جامعة المستقبل
كلية الحاسبات و تكنولوجيا المعلومات
وحدة ضمان الجودة

خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة

اخلطة ا إلسرتاتيجية

المشتقه من الخطة اإلستراتيجية للكلية
2017-2022

2022-2017

رؤية اللكية

السعى اإىل حتقيق ماكنة ممتزية ىف جمال احلوس بة واملعلوماتية حمليا ودوليا.
رساةل اللكية

تلزتم لكية احلاس بات وتكنولوجيا املعلومات جبامعة املس تقبل بتوفري بيئة مالمئة لإعداد خرجي ممتزي يواكب التطور
التكنولوىج ومتطلبات سوق العمل ول إالبداع ىف اإنتاج أحباث علمية حتقق متزيا للجامعه ىف التصنيفات احمللية
وا إلقلميية والعاملية وملشاركة فعاهل ىف التمنية اجملمتعية املس تدامه مع الالزتام ابلقمي اجلوهرية والخالقيات املهنية.
القمي اجلوهرية لللكية

 .1الشفافية واملصداقية
 .2الاحرتام املتبادل
 .3تقدير الابداع
 .4الالزتام واملسائةل
 .5املس ئولية جتاه اجملمتع
 .6العمل امجلاعى
 .7العداةل وعدم المتزي
 .8الامانه العلمية
 .9التطوير والتمنية املس مترة
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الهداف الاسرتاتيجية لللكية اخلاصة خبدمة اجملمتع وتمنية البيئة
الهدف الإسرتاتيجى اخلامس:
تقدمي خدمات ممتزية للمجمتع تسامه بفاعلية يف التمنية املس تدامة
الهدف الإسرتاتيجى السادس:
حتقيق رشاكة ممتزية مع املؤسسات احمللية والجنبية لتطوير أنشطة اللكية اخملتلفة

الس ياسات احلامكة لللكية اخلاصة بقطاع خدمة اجملمتع
س ياسات خدمة اجملمتع وتمنية البيئة

 تفاعل اجلامعة مع اجملمتع احمليط يف التمنية الاقتصادية والاجامتعية.
 تسويق البحوث التطبيقية.
 أمن وسالمة املنشآت والفراد
س ياسات التنافس ية والمتزي

 خدمات متفردة للطراف املعنية ادلاخلية واخلارجية.
 الاس تجابة للتصنيفات العاملية.
 جمالت أخري للتنافس ية والمتزي (جوائز عاملية ومناصب).
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اخلطة امخلس ية التنفيذية خلدمة اجملمتع وتمنية البيئة
2022-2017
فيما يلى األنشطة والمهام لقطاع خدمة المجتمع تبعا لألهداف اإلستراتيجية للكلية
مؤرشات املتابعة
مس ئولية
الهداف
التوقيت
النشطة واملهام
وتقيمي الداء
التنفيذ
الاسرتاتيجية
وجود خطط
 اإعداد خطط تنفيية س نوية يوليو  2017وكيل اللكية -ويكرر
لش ئون تنفيذية دورية خلدمة
خلدمة اجملمتع وتمنية البيئة من
اخلطة الاسرتاتيجية لللكية عن س نواي
خدمة اجملمتع اجملمتع.
وتمنية البيئة /
الفرتة .2022/2017
رئيس جلنة
خدمة اجملمتع
الهدف
وتمنية البيئة
الإسرتاتيجى
سبمترب -
وعي
رئيس جلنة -
التوعية بآنشطة
اخلامس:
اكتوبر
خدمة اجملمتع الطراف املعنية خبطة
تقدمي خدمات خدمة اجملمتع وتمنية البيئة
 2017وتمنية البيئة  /خدمة اجملمتع
ممتزية للمجمتع للطراف املعنية.
ويكرر
زايدة عدد
مدير وحدة -
الإعالن املس متر عن
تسامه بفاعلية يف -
س نواي ضامن اجلودة .الطالب املشرتكنی يف
التمنية املس تدامة انشطة املشاركة اجملمتعية عىل
اخلدمات التطوعية
موقع اللكية.
اجملمتعية.
 تنظمي ندوات ملناقشة أنشطةاللكية اخملتلفة خلدمة اجملمتع.
 ماكفآة الطالب املشرتكنیيف اخلدمات التطوعية اجملمتعية.
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التلكفة املقرتحة
----

 100,000جنيه
مقابل منشورات
التوعية وماكفآت
الطالب املشاركنی

الهداف
الاسرتاتيجية

النشطة واملهام

مؤرشات املتابعة
مس ئولية
وتقيمي الداء
التنفيذ
50,000جنية
وجود كياانت
وكيل اللكية -
لش ئون فاعةل ىف جمال خدمة مقابل حضور العضو
ااملمثل للمجمتع
خدمة اجملمتع اجملمتع وتمنية البيئة.
جللسات اللجنة
توافر تقارير
وتمنية البيئة -
س نوية لنشطة اللجان
القامئة واملس تحدثة.
التلكفة املقرتحة

التوقيت
سبمترب
2017

 تفعيل جلنة خدمة اجملمتعوتمنية البيئة ومتثيل طرف
جممتعي هبا.
 اإنشاء جلان دلمع خدمة اجملمتعوفق متطلبات معايري اعامتد
لكيات ومعاهد التعلمي العايل
الإصدار الثالث يوليو .2015
 تنفيذ أنشطة تعلميية وحبثية يوليو  2017وكيل اللكيةلش ئون
موهجة لتمنية البيئة ىف جمال
خدمة اجملمتع
احلاس بات وتكنولوجيا
وتمنية البيئة
املعلومات.
 تقدمي اإستشارات تسامه يفنرش الوعي البييئ والثقايف ىف
جمال احلاس بات وتكنولوجيا
املعلومات.
 تقدمي خدمات اجامتعية ممتزيةجملمتع اللكية واجملمتع احمليل تليب
احتياجاته وأولوايته.
 قياس أراء الطراف اجملمتعية يونيو  2018رئيس جلنةالقياس
ويكرر
ومنظامت سوق العمل عن
والتقومي /
س نواي
اخلدمات اليت تقدهما اللكية
مدير وحدة
واجلامعة وحتليل النتاجئ
ضامن اجلودة
والاس تفادة مهنا.
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3,000,000
خدمات
جنيه
تعلميية وحبثية واجامتعية
مقابل اخلدمات
متنوعة
املتنوعة للمجمتع احمليل
مردود
اخلدمات عىل تمنية
البيئة.

دورية قياس
أراء اجملمتع والاس تفادة
مهنا.
متزي اخلدمات
يف راي ما ل يقل عن
 %85من الطراف
اجملمتعية اليت تقدم لها
اخلدمة

 5000جنية
مس تلزمات طباعة
وتصوير

الهداف
الاسرتاتيجية

النشطة واملهام

 متثيل الطراف اجملمتعية ىفاجملالس واللجان الرمسية.
 متكنی الطراف اجملمتعيةاملمثةل من املشاركة ىف صنع
الهدف القرار ودمع رايدة العامل دلى
الطالب.
الإسرتاتيجى  -عقد اإتفاقيات وبروتوكولت
السادس :مع مؤسسات حملية ىف جمالت
التعمل .مثل :هيئة صناعة وتمنية
حتقيق رشاكة تكنولوجيا املعلومات ،جامعة
ممتزية مع عنی مشس للتعاون العلمي
IDP Education for
املؤسسات IELTS
احمللية
 دعوة الطراف اجملمتعيةوالجنبية للمسامهة ىف ملتقى التوظيف
لتطوير أنشطة اذلى يقام س نو َاي.
 توفري فرص التوظفاللكية اخملتلفة للخرجيينی .
 توفري أماكن لتدريب الطالب. دعوة الطراف اجملمتعيةللمسامهة ىف اإحتفالية اخلرجيينی
اذلى تقام س نو َاي.
 -توفري أماكن لتدريب الطالب.

مؤرشات املتابعة
مس ئولية
التوقيت
وتقيمي الداء
التنفيذ
مناذج فعلية من
سبمترب  2017معيد اللكية -
ويكرر س نواي
مشاركة الطراف املمثةل
يف مناقشة  /عرض
قضااي وصنع قرارات
يناير 2018

عدد الإتفاقيات
معيد اللكية اليت تسامه ىف تفعيل
املشاركة بنی اللكية
واجلهات اجملمتعية اخملتلفة.

التلكفة املقرتحة
 75,000جنية
مقابل حضور
الطراف اجملمتعية
جلسات اجملالس
واللجان
 500,000جنيه
مقابل تنفيذ
اإتفاقيات مع هيئة
صناعة وتمنية
تكنولوجيا
املعلومات

سبمترب –
عدد فرص
وكيل اللكية -
أكتوبر  2018لش ئون التوظف للخرجيينی
توفري أماكن
ويكرر س نواي خدمة اجملمتع -
وتمنية البيئة لتدريب الطالب.

 500,000جنيه
مقابل تاكليف
عقد ملتقي
التوظيف

سبمترب –
توفري أماكن
وكيل اللكية -
أكتوبر  2018لش ئون لتدريب الطالب.
ويكرر س نواي خدمة اجملمتع
وتمنية البيئة

-----
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الهداف
الاسرتاتيجية

النشطة واملهام
دعوة رجال الصناعة

وأعضاء الوزارات املعنية
للمشاركة ىف تطوير برامج
اللكية.

مؤرشات املتابعة
مس ئولية
التوقيت
وتقيمي الداء
التنفيذ
فاعلية املشاركة
يوليو  2018وكيل اللكية -
ويكرر س نواي لش ئون يف تطوير برامج اللكية.
خدمة اجملمتع
وتمنية البيئة

التلكفة املقرتحة
 75,000جنيه
مقابل مشاركة
رجال الصناعة
وأعضاء الوزرات
املعنية

عدد الإتفاقيات  1,000,000جنيه
يوليو  2019معيد اللكية - /
حتديث اإتفاقيات
تاكليف الزايرات
– يونيو وكيل اللكية مع مؤسسات دولية
ورشااكت مع مؤسسات دولية
من قبل جامعة
2022
لش ئون لتقدمي برامج مشرتكة.
للتبادل الطالىب ولتبادل أعضاء
سنس نايت
التعلمي
هيئة التدريس ومعاونهيم.
اإتفاقيات
والطالب وبروتوكولت ىف جمالت
حتديث اتفاقيات
التعمل والبحث العلمى.
جامعة سنس نايت س نواي
للمراجعة ادلاخلية واعداد تقارير
جحم التبادل
متابعة دورية واعامتد الشهادات.
الطاليب وأعضاء هيئة
عقد بروتوكولت
التدريس ومعاونهيم
تطوير مع مؤسسات اجنبية
مردودد
مثل مايكروسفت و
املراجعات ادلاخلية من
 Elsevierالنارش ادلويل
قبل جامعة سنس نايت
والاحتاد الوريب برانمج
 Green ITو Certiport
لإعامتد املعامل للمتحاانت
Britich Council
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وسائل التوعية بانشطة خدمة اجملمتع
الفئة املس هتدفة بالتوعية

 الطالب
 اعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة
 اطراف اجملمتع املعنية
 اخلرجيون
 احصاب املؤسسات
 هجات التوظف
مس ئولية التنفيذ

 وكيل اللكية لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة
 اعضاء جلنة خدمة اجملمتع
 أعضاء وحدة ضامن اجلودة
وسائل التوعية

 التوعية من خالل الاعالانت يف اماكن ابرزة
 اس تخدام املطبوعات اكلنرشات واملطوايت وامللصقات
 التوعية من خالل عقد الندوات
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 اس تخدام املوقع الالكرتوين لالعالن عن الانشطة
 اس تخدام بطاقات ادلعوة حلضور عيد اخلرجينی
 الاعالن الشفوي ابملدرجات اثناء احملارضات
 التوعية من خالل الادةل والكتيبات مثل دليل الطالب
 اخملاطبات من وكيل اللكية خلدمة اجملمتع لالطراف املعنية
 التوعية من خالل الاعالن واملناقشة مبجلس اللكية
 الرسائل عرب الربيد الالكرتوين ومجموعات الواتس اب
 وس يةل التواصل الاجامتعي
 الزايرات واملقابالت صخصية
 التصالت التلفونية
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