
  ( 6102-6102) خطة عمل الوحدة ذات الطابع الخاص للعام الجامعي 
 

 مكان التنفيذ المستفيدين مسؤول التنفيذ موعد التنفيذ  النشاط االدراة

 

ص
خا

ع ال
طاب

ت ال
حدة ذا

و
ال

 

  أنشطة إستشارية

 

 

ابتداء من سبتمبر 

حتى انتهاء السنه 

 الدراسية 

 

 مجلس ادارة الجودة

 :منسق تخصصات شعب الكلية

 –االعالن  -التصميم الداخلي واالثاث)  

 (المنتجات –التصوير 

 

 

الطــــالب والمجتمع 

 الخارجي 

 

 

الورشة الخاصة بقسم التصميم 

 الداخلي 

نشااااس استشاااارج لاااي مجاااات اطاااوير المنتجاااات  -

 .االستخدامية

 .استشارات لي مجات التصميم الداخلي  -

 .استشارات لي مجات اصميم االثاث -

  أنشطة إنتاجية 

ابتداء من اكتوبر 

 ديسمبرالى  

 

 مجلس ادارة الجودة

 :منسق تخصصات شعب الكلية

 –االعالن  -التصميم الداخلي واالثاث)  

 (المنتجات –التصوير 

 

سالب وسلبات جميع 

المراحل التعليمية على 

 مستوى الكلية 

 

مطبعة قسم االعالن ومعمل 

 .انتاج وانفيذ النماذج المعماريه  - النمذجة

 .انتاج وانفيذ نماذج المشروعات  -

 .انتاج وانفيذ ملصقات اعالنية  -

  أنشطة خدمية 

 

 الدراسةلترة سوات 

حتى انتهاء السنة 

 الدراسية

 

 مجلس ادارة الجودة

 :منسق تخصصات شعب الكلية

 –االعالن  -التصميم الداخلي واالثاث)  

 (المنتجات –التصوير 

 

 

الطــــالب والمجتمع 

الخارجي من خالت لرص 

المشاركة لي االنشطة 

 الخدمية 

 

 

احد المدارس واالدارات 

التعليمية لطرح بعض 

 الخدمات المتنوعة

خدمات متنوعه لي مجات التعليم واطوير  -

 العمليات التعليمية بالمدارس

اقديم خدمات اوعية لي مجات دور االيتام ودور  -

 .المسنين 

  أنشطة تدريبية

سوات لترة االجازة 

 الصيفية من كل عام

 

 مجلس ادارة الجودة

 :منسق تخصصات شعب الكلية

 –االعالن  -التصميم الداخلي واالثاث)  

 (المنتجات –التصوير 

 

والطالب والطالبات من 

 جميع التخصصات

 وسالب الثانوية العامة 

 

لي بعض القاعات الدراسية 

 الخاصة بالكلية

  العطاء هذه الدورات

 ات حرة في مجاالت تخصصات الكلية دور -
دورات تنمية المهارات والقدرات الفنية  -

 .والهندسية لطالب الثانوية العامة 
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 (6102-6102) خطة عمل الوحدة ذات الطابع الخاص للعام الجامعي 

 مكان التنفيذ المستفيدين مسؤول التنفيذ موعد التنفيذ  النشاط االدراة

 

ص
خا

ع ال
طاب

ت ال
حدة ذا

و
ال

 

   أنشطة إستشارية

 

 

ابتداء من سبتمبر 

حتى انتهاء السنه 

 الدراسية 

 

 مجلس ادارة الجودة

 :منسق تخصصات شعب الكلية

 -التصميم الداخلي واالثاث)  

 (المنتجات –التصوير  –االعالن 

 

 

 ي الطــــالب والمجتمع الخارج

 

 

الورشة الخاصة بقسم التصميم 

 الداخلي 

استشارات لي مجات عمل االلالم الثابتة والمتحركة  -

. 

استشاااارات لاااي مجاااات االنتااااج االعالناااي الثابااا  -

 والمتحرك 

  أنشطة إنتاجية 

 

ابتداء من اكتوبر 

 ينايرالى  

 

 

 مجلس ادارة الجودة

 :منسق تخصصات شعب الكلية

 -التصميم الداخلي واالثاث)  

 (المنتجات –التصوير  –االعالن 

 

 

سالب وسلبات جميع المراحل 

التعليمية على مستوى الكلية 

 والخريجين 

 

 

مطبعة قسم االعالن ومعمل 

 ومكتبة الجامعة  النمذجة

 .والمطوياتانتاج وانفيذ المطبوعات  -

 .انتاج وانفيذ مشروعات االثاث  -

انتااااج وانفياااذ الاااالم متحركاااة وصاااور ثابتاااه لاااي  -

 .الفواوغراليا والسينما والتلفيزيون

المعارض الفنية العضاء هئية التادريس داخال الكلياة 

 .وخارجها 

 

  أنشطة خدمية 

 

لترة سوات 

  هالدراس

حتى انتهاء السنة 

 الدراسية

 

 لجنة خدمة المجتمع وانمية البيئة

 مجلس ادارة الجودة

 :منسق تخصصات شعب الكلية

 -التصميم الداخلي واالثاث)  

 (المنتجات –التصوير  –االعالن 

 

 

 

الطــــالب والمجتمع الخارجي 

من خالت لرص المشاركة لي 

 االنشطة الخدمية 

 

 

احد المدارس واالدارات 

التعليمية لطرح بعض 

 الخدمات المتنوعة

اطوير الخدمات العامة واالستخدام العام لي الطرق  -

 .والمؤسسات العامة واالماكن المتعلقة بالجماهير 

فنيااة والمعماريااة لااي المشاااركة لااي االستشااارات ال-

المالياة للكلياة ويسااهم لاي رلاع الااذوق  دانمياة الماوار

 .الفني والحس العام

  أنشطة تدريبية

سوات لترة 

االجازة الصيفية 

 من كل عام

 

 مجلس ادارة الجودة

 :منسق تخصصات شعب الكلية

 -التصميم الداخلي واالثاث)  

 (المنتجات –التصوير  –االعالن 

والطالب والطالبات من جميع 

 التخصصات

 وسالب الثانوية العامة 

لي بعض القاعات الدراسية 

 الخاصة بالكلية

دورات تدريبية لمنسوبي المصانع والشركات  -  العطاء هذه الدورات
 .والمؤسسات المنتمية بتخصصات الكلية 

  تدريب وامتحانات القدرات -
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 (6102-6102) عمل الوحدة ذات الطابع الخاص للعام الجامعي تقرير متابعة 

 سبب عدم االنجاز لم يتم انجازه ما تم انجازه مكان التنفيذ المستفيدين مسؤول التنفيذ موعد التنفيذ  النشاط اةاالدر

 

ص
خا

ع ال
طاب

ت ال
حدة ذا

و
ال

 

  أنشطة إستشارية

ابتداء من 

سبتمبر حتى 

انتهاء السنه 

 الدراسية 

 مجلس ادارة الجودة

منسق تخصصات شعب 

 :الكلية

التصميم الداخلي )  

 –االعالن  -واالثاث

 (المنتجات –التصوير 

 

 

الطــــالب والمجتمع 

 الخارجي 

 

 

الورشة الخاصة 

بقسم التصميم 

 الداخلي 

عددددددم تدددددو ر الدعايدددددة   

الالزمددددة وتددددم ارسددددال 

خطابددددددددات للشددددددددر ات 

للتعدداون ولدددم يدددتم الدددرد 

 الرد عليها 

نشاس استشارج لي مجات  -

اطاااااااااااااوير المنتجااااااااااااااات 

 .االستخدامية

استشاااااارات لاااااي مجاااااات  -

 .التصميم الداخلي 

استشاااااارات لاااااي مجاااااات  -

 .اصميم االثاث

  أنشطة إنتاجية 

ابتداء من 

اكتوبر الى  

 ديسمبر

 الجودةمجلس ادارة 

منسق تخصصات شعب 

 :الكلية

التصميم الداخلي )  

 –االعالن  -واالثاث

 (المنتجات –التصوير 

 

سالب وسلبات جميع 

المراحل التعليمية 

 على مستوى الكلية 

 

 

مطبعة قسم 

االعالن ومعمل 

 النمذجة

ااام انتاااج وانفيااذ 

بعااااااااض ماااااااان 

مشااااااااااااروعات 

داخااااال معمااااال 

النمذجااة وايضااا 

الميديا والورشه 

 ايضا

 

 

 

 -

 

انتاج وانفيذ النماذج  -

 .المعماريه 

انتاج وانفيذ نماذج  -

 .المشروعات 

انتاج وانفيذ ملصقات  -

 .اعالنية 

  أنشطة خدمية 

 

 

 سوات

  لترة الدراسه

حتى انتهاء 

السنة 

 الدراسية

 

 

 الجودةمجلس ادارة 

منسق تخصصات شعب 

 :الكلية

التصميم الداخلي )  

 –االعالن  -واالثاث

 (المنتجات –التصوير 

 

 

 

الطــــالب والمجتمع 

الخارجي من خالت 

لرص المشاركة لي 

 االنشطة الخدمية 

 

 

 

احد المدارس 

واالدارات 

التعليمية لطرح 

بعض الخدمات 

 المتنوعة

 

 

ااام عماال بعااض 

خدمات التوعية 

لااااااااااي احاااااااااااد 

ودار الماااادارس 

االيتااااام وهناااااك 

بعااض الشااواهد 

 على ذلك 

 

 

 

 

 

 -

 

خدمات متنوعه لي مجاات  -

التعلااايم واطاااوير العملياااات 

 التعليمية بالمدارس

اقااديم خاادمات اوعيااة لااي  -

مجاااااات دور االيتاااااام ودور 

 المسنين 

  ام عمل دورات لي بعض والطالب والطالبات  مجلس ادارة الجودة  أنشطة تدريبية
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دورات حررررررررررة فررررررررري  -
مجررررررراالت تخصصرررررررات 

 .الكلية 
دورات تنمية المهارات  -

والقدرات الفنية 
والهندسية لطالب 

 .الثانوية العامة 

سوات لترة 

االجازة 

الصيفية من 

 كل عام

منسق تخصصات شعب 

 :الكلية

التصميم الداخلي )  

 –االعالن  -واالثاث

 (المنتجات –التصوير 

من جميع 

 التخصصات

وسالب الثانوية 

 العامة 

القاعات الدراسية 

 الخاصة بالكلية

العطاء هذه 

  الدورات

ادريبيااة لطااالب 

وايضااااااااااااااااااااااا 

امتحانااااااااااااااااات 

القااادرات الفنياااة 

 بالكلية 

 

 

 

 -
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 (6102-6102) عمل الوحدة ذات الطابع الخاص للعام الجامعي تقرير متابعة 

لم يتم  ما تم انجازه مكان التنفيذ المستفيدين مسؤول التنفيذ موعد التنفيذ  النشاط االدراة

 انجازه

سبب عدم 

 االنجاز

 

ص
خا
طابع ال

ت ال
حدة ذا

الو
 

   أنشطة إستشارية

 

ابتداء من 

سبتمبر حتى 

انتهاء السنه 

 الدراسية 

 مجلس ادارة الجودة

منسق اخصصات 

 :شعب الكلية

التصميم الداخلي )  

 –االعالن  -واالثاث

 (المنتجات –التصوير 

 

 

الطــــالب 

والمجتمع 

 الخارجي 

 

الورشة الخاصة 

بقساااام التصااااميم 

 الداخلي 

عااااااااادم ااااااااااولر   

الدعايااة الالزمااة 

وااااااااام ارسااااااااات 

خطابااااااااااااااااااااات 

للشااااااااااااااااااركات 

للتعاااون ولاام يااتم 

 الرد الرد عليها

استشااااارات لااااي مجااااات عماااال االلااااالم الثابتااااة  -

 .والمتحركة 

استشاااارات لاااي مجاااات االنتااااج االعالناااي الثابااا  -
 والمتحرك 

  أنشطة إنتاجية 

 

 

ابتااااااااداء ماااااااان 

الااااااى  اكتااااااوبر 

 يناير

 

مجلس ادارة الجودة 

منسق تخصصات 

 :شعب الكلية
التصميم الداخلي )  

 –االعالن  -واالثاث

 (المنتجات –التصوير 

 

 

سااااالب وسلبااااات 

جميااااع المراحاااال 

التعليميااااااة علااااااى 

مساااااتوى الكليااااااة 

 والخريجين 

 

 

مطبعاااااااة قسااااااام 

االعالن ومعمال 

النمذجااة ومكتبااة 

 الجامعة 

 

ااام انتاااج وانفيااذ 

بعااااااااض ماااااااان 

مشااااااااااااروعات 

داخااااال معمااااال 

النمذجااة وايضااا 

الميديا والورشه 

 ايضا

  

 .انتاج وانفيذ المطبوعات والمطويات -

 .انتاج وانفيذ مشروعات االثاث  -

انتااااج وانفياااذ الاااالم متحركاااة وصاااور ثابتاااه لاااي  -

 .الفواوغراليا والسينما والتلفيزيون

المعاااارض الفنياااة العضااااء هئياااة التااادريس داخااال 

 . الكلية وخارجها

 

  أنشطة خدمية 

 

 

سوات لترة 

 الدراسة

حتى انتهاء 

 السنة الدراسية

 

 

مجلس ادارة الجودة 

منسق تخصصات 

 :شعب الكلية
التصميم الداخلي )  

 –االعالن  -واالثاث

 (المنتجات –التصوير 

 

الطـــااااااااااااااااااـالب 

والمجتمااااااااااااااااااااع 

الخااااااارجي ماااااان 

خاااااااالت لااااااارص 

المشاااااااركة لااااااي 

 االنشطة الخدمية 

 

احااااد الماااادارس 

واالدارات 

التعليميااة لطاارح 

بعااض الخاادمات 

 المتنوعة

ااااااااام عماااااااال  -

) ورشاااة عمااال 

الطاقاااة ( احفياااز

االبداعياااة لااادى 

االسفاااااااات ذوج 

االحتياجاااااااااااات 

 .الخاصة 

ام عمال قاللاة - 

اجمياااال ) لنيااااة 

جاادران مدرسااة 

جااااد  يوسااا  

.) 

ام عمل مؤامر -

انتااااي ) علمااااي 

 ( االهم

 

 

 

 

 

 -

 

تطوير الخدمات العامة واالستخدام العام فري  -
الطرق والمؤسسرات العامرة واالمراكل المتعلقرة 

 .بالجماهير 
المشاركة فري االستشرارات الفنيرة والمعماريرة -

المرروارا الماليررة للكليررة ويسرراهم فرري فرري تنميررة 
 .رفع الاوق الفني والحس العام
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اااااااااام عمااااااااال -

معااااااااااااااااااارض 

للطااااااااااااااااااااالب 

االثااااااث باااااين )

الماضااااااااااااااااااي 

 (والحاضر 

  أنشطة تدريبية

سوات لترة 

االجازة 

الصيفية من 

 كل عام

 مجلس ادارة الجودة

منسق تخصصات 

 :شعب الكلية

التصميم الداخلي )  

 –االعالن  -واالثاث

المنتجات –التصوير 

) 

 

والطالب 

والطالبات من 

جميع 

 التخصصات

وسالب الثانوية 

 العامة 

 

لي بعض 

القاعات 

الدراسية 

 الخاصة بالكلية

العطاء هذه 

  الدورات

 

اااااااااام عمااااااااال 

دورات 

ادريبيااااااااااااااااااة 

لطالب وايضا 

امتحاناااااااااااااات 

القدرات الفنياة 

 بالكلية 

  

تدريبية لمنسوبي المصانع دورات  -
والشركات والمؤسسات المنتمية بتخصصات 

 .الكلية 
 تدريب وامتحانات القدرات  -
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