التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة

التكلفة
(ج.م )

 -1/5قياس مستوه رضا األطراف المجتمعية عن الخدمات
المجتمعية التى يقدمها المعهد .

مؤسسات المجتمع
المدنى

مستمر

 -وحدة خدمة المجتمع

نتائج اإلستبيانات والتعليقات
والمالحظات التى تم رصدها

10.000

 -5تقيرررريم مسررررتوه رضرررراء  -2/5إعداد إستمارات إلستقصاء رضاء األطراف المجتمعية
منظمرررررررات سررررررروق العمرررررررل وتوزيعها على المستفيدين .
والمجتمررع عررن أداء المعهررد
ومستوه الخريجين .

 منظمات األعمال مؤسسات المجتمعالمدنى

مستمر

 إدارة الجودة وحدة خدمة المجتمع -العالقات العامة

 -نتائج اإلستقصاءات

4000

 -3/ 5تحليل ومناقشة النتائج فى المجلس األكاديمى ومجلس
اإلدارة ومجالس وحدة الجودة ووضع خطط العمل الالزمة .

 -األطراف الخارجية

 توقيت إنعقادإجتماعات
المجالس الرسمية

 وحدة خدمة المجتمع -إدارة الجودة

 -توصيات اإلجتماعات

3000

 -4/5اإلستفادة من نتائج قياس رضا األطراف المجتمعية فى
تعزيز خدمات المعهد ووضع خطط التحسين الالزمة.

 منظمات األعمال مؤسسات المجتمعالمدنى

مستمر

 وحدة خدمة المجتمع وحدة الجودة -اإلدارة العليا

 اإلجراءات التصحيحية بناءعلى خطط التحسين

20.000

 -مدينة الشروق

مستمر

 تحديد اإلحتياجات ونسبةالتنفيذ .

60.000

 مناطق متفرقة بمدينةالشروق

مستمر

 عدد المشاركين من الطالبوالعاملين

10.000

 -األطراف الخارجية

يوليو  :سبتمبر
سنويا

 التكاليف الدورية -المرفقات

70.0000

العناصر

 -6دعم األنشطة والتوسع
فى نطاق الخدمات البيئية
والخيرية والصحية
بالتعاون مع المجتمع
المحيط

-

 -1/6التنسيق مع جهاز مدينة الشروق فى الخدمات التى
يستطيع المعهد فى ضوء إمكاناتة المتاحة أن يقدمها لخدمة
البيئة المحيطة
2/6تنظيم حمالت يقوم بها المعهد والتركيز على أعمال
( النظافة – التشجير) بالمدينة .
 3/6المساهمة فى توفير األحتياجات الالزمة للجهات
التعليمية مثل اإلدارات التعليمية و المدارس والمصال
الحكومية بمدينة الشروق .

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

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

مدير إدارة الجودة

-5-

عميد المعـهـد

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
وحدة إدارة الجودة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العناصر

األنشطة

الفئات المستهدفة

التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة

التكلفة
(ج.م )

 -4/6تقديم األعانات المادية والمعنوية لبعض الجهات
الخيرية بالمجتمع .

المجتمع الخارجى

مستمر

 العالقات العامةاعضاء هيئة التدريس
 -وحدة خدمة المجتمع

المساعدات المادية لتلكالجهات
رضاء األطراف المعنية-عدد الخدمات المقدمة

80.000

 -5/6التواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدنى
وجهاز مدينة الشروق فى المشروعات البحثية لهيئة
التدريس .

 منظمات األعمال -القطاعات األنتاجية

مستمر

 أعضاء هيئة التدريس -وحدة البحوث

 -عدد البحوث

150.000

 7/6التعاون مع جمعيات خيرية أهلية لخدمة المجتمع و
تقديم دورات تدريبية للعاملين بها .

األطراف الخارجية

يونيو  /يوليو

عدد األنشطة الموجهة
عدد الدورات التدريبية
مستوه الرضاء عن الخدمات
المقدمة

50.000

 8/6تحديث قاعدة البيانات المجتمعية .

األطراف الخارجية

يناير  :مايو

 -وحدة خدمة المجتمع

وضع خطة تنفيذية لخطة
المشاركة المجتمعية

ال يوجد

 -1/7الترويج لخدمات المركز فى مجال التدري
واإلستشارات والبحوث وغيرها .

 -األطراف الخارجية

مستمر

 مدير المركز العالقات العامة مشرفى وحداتالتدري

 عدد الحمالت الترويجية نتائج التعاقدات -أسالي الترويج

20.000

 -األطراف الخارجية

مستمر

 مدير المركز -مشرفى الوحدات

 عدد البرامج التدريبية -عدد اإلستشارات

000و60

األداريين
العمال

مستمر

اعضاء هيئة التدريس

الطالب

مستمر

مجلس اإلدارة
العميد

 -7تسويق خدمات مركز
التطوير والتنمية المستدامة
موارد
لتوفير مصادر لتنمية
 -2/7تنمية الموارد الذاتية من خالل الترويج للخدمات التى
المعهد .
يقدمها المعهد
 -8دعرررررم فئرررررات المجتمرررررع
الداخلى

 1/8المساعدات المقدمة للعاملين بالمعهد .
 2/8المساعدات المقدمة للطالب .

 العالقات العامة -إدارة الجودة

صندوق الزمالة
صندوق التكافل األجتماعى
نسبة األعفاءات المقدمة
للطالب
( ظروف إجتماعية خاصة )

▪

إجمالى تكلفة خطة المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة على مدار السنوات الخمس 000 ( :و275و 1جنيها ) فقط مليون ومئتان وخمس وسبعون ألف جنيها .

-

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

مدير إدارة الجودة
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عميد المعـهـد

7000
100.000

