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كلمـة السید ألاستاذ الدكتور /أحمد علي عوض
عمید كلیة الفنون التطبيقية
جامعة  6أكتوبر

إن املشاركة املجتمعية من الجامعة لها ألاثر الكبير فى إثراء العملية الثقافية فى كافة املجاالت
ومن اهم هذه املجاالت التى تهم كل فئات املجتمع مجال الفن التطبيقي فمن هنا يظهر دور
كلية الفنون التطبيقية بالنسبة للمجتمع فى مجال التثقيف الفني والخدمة العامة فخدمة
املجتمع وتنمية البيئة من ألاهداف الاستراتيجية لكلية الفنون التطبيقية  -جامعة  6أكتوبر
.

عميد الكلية
أ.د /أحمد عوض
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كلمة وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
انطالقا من الدور الاساس ى للجامعة و كلية الفنون التطبيقية فى نشر الفنون التطبيقية بين
أفراد املجتمع كان البد من وجود خطة مفعلة للمشاركة املجتمعية تكمن فى الارتقاء بالذوق
الفني لألفراد وهذا يرجع الى التبادل الفعال بين الكلية واملجتمع .

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د  /مصطفي عبد الخالق
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كلمة مدير وحدة ضمان الجودة
ارتباطا بالخطة الاستراتيجية للكلية والجامعة فى خدمة املجتمع وتنمية البيئة فان لوحدة
املشاركة املجتمعية بكلية الفنون التطبيقية أعظم الاثر فى نشر الثقافة والفنون بالنسبة
للمجتمع املحيط ملد يد املساعدة لكافة فئات املجتمع .

مدير وحدة ضمان الجودة
م.د /رحاب الهبيري
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محتوي الدليل
م

المحتوي

 1رؤیة الوحدة
 2رسالة الوحدة
 3أھداف الوحدة
 4مهام لجنة خدمة املجتمع وتنمية البيئة
 5تشكیل أعضاء فریق الوحدة
 6خطة الكلیة للجنة خدمة املجتمع وتنمیة البیئة
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رؤية لجنة خدمة املجتمع وتنمية البيئة :
"أن تكون لخدمة املجتمع وتنمية البيئة دور رئيس ي في رفع الحس الفني والذوق العام من خالل ألانشطة التي
ً
تقدمها للمجتمع املحيط بها وأن تسهم في املشروعات التجميلية للبيئة والتواصل املستمر محليا وإقليميا "

رسالة لجنة خدمة املجتمع وتنمية البيئة :
"تقديم خدمات متنوعة لخدمة املجتمع املحلي وإلاقليمي تواكب معايير الجودة في مختلف مجاالت الفنون
التطبيقية بما يسمح بالنمو والتقدم بالضافه إلى املشاركة الفعالة للكلية مع الجامعة في حل مشاكل البيئة
وتنميتها في مختلف املجاالت الفنية " .

أهداف خطة خدمة املجتمع وتنمية البيئة – كلية الفنون التطبيقية :
-

تقديم إلاستشارات الفنية الالزمة لخدمة املجتمع وتنمية البيئة املحيطة بالكلية من خالل مشاركة مجتمعية
ومشروعات فنية على املستوى املحلي وإلاقليمي .

-

املساهمة في أداء الكلية لرسالتها في التعليم والتعلم للعمل على رفع كفاءة الطالب والخريجين .

-

تشجيع إلابتكار الفني والتقني لطالب الكلية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ومساهمتهم في تعزيز املشاركة
املجتمعية .

-

تنظيم دورات تدريبية لتنمية املجتمع وخدمة الذوق العام بإقامة وتنظيم أنشطة فنية وثقافية وعلمية
باالشتراك مع املجتمع املحيط .

-

تنظيم مؤتمرات ومعارض وندوات علمية متميزة تعمل علي إظهار الجوانب الفنية املتطورة للكلية .
ً
ً
تسويق إمكانات وقدرات الكلية في مجال الجانب التطبيقي للبحث العلمي محليا وإقليميا.
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مهام لجنة خدمة املجتمع وتنمية البيئة :
 إنشاء وحدات الطابع الخاص التي تقدم خدمات املجتمع . نشر الوعي البيئي بين جميع الفئات بالكلية . تقديم إلاستشارات الفنية الالزمة لخدمة املجتمع وتنمية البيئة املحيطة . التواصل مع مؤسسات املجتمع املدنى فى املجال الفن التطبيقي . وضع استرتيجية لتوجيه البحث العلمى فى الكلية لخدمة وحل مشكالت البيئة . تنظيم املؤتمرات والندوات العلمية التي تستهدف خدمة املجتمع وتنمية البيئة . إقامة وتنظيم أنشطة فنية وثقافية ورياضية وعلمية مع املجتمع املحيط . إلاشراف علي إقامة القوافل الفنية . وضع برامج تدريبية ومتابعة تنفيذها فى املجاالت الفنون التطبيقية بواسطة ألاقسام املختلفة لخدمة البيئةاملحيطة.
التواصل مع املؤسسات إلانتاجية فى املحافظة لتمويل أنشطة الكلية التى تقوم على خدمة البيئة واملجتمع. عقد البروتوكالت مع الجهات املناظرة. ألانشطة التي تشجع علي إلابتكار وإلاختراع ألعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة والطالب . توفير سلع  /خدمات تلبي حاجات أفراد املجتمع الداخلي . إلاشراف علي املؤتمرات والورش والندوات واللقاءات الداعمة للمجتمع . عمل قاعدة بيانات وافية خاصة بكل ما يتعلق بالخدمات التى تقدمها الكلية للمجتمع. -قياس مدى رضاء أفراد املجتمع عن الخدمات املقدمة إليهم من قبل الكلية  ،و متابعة التنفيذ .

فريق لجنة خدمة املجتمع وتنمية البيئة
 أعضاء اللجنة :( عميد الكلية )
( وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب )
منسقي ألاقسام العلمية :
(منسق من قسم تصميم املنتجات )
( منسق من قسم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون )
(منسق من قسم التصمسم الداخلي وألاثاث )
( منسق من قسم إعالن )
 منسق إداري من وحدة خدمة املجتمع بالجامعة -عدد(  )4ممثل عن الطالب

6

جامعة  6أكتوبر
كلية الفنون التطبيقية

خطة االنشطة الخاصة بلجنة المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة بناءا على احتياجات
المجتمع والخطة االستراتجية للكلية
م
1

النشاط املطلوب
عقد ندوات علمية ملختلف تخصصات الكلية في الفنون

املسئول
عميد الكلية

املخرجات
توثيق مشكالت تسويق املنتجات املصرية والتوصل الى

التطبيقية ودورها املجتمعي ,وتأثيرها البيئي

وكيل الكلية

حلول ملشاكل التسويق

رؤساء ألاقسام
2

اقامة معارض فنية تهتم بالحفاظ على البيئة املصرية

عميد الكلية وألاسر بالكلية

ابراز الجمال الفني للبيئة املصرية املحيطة

املحيطة ( تصوير فوتوغرافي -تصوير زيت)
3

عقد شراكة مع مؤسسات سوق العمل  ,لتدريب الطالب
وربط مجتمع الكلية مع جهات سوق العمل وجهات التوظيف

عميد الكلية
منسقي لجنة الخدمة املجتمعية

ربط أنشطة املشاريع الطالبية بسوق العمل
تدريب الطالب علي مستحدثات وأساليب إلانتاج بسوق
العمل

4

مخاطبة املؤسسات الانتاجية لتقديم الاستشارات الفنية

عميد الكلية

الخاصة بمشكالت التصميم والتنفيذ

املساهمة الفعالة في حال مشكالت الانتاج املتعلقة
بالتصميم والتنفيذ  ,وتقديم الخدمات ملجتمع  6أكتوبر
واملحيط بالكلية

5

إنشاء وحدة ذات الطابع الخاص وإعتمادها وتسويقها

عميد الكلية

7

إقامة ندوات بحثية لدراسة الخطة البحثية والتشجيع علي

عميد الكلية

تقديم منتج تطبيقي له مواصفات فنية وتقنية جيدة
تخدم املجتمع وبأسعار مقبولة .

البحوث مرتبطة بالبيئة
8

9

قوافل فنية تقوم بعمل ورش فنية مع مركز خدمة املجتمع
للفن التشكيلي مع املواهب املدرسية مثل  :املدرسة
السعيدية  ,وغيرها .
ألانشطة املجتمعية الطالبية الخاصة باألسر ( أسلوب حياة
– إبداع – )DAAD - SYC ART -

11

تنفيذ أنشطة رابطة للخريجين

11

عقد اتفاقيات تعاون فني وبحثي مع الكليات املناظرة علي
مستوي أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة والطالب

منسقي لجنة الخدمة املجتمعية
عميد الكلية
منسقي لجنة الخدمة املجتمعية
إدارة الكلية
مسئولي ألاسر

إدارة الكلية

إدارة الكلية
إدارة العلقات الثقافية

7

توجيه البحوث التي تقدم حلول فنية وتطبيقي تخدم
املجتمع والبيئة
الوعي لطالب املدارس بدور الفنون التطبيقية وأهميتها
وعالقتها بالبيئة
تقديم ألاعمال الفنية للمجتمع الخارجي والداخلي ورفع
الذوق العام للمجتمع الداخلي والخارجي  ,وزيادة
الترابط بين الطالب مع بعضهم ومع أعضاء هيئة
التدريس  -تقديم بعض ألاعمال الخيرية للمجتمع
الخارجي
التواصل مع الخريجين – دعم الخرييجين سواء بتقديم
التدريب أو الترشيح للتوظيف بسوق العمل –والتواصل
مع وحدة متابعة الخريجين بالجامعة .
التواصل مع الكليات املناظرة  -والتعرف علي الثقافات
املختلفة – زيادة التنافسية – تنمية القدرات
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