
 ١

  بمؤسسة تعلیمیة الجودة مشروعات أثر قیاس مؤشرات تخطیط أداة
 التطویر المستمر لقدرات مؤسسات التعلیم العالي ):١( المجال

المعلومات المطلوبة لتقییم أو  مؤشر القیاس  م
 حساب المؤشر

 مالحظات مصدر المعلومات المطلوبة

١ 

لي المؤسس لي  ةنسبة تحویل الطالب إلي المؤسسة سنویًا من وإ عدد الطالب المحولین من وإ
عدد الطالب المحولین من ( الكلیة

 ٢٠١٣-٢٠١٢للعام الكلیة 
وعدد الطالب المحولین " طالب١٣"

 )"طالب ٥١"إلى الكلیة 

  شئون الطالب في الكلیة

٢ 

حصر وبیان عدد الطالب الوافدین  .أعداد الطالب الوافدین خالل أخر أربع سنوات
- ٢٠١٢معي في العام الجا( سنویاً 

 –طالب  ٤الفرقة األولى  ٢٠١٣
  اإلجمالي  طالب٧ باقي الفرق

 )طالب ١١

  إدارة شئون الطالب

٣ 
عدد الطالب الذین حققوا أكثر من  .رضا الطالب عن اإلرشاد األكادیمي

 رضا عن اإلرشاد األكادیمي% ٧٠
تحلیل استبیانات الطالب عن اإلرشاد 

  "وحدة الجودة"األكادیمي 

لطالب المتعثرین والمتفوقین إلي إجمالي عدد الطالب نسبة ا ٤
 .بالمقارنة بالثالث سنوات السابقة

حصر عدد الطالب المتفوقین 
 سنوات األخیرة ٣والمتعثرین في الــ

ووحدة " وكیل الطالب"كنترول الكلیة 
 الجودة بالكلیة

 

٥ 

نسبة الطالب المشاركین في األنشطة المختلفة إلي إجمالي 
 .ة خالل السنوات الثالث السابقةعدد الطلب

حصر عدد الطالب في األنشطة 
  الریاضیة والثقافیة والفنیة في الكلیة

النشاط  ٢٠١١بالنسبة لعام (
، النشاط الفني ٨٤٥الریاضي 

) ٥٦٠، النشاط الثقافي ٥٩٢
النشاط  ٢٠١٢بالنسبة لعام (و

  رعایة الشباب في الكلیة ووحدة الجودة



 ٢

 التطویر المستمر لقدرات مؤسسات التعلیم العالي ):١( المجال

المعلومات المطلوبة لتقییم أو  مؤشر القیاس  م
 حساب المؤشر

 مالحظات مصدر المعلومات المطلوبة

، النشاط الفني ٨٤٦الریاضي 
) ٥٩٢، النشاط الثقافي ٥٩٨

النشاط  ٢٠١٣بة لعام بالنس(و
، النشاط الفني ٤٥٠الریاضي 

 )٢٥٠، النشاط الثقافي ٥٧٠

٦ 
معـــدل حصـــول المؤسســـة علـــي مراكـــز متقدمـــة فـــي األنشـــطة 

الدولي خالل السنوات الثالث / الطالبیة علي المستوي المحلي
 .السابقة

عدد الطالب المتفوقین في األنشطة 
) ٢٠١١بالنسبة لعام ( طالبیةال

 الكشف) ١مرفق رقم (
  رعایة الشباب

٧ 
خارجیة / عدد المشروعات البحثیة الممولة من جهات محلیة

 .في الثالث سنوات األخیرة
حصر عدد المشروعات البحثیة في 

  الكلیة
 )ال یوجد مشروعات بحثیة ممولة(

  العالقات الثقافیة في الكلیة

٨ 
حصر عدد براءات االختراع عن  .ع الحاصل علیها أعضاء هیئة التدریسعدد براءات االخترا

  طریق استبیانات األقسام
 )ال یوجد(

  األقسام العلمیة والشئون العامة بالكلیة

٩ 

نســــبة عـــــدد أعضـــــاء هیئـــــة التــــدریس الحاصـــــلین علـــــي مـــــنح 
شخصــیة أو مهمــات علمیــة إلــي عــدد أعضــاء هیئــة التــدریس 

 .الكلي

دریس عدد أعضاء هیئة الت
الحاصلین علي منح أو مهمات 

  علمیة
ما عضو هیئة تدریس  ١٥عدد (

بین مهمات علمیة وبعثات خارجیة 
شراف مشترك  )وإ

  العالقات الثقافیة بالكلیة

 استبیانات أعضاء هیئة التدریس یئة التدریس حصر عدد أعضاء هنسبة عدد أعضاء هیئة التدریس الحاصلین علي جوائز علمیة  ١٠



 ٣

 التطویر المستمر لقدرات مؤسسات التعلیم العالي ):١( المجال

المعلومات المطلوبة لتقییم أو  مؤشر القیاس  م
 حساب المؤشر

 مالحظات مصدر المعلومات المطلوبة

الحاصلین علي جوائز علمیة سواء  .دولیة إلي عدد أعضاء هیئة التدریس/ إقلیمیة/ محلیة
  كانت محلیة أو عالمیة

عضو هیئة  ٢حصول عدد (
 )تدریس على جائزة أحسن رسالة

 باألقسام العلمیة والشئون العامة بالكلیة

١١ 

نسبة عدد أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة الحاصلین 
قة بتنمیة مهارات البحث العلمي إلي علي دورات لها عال

 .األعداد الكلیة

حصر عدد أعضاء هیئة التدریس 
والهیئة المعاونة الحاصلین علي 
دورات تنمیة البحث العلمي سواء 
في الكلیة أو في أماكن بحثیة أو 

  في الجامعة
جمیع أعضاء هیئة التدریس یقوم (

بعمل هذه الدورات بالجامعة وذلك 
 )للترقي ألنها شرط أساسي

وشئون أعضاء هیئة  – MIS نظام
التدریس والعالقات الثقافیة في الكلیة 

 FLDPمركز  –والجامعة 

 

١٢ 

نسبة الزیادة في المیزانیة السنویة للبحث العلمي في الثالث 
 .سنوات األخیرة

میزانیة البحث العلمي في الثالث 
میزانیة  –سنوات األخیرة 

علیها  المشروعات التي حصلت
   لیةالك

عن التسهیالت  مستقل ال یوجد بند(
المادیة الالزمة للبحث العلمي 

على مستوى المؤسسة  للمؤسسة
ولكنها تكون بشكل فردي لكل 
 )عضو هیئة تدریس على حدا

 –المیزانیة والحسابات في الكلیة 
میزانیة الوحدات ذات الطابع الخاص 

 المشروعات الممولة میزانیة –

 



 ٤

 التطویر المستمر لقدرات مؤسسات التعلیم العالي ):١( المجال

المعلومات المطلوبة لتقییم أو  مؤشر القیاس  م
 حساب المؤشر

 مالحظات مصدر المعلومات المطلوبة

١٣ 

لتدریس الحاصلین علي مكافآت مقابل عدد أعضاء هیئة ا
النشر في المجالت العلمیة الدولیة التي لها معامل تأثیر 

 .معنوي

عدد أعضاء هیئة التدریس 
الحاصلین علي مكافآت مقابل 

  النشر الدولي
 )ال یوجد(

استبیان یوزع علي أعضاء هیئة 
 –التدریس وبیان من الكلیة بالمكافآت 

 "MISنظام "النشر الدولي 

 

موقع للكلیة علي شبكة االنترنت یغطي جمیع أنشطة الكلیة  ١٤
 .ویتم تحدیثه بصفة دوریة

 –المحتویات  –وجود الموقع فعلیًا 
 آلیة التحدیث

الدخول علي موقع الكلیة علي شبكة 
 اإلنترنت

 

١٥ 

/ مشروعات/ اتفاقیات/ شراكة(اتفاقیات التعاون متمثلة في 
ت اإلنتاجیة والخدمیة في مع المؤسسا) الخ/ .....استشارات

 .المجتمع المحیط بالمؤسسة

بیان بالمشروعات واالتفاقیات مع 
  الجهات المختلفة

تم استحداث برامج تبادلیة حدیثة (
مع ماكدونالدز وأمریكانا لتتناسب 
مع التطورات العلمیة واحتیاجات 

 )خطط التنمیة

مكتب وكیل  –إدارة العالقات الثقافیة 
 األقسام العلمیة –الدراسات العلیا 

 

١٦ 

اللیسانس مع / نسبة مشاركة الطالب لمرحلة البكالوریوس
/ قوافل/ تدریب میداني(المؤسسات المجتمعیة من خالل 

ملف انجاز أعمال مجتمعیة خالل / بروتوكوالت تعاون
 .السنوات الثالث السابقة

بیان بأعداد الطالب المشاركین 
والتدریب المیداني في العام السابق 
والعام الحالي وبیان بالمشاركات في 

  سنوات األخیرة ٣القوافل في 
بالنسبة لقسم سیاحة ما یقرب من (

طالب وبالنسبة لقسم  ١٠٠٠
طالب  ٥٠٠الفنادق ما یقرب من 

حیث أنهم یقومون بالتدریب 
الصیفي كشرط أساسي الجتیاز 

األقسام العلمیة التي  –شئون الطالب 
 و قوافلبها تدریب أ

 



 ٥

 التطویر المستمر لقدرات مؤسسات التعلیم العالي ):١( المجال

المعلومات المطلوبة لتقییم أو  مؤشر القیاس  م
 حساب المؤشر

 مالحظات مصدر المعلومات المطلوبة

 )العام الدراسي

١٧ 
القوافل التي تقدمها الجهات ــــــ / عدد فرص التدریب المیداني

 .لطالب الكلیات
بیان بعدد فرص التدریب خالل 

  العام السابق والحالي
 )ال یوجد(

 شئون الطالب واألقسام العلمیة
 

١٨ 

عدد المشاركین من األطراف المجتمعیة في المجالس الرسمیة 
 .بالمؤسسة

كین في كل مجلس أو أعداد المشار 
لجنة من لجان الكلیة وتشكیل 

   المجالس واللجان
عدد المشاركین في مجلس الكلیة (

 ))٢(فقط 

 قرارات مجلس الكلیة

 

١٩ 

رضا الطالب واإلداریین وأعضاء هیئة التدریس عن مرافق 
 .المؤسسة وصالحیتها ونظافتها وتوافر المناخ الصحي بها

نسبة الرضا عن المرافق وبیان 
تفصیلي بمكونات مباني المؤسسة 
 ومستوي النظافة والمناخ الصحي

Check List  
بالنسبة لمكونات المباني مرفق (

أما عن المناخ  NORMSالـ
الصحي فهو جید ویتضح ذلك من 

أما عن النظافة  NORMSخالل 
فهي لیست على المستوى الالئق 
 وذلك لقلة العمالة الموجودة بالكلیة

ئة التدریس وتصل نسبة أعضاء هی
% ٨٥ NORMSواإلداریین على الـ

زیارة  –" وحدة الجودة"استبیان وتحلیله 
األماكن والشئون العامة واستبیان رضا 

 Check كافة الفئات عن المرافق
List 

 



 ٦

 التطویر المستمر لقدرات مؤسسات التعلیم العالي ):١( المجال

المعلومات المطلوبة لتقییم أو  مؤشر القیاس  م
 حساب المؤشر

 مالحظات مصدر المعلومات المطلوبة

النظافة فالنسبة لیست مرتفعة أما 
حیث یوجد نقص في العمالة وتصل 

  )فقط% ٧٠نسبة الرضا إلى 

 .بالمؤسسة MIS اإلدارة االلكترونیةكفاءة استخدام نظام  ٢٠

  MIS نسبة االستخدام من الــ
  وجود خطة مفصلة

كمیة معلومات الموجودة علیه وهل 
  یغطي كل األنشطة

نسبة رضا مستفیدي الخدمة ونظام 
  المتابعة

بالكلیة  MISلم یتم تفعیل نظام الـ(
ولكنه تم إجراء دورة على هذا 

هیئة عضو  ١٧البرنامج لعدد 
ولم  ولم یتم التفعیل بعد،س التدری

لذا یصعب  یتم إجراء دورات أخرى،
  )قیاس النسبة

 استبیانات عن كفاءة استخدام وحدة الجودة
MIS في المؤسسة 

٢١ 
مدى تحسن أداء اإلداریین نتیجة تنفیذ الخطة التنفیذیة 

استبیانات رضا المستفیدین وتقاریر  .للتدریب في المؤسسة
 مدیري اإلدارات

 جودةوحدة ال
قیاس كفاءة اإلداریین قبل 
وبعد الدورات وتقییم مدیري 
 اإلدارات ورضا المستفیدین

٢٢ 
تنفیذ خطط تحسین بناًء علي نتائج تقییم الطالب لتحقق 

  .المخرجات التعلیمیة المستهدفة للمقررات
  

  یتم تحدیث توصیف البرامج (معدل تحدیث وتوصیف البرامج والمقررات نتیجة التغذیة  ٢٣



 ٧

 التطویر المستمر لقدرات مؤسسات التعلیم العالي ):١( المجال

المعلومات المطلوبة لتقییم أو  مؤشر القیاس  م
 حساب المؤشر

 مالحظات مصدر المعلومات المطلوبة

والمقررات سنویًا نتیجة للتغذیة  یة وتحدیث الكتاب الجامعي الراجعة من األطراف المعن
الراجعة وكذلك یتم تحدیث الكتاب 
الجامعي بعد تحدید مواصفات 
  ) الكتاب الجامعي المعتمدة نهائیاً 

٢٤ 

رضا الطالب عن اإلرشاد ( رضا الطالب عن اإلرشاد األكادیمي 
یث أن ح% ٧٥األكادیمي بنسبة 

بعض الشكاوى ال یوجد لها حل 
 )قاطع من قبل اإلدارة

  

٢٥ 

نسبة رضا الطالب عن الدعم من  رضا الطالب عن أداء صندوق الخدمات االجتماعیة
 صندوق الخدمات االجتماعیة

% ٥٠نسبة الرضا ال یتخطى (
حیث أنه ال یفي بالمتطلبات 

نسبة حیث أن المطلوبة لهم 
جتماعیة المشاركة في الخدمات اال

من خالل  محددة لحاالت بعینها
لوائح عامة تفرض على جمیع 
الكلیات مع الوضع في االعتبار 

  )اختالف متطلبات كل كلیة

 وحدة الجودة

 

٢٦ 
 –تدریب (رضا الخریجین عن األنشطة والتسهیالت المقدمة 

 ...). -  لقاءات اجتماعیة
نسبة رضا الطالب عن األنشطة 

   والتسهیالت المقدمة
النسبة للطالب تم استحداث وحدة ب(

 وحدة الجودة ورعایة الشباب
 



 ٨

 التطویر المستمر لقدرات مؤسسات التعلیم العالي ):١( المجال

المعلومات المطلوبة لتقییم أو  مؤشر القیاس  م
 حساب المؤشر

 مالحظات مصدر المعلومات المطلوبة

بحیث تقوم بعملیة تسهیل للتدریب 
التدریب وتفعیلها بالنسبة للطالب 

وسوف یتم ذلك بدایة من هذا العام 
ویكون إمكانیة قیاس ذلك بعد 
العمل بها، أما عن اللقاءات 

االجتماعیة فیتم عمل ندوات بالكلیة 
مع مختلف األطراف المعنیة بین 

ذلك بنسبة ما  ویكون حین وآخر
ندوات سنویة على  ٤یقرب من 

لتوسیع آفاق  مختلف األصعدة
الطالب على سبیل المثال تم عقد 
ندوة بمقر الكلیة مع أحد القادة 

العسكریین للتعریف بأهمیة حرب 
ندوة عن الموارد أكتوبر وكذلك 

البشریة وكیفیة استغاللها بالطرق 
 )المثلى

٢٧ 

رضا أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة عن التسهیالت 
 المادیة الالزمة للبحث العلمي بالمؤسسة 

عن التسهیالت  مستقل ال یوجد بند(
المادیة الالزمة للبحث العلمي 

على مستوى المؤسسة  للمؤسسة
ولكنها تكون بشكل فردي لكل 
 )عضو هیئة تدریس على حدا

 

 

  تم عمل خطة عن الخدمات (عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة  رضا األطراف المجتمعیة ٢٨



 ٩

 التطویر المستمر لقدرات مؤسسات التعلیم العالي ):١( المجال

المعلومات المطلوبة لتقییم أو  مؤشر القیاس  م
 حساب المؤشر

 مالحظات مصدر المعلومات المطلوبة

المجتمعیة التي تقدمها المؤسسة وتم  من خالل خطة 
عرضها على بعض من األطراف 

المجتمعیة التي أبدت بعض 
التعدیالت علیها والتي وضعت في 

 )االعتبار للقیام بها

٢٩ 

فق رضا الطالب واإلداریین وأعضاء هیئة التدریس عن مرا
 المؤسسة وصالحیتها ونظافتها وتوافر المناخ الصحي بها 

بالنسبة لمكونات المباني مرفق (
أما عن المناخ  NORMSالـ

الصحي فهو جید ویتضح ذلك من 
أما عن النظافة  NORMSخالل 

فهي لیست على المستوى الالئق 
 وذلك لقلة العمالة الموجودة بالكلیة

وتصل نسبة أعضاء هیئة التدریس 
% ٨٥ NORMSداریین على الـواإل

أما النظافة فالنسبة لیست مرتفعة 
حیث یوجد نقص في العمالة وتصل 

 )فقط% ٧٠نسبة الرضا إلى 

  

٣٠ 

رضا الطالب عن التسهیالت المادیة الموجودة بقاعات 
 المحاضرات والمعامل والدروس العملیة واألنشطة الطالبیة 

  نتائج استطالع
یصل نسبة رضا الطالب عن (

التسهیالت المادیة بالقاعات 
% ٨٥التدریسیة بعد تطویرها إلى 

 Dataبالحیث أنه یوجد مزودة 
Show  وسبورات بیضاء لتسهیل

  



 ١٠

 التطویر المستمر لقدرات مؤسسات التعلیم العالي ):١( المجال

المعلومات المطلوبة لتقییم أو  مؤشر القیاس  م
 حساب المؤشر

 مالحظات مصدر المعلومات المطلوبة

العملیة التعلیمیة، أما عن الدروس 
التي تتم من خالل [العملیة 

فهي ال تستوفى  ]الرحالت العلمیة
خالل العامیین الماضیین بسبب 
 األحداث العامة في البلد، لكن

المحاضرات العملیة سواء بالمتحف 
المصري أو بالفندق التعلیمي فتقوم 

، أما بالنسبة )على خیر وجه
لألنشطة الطالبیة فقد حصلت 
الكلیة في العام الماضي على 

على مستوى الجامعة  الثالثالمركز 
  لفریق التمثیل

٣١ 

عن ) من داخل أو خارج المؤسسة(رضا األطراف المعنیة 
 .ام الموارد المخصصة للمؤسسة من الموازنةكفاءة استخد

مستوي رضا األطراف المعنیة عن 
كفاءة استخدام الموارد وتحلیل 

   االستبیان
لم یتم عمل استبیان لذلك، لكن (

بوجه عام یتم استخدام موارد 
مخصصة من المؤسسة في 

نشائیة سواء  عملیات إصالحیة وإ
من الناحیة التعلیمیة أو الناحیة 

وتصل نسبة الرضاء في  اإلنشائیة

 وحدة الجودة

 



 ١١

 التطویر المستمر لقدرات مؤسسات التعلیم العالي ):١( المجال

المعلومات المطلوبة لتقییم أو  مؤشر القیاس  م
 حساب المؤشر

 مالحظات مصدر المعلومات المطلوبة

 %٧٥هذا الشأن ما یقرب من 
وذلك بسبب المعوقات التي تواجه 

 )المؤسسة من إدارات الجامعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 ١٢

 تطویر متكامل ومستمر للبرامج األكادیمیة للمرحلة الجامعیة األولى والدراسات العلیا (2: المجال

مات المطلوبة لتقییم أو المعلو  مؤشر القیاس م
كیفیة الحصول على  مصدر المعلومات المطلوبة حساب المؤشر

 المعلومات

١ 

استحداث برامج أكادیمیة حدیثة أو بینیة متطورة تتناسب مع التطورات 
 العالمیة واحتیاجات خطط التنمیة

   عدد البرامج المستحدثة
تبادلیة برامج تم استحداث (

ریكانا حدیثة مع ماكدونالدز وأم
لتتناسب مع والتعلیم المفتوح 

التطورات العلمیة واحتیاجات 
 )خطط التنمیة

األقسام  –وكیل شئون الطالب 
 .العلمیة

 

٢ 

أعداد طالب السنوات النهائیة الذین اجتازوا اختبارات اإلنجاز الدولیة 
 .خالل السنوات الثالث السابقة

بیان بأعداد هؤالء الطالب في 
   اليالعام السابق والح

لم یوثق أي اجتیاز ألي طالب (
داخل الكلیة الختبارات اإلنجاز 
الدولیة خالل السنوات الثالثة 

 )السابقة

 شئون الطالب ووكیل التعلیم والطالب

 

٣ 

تنفیذ خطط تحسین بناًء علي نتائج تقییم الطالب لتحقق المخرجات 
 .التعلیمیة المستهدفة للمقررات

خطط تحسین تم تنفیذها في 
   یف البرامج والمقرراتتوص

تم بالفعل تحسین في توصیف (
البرامج والمقررات من خالل 
تقییم الطالب وسوق العمل 

وبناء علیه تم استحداث الئحة 
جدیدة ویتم تقییمها كل عام 
للوقوف على أهم النقاط 

 )المطلوب تحدیثها

 األقسام العلمیة ووحدة ضمان الجودة

 



 ١٣

 تطویر متكامل ومستمر للبرامج األكادیمیة للمرحلة الجامعیة األولى والدراسات العلیا (2: المجال

مات المطلوبة لتقییم أو المعلو  مؤشر القیاس م
كیفیة الحصول على  مصدر المعلومات المطلوبة حساب المؤشر

 المعلومات

٤ 

فى السنتین  بة للعدد الكلي للخریجینالذین یوظفون بالنس الخریجون
 األخیرتین

الذین تم  بیان بالخریجین
بالنسبة لوحدة متابعة ( توظیفهم

متابعة الخریجین لم تفعل 
الخریجین وذلك لظروف البالد 
مع الوضع في االعتبار أنه 

من معتمده  يتنظیمهیكل یوجد 
  )مجلس الكلیة

 وحدة متابعة الخریجین

 

٥ 

العدد الكلي فى السنتین / ذین یوظفون في تخصصاتهمعدد الخریجین ال
 األخیرتین

بیان بالوظائف التي عمل فیها 
أغلب الخریجون ( الخریجون

یعملون إما بشركات اتصاالت 
او مضیفین او في شركات 

األحداث سیاحة وذلك بسبب 
 )في البالد ةالجاری

 وحدة متابعة الخریجین

 

٦ 

ررات نتیجة التغذیة الراجعة من معدل تحدیث وتوصیف البرامج والمق
 .األطراف المعنیة وتحدیث الكتاب الجامعي بناًء علي ذلك

تقاریر البرامج والمقررات 
وتقاریر المراجعین الخارجیین 
واإلجراءات المتخذة للتحدیث 
 ونسبة ما تم تحدیثه إلي الكل

تم مراجعة جمیع البرامج (
والمقررات في األقسام الثالث 

ین داخلیین من قبل مراجعی
وخارجیین وبناء على مالحظتهم 

برامج محدثة في األقسام العلمیة 
ومقررات محدثة في األقسام العلمیة 

 ووحدة ضمان الجودة

 



 ١٤

 تطویر متكامل ومستمر للبرامج األكادیمیة للمرحلة الجامعیة األولى والدراسات العلیا (2: المجال

مات المطلوبة لتقییم أو المعلو  مؤشر القیاس م
كیفیة الحصول على  مصدر المعلومات المطلوبة حساب المؤشر

 المعلومات
تم تعدیل وتحدیث البرامج 

وتم اعتمادها من والمقررات 
 )مجالس األقسام ومجلس الكلیة

  
٧ 

لمختلفة في كل ا) أو المستویات(تطور نسبة النجاح في الفرق الدراسیة  
برنامج دراسي وتقدیراتهم ونسبة الحاصلین منهم علي تقدیرات مرتفعة 

 .خالل الثالث سنوات األخیرة

سنوات  ٣نتائج الفرق في آخر 
وتحلیل النتائج وبیان نسبة 

الحاصلین علي كل تقدیر إلي 
 ٣العدد اإلجمالي في آخر 

   سنوات
 )مرفق طیه بیان بالنتائج(

دارة شئون وكیل شئون الطالب  وإ
 الطالب

 

  
٨ 

تطور نسبة الخریجین من كل برنامج دراسي خالل الثالث سنوات 
 .الماضیة

بیان بأعداد الخریجین لكل 
 سنوات ٣برنامج في آخر 

  شئون الطالب

٩ 

بیان بأعداد الطالب الوافدین  .تزاید أعداد الطالب الوافدین خالل آخر ثالث سنوات
في عام ( سنوات ٤خالل 
- "طالب ١٥" ٠٠٩٢- ٢٠٠٨
- "طالب ١٠" ٢٠١٠- ٢٠٠٩

- "طالب٦" ٢٠١١- ٢٠١٠
 –" طالب ١١" ٢٠١٢- ٢٠١١

 )"طالب١١" ٢٠١٣- ٢٠١٢

 شئون الطالب

 

١٠ 
أراء األطراف المجتمعیة في  .مشاركة األطراف المجتمعیة المعنیة في تطویر البرامج التعلیمیة

تم اقتراح بعض ( البرامج
المقررات من االطراف 

 وحدة الجودة
 



 ١٥

 تطویر متكامل ومستمر للبرامج األكادیمیة للمرحلة الجامعیة األولى والدراسات العلیا (2: المجال

مات المطلوبة لتقییم أو المعلو  مؤشر القیاس م
كیفیة الحصول على  مصدر المعلومات المطلوبة حساب المؤشر

 المعلومات
الئحة لدراجها باالمجتمعیة وتم ا

  . )الجدیدة للكلیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٦

  
 .....)نظم ومصادر معلومات - مستشفى- مزارع- ورش- معامل: من المؤشرات(تحسین البنیة التحتیة والتسهیالت المادیة الداعمة للتعلیم والتعلم  (3: المجال

 المؤشر م
المعلومات المطلوبة لتقییم أو حساب 

 المؤشر
 مصدر المعلومات المطلوبة

كیفیة الحصول 
 على المعلومات 

١ 

أعداد المستفیدین من خدمات المكتبة الورقیة والرقمیة من الطالب والهیئة المعاونة 
 .وأعضاء هیئة التدریس آلخر ثالث سنوات

إحصائیة بالمستفیدین من المكتبة 
  سنوات ٣یة في الرقمیة والورق

بالنسبة العضاء هیئة التدریس (
والهیئة المعاونة تكون استفادتهم من 

المكتبة الرقمیة من الكمبیوترات 
لذلك ال یمكن إجراء اصة بهم خال

إحصائیة بعددهم لكن ما یقرب من 
منهم یستخدم هذه الخاصیة % ٨٠

حیث أنها تساعد في البحث العلمي 
ارج بشكل اكبر وذلك لكون الكلیة خ

اما عن المكتبة  ،الحرم الجامعى
الورقیة الخاصة بالكلیة فیتم االستفادة 
منها من قبل الطالب وأعضاء هیئة 

ما یفوق على التدریس والهیئة المعاونة 
ویتضح ذلك من سجالت  %٩٥

 )المترددین على المكتبة

موقع المكتبة الرقمیة وسجالت 
 المترددین علي المكتبة

 

٢ 

ت التي تقدمها المؤسسة للطالب ذوي االحتیاجات الخاصة مدي توفر التسهیال
)Norms.( 

مكتبة المكفوفین والمنزلقات والمصاعد 
   NORMSوالمقارنة مع الــ 

ال یوجد بالكلیة طالب ذوى احتیاجات (
الكلیة الدراسة بحیث أن طبیعة خاصة 

 المباني ولقاء الطالبزیارة 

 



 ١٧

 .....)نظم ومصادر معلومات - مستشفى- مزارع- ورش- معامل: من المؤشرات(تحسین البنیة التحتیة والتسهیالت المادیة الداعمة للتعلیم والتعلم  (3: المجال

المعلومات المطلوبة لتقییم أو حساب  المؤشر م
كیفیة الحصول  مصدر المعلومات المطلوبة المؤشر

 على المعلومات 
وجود والعمل بها بعد ذلك ال یمكن من 
 )طالب ذوى احتیاجات خاصة

٣ 

درجة رضا أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة عن التسهیالت المادیة الالزمة 
 .للبحث العلمي بالمؤسسة

نسبة رضا أعضاء هیئة التدریس 
  والهیئة المعاونة

عن التسهیالت  مستقل ال یوجد بند(
المادیة الالزمة للبحث العلمي 

كنها على مستوى المؤسسة ول للمؤسسة
تكون بشكل فردي لكل عضو هیئة 

 )تدریس على حدا

استبیان أعضاء هیئة التدریس 
 والهیئة المعاونة

 

٤ 
مدي استیفاء مباني ومرافق المؤسسة التعلیمیة للمعاییر المرجعیة مقارنة بأعداد 

  .الطالب
بیان تفصیلي بأعداد الطالب 

) ٢مرفق رقم ( وبالمساحات وبالمرافق
 NORMSمرفق الـ

 زیارة المباني -رة الكلیة إدا
 

٥ 

رشادات األمان  .مدي استیفاء المؤسسة لنظم ووسائل األمن والسالمة في مبانیها وسائل اإلطفاء وإ
والتدریب علي مقاومة األزمات واتجاه 

 NORMSاألبواب والمقارنة مع الــ 
 )NORMSالـ مرفق (

 Check List  من وحدة الجودة 

 

٦ 

اریین وأعضاء هیئة التدریس عن مرافق المؤسسة درجة رضا الطالب واإلد
 .وصالحیتها ونظافتها وتوافر المناخ الصحي بها

  نسبة الرضا لكل الفئات
بالنسبة لمكونات المباني مرفق (

أما عن المناخ الصحي  NORMSالـ
فهو جید ویتضح ذلك من خالل 

NORMS  أما عن النظافة فهي

 وحدة الجودة

 



 ١٨

 .....)نظم ومصادر معلومات - مستشفى- مزارع- ورش- معامل: من المؤشرات(تحسین البنیة التحتیة والتسهیالت المادیة الداعمة للتعلیم والتعلم  (3: المجال

المعلومات المطلوبة لتقییم أو حساب  المؤشر م
كیفیة الحصول  مصدر المعلومات المطلوبة المؤشر

 على المعلومات 
لیست على المستوى الالئق وذلك لقلة 

وتصل نسبة  مالة الموجودة بالكلیةالع
أعضاء هیئة التدریس واإلداریین على 

أما النظافة % ٨٥ NORMSالـ
فالنسبة لیست مرتفعة حیث یوجد 

نقص في العمالة وتصل نسبة الرضا 
 )فقط% ٧٠إلى 

٧ 

وتقاریر الصیانة ونسبة  خطة الصیانة .معدل انجاز خطة صیانة البنیة التحتیة والتسهیالت المادیة والمرافق
المنفذ من الخطة ومقارنة ما تم تنفیذه 

   بالمستهدف
مرفق خطاب موجه من وحدة الجودة (

 )إلى عمید الكلیة

دارة الصیانة  أمین الكلیة وإ

 

٨ 
نتائج استطالع رضا الطالب عن التسهیالت المادیة الموجودة بقاعات المحاضرات 

 وحدة الجودة تحلیل استبیان ونسبة الرضا .NORMSالطالبیة طبقًا لمعاییر الــ والمعامل والدروس العملیة واألنشطة 
 

٩ 

بالكلیة  MISلم یتم تفعیل نظام الـ( بالمؤسسة  MIS كفاءة استخدام نظام اإلدارة االلكترونیة
ولكنه تم إجراء دورة على هذا البرنامج 

هیئة التدریس لتفعیله عضو  ١٧لعدد 
 )ام داخل الكلیةولم یتم تفعیل هذا النظ

 

 

١٠ 
نسبة كفایة الموارد المالیة المخصصة للمؤسسة سنویًا لتحقیق رسالتها وأهدافها 

 .اإلستراتیجیة
دراسة في وحدة الجودة عن كفایة 

   الموارد ومجلس الكلیة
نسبة كفایة الموارد المالیة المخصصة (

محاضر مجلس الكلیة ووحدة 
 الجودة

 



 ١٩

 .....)نظم ومصادر معلومات - مستشفى- مزارع- ورش- معامل: من المؤشرات(تحسین البنیة التحتیة والتسهیالت المادیة الداعمة للتعلیم والتعلم  (3: المجال

المعلومات المطلوبة لتقییم أو حساب  المؤشر م
كیفیة الحصول  مصدر المعلومات المطلوبة المؤشر

 على المعلومات 
من % ٨٥نحو للمؤسسة تغطي 

احتیاجات المؤسسة ولكن ما یعوق 
هیالت المادیة هو الروتین الذي التس

 )إدارة الجامعةنصطدم به التعامل مع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠

  
  
 تبنى نظم وتقنیات حدیثة في التعلیم والتعلم (4: المجال

المعلومات المطلوبة لتقییم أو   المؤشر م
 حساب المؤشر

ل كیفیة الحصو مصدر المعلومات المطلوبة
 على المعلومات

القوافل التي تقدمها الجهات ــــــ لطالب / زیادة عدد فرص التدریب المیداني ١
 الكلیات 

عدد فرص التدریب المیداني خالل 
  شئون الطالب "العامین السابق والحالي 

٢ 

األجهزة وبیان بعدد الطالب بیان ب . عدد األجهزة التعلیمیة السمعیة والبصریة واألجهزة المعملیة بالنسبة لعدد الطالب
    NORMSومقارنة مع الــ 

العلمیة التي  مرفق بیان باألجهزة(
تخدم معامل الكلیة والقاعات 

 )والمطبخ التعلیمي الدراسیة

 وشئون الطالب IT وحدة الــ

 

٣ 

نسبة أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة إلي الطالب بالمقارنة بالمعدالت 
 .المرجعیة

عداد أعضاء هیئة التدریس بیان بأ
والهیئة المعاونة وأعداد الطالب 
وبیان بالنسبة ومقارنة بالمعدالت 

تتفق نسبة أعضاء هیئة ( المرجعیة
نسبة التدریس والهیئة المعاونة مع 

الموجودة داخل المؤسسة الطالب 
حیث تشكل النسبة المتعارف علیها 

 )٤٠لكل  ١وهي 

إدارة شئون هیئة التدریس وشئون 
 لطالبا

 

٤ 

مدي استیفاء تخصصات أعضاء هیئة التدریس المختلفة لمتطلبات المرحلة 
 .الجامعیة األولي والدراسات العلیا

بیان بتخصصات أعضاء هیئة 
التدریس ونسخة من الئحة الدراسة 

   ورأي مجلس القسم العلمي
 الالئحة) ٣رقم مرفق (

إدارة شئون هیئة التدریس واألقسام 
 العلمیة

 



 ٢١

  
  
  

 االرتقاء بالبحث العلمي وتحسین قدرته على تلبیة احتیاجات المجتمع (5: لمجالا

المعلومات المطلوبة لتقییم أو حساب  المؤشر م
 المؤشر

كیفیة الحصول  مصدر المعلومات المطلوبة
 على المعلومات

  بیان باالتفاقیات المفعلة .عدد اتفاقیات التعاون البحثي المفعلة ١
 )ال یوجد(

  ات الثقافیةالعالق
 وكیل الدراسات العلیا

 

٢ 

   نسـبة عـدد األبحـاث المنشـورة فـي مجـالت محلیـة ودولیـة لهـا معامـل تـأثیر
(Impact Factor)  إلي عدد أعضاء هیئة التدریس الكلي. 

بیان باألبحاث المنشورة مقارنة مع عدد 
  أعضاء هیئة التدریس

نسبة عدد األبحاث المنشورة في (
یة لها معامل تأثیر مجالت محلیة ودول

األبحاث الخاصة من  %٦٠هي 
 )بأعضاء هیئة التدریس المنشورة

العالقات الثقافیة وموقع الكلیة 
 الذاتیة والسیر

 

٣ 

نسبة عدد أعضاء هیئة التدریس المشاركین فـي مـؤتمرات دولیـة أو عالمیـة إلـي 
 .عدد أعضاء هیئة التدریس الكلي

بیان باألعضاء المشاركین في 
رات الدولیة ومقارنة مع عدد المؤتم

   أعضاء هیئة التدریس
ال یوجد بیان بعدد األعضاء (

المشاركین في المؤتمرات الدولیة بالكلیة 
حیث أن أعضاء هیئة التدریس الذین 

یقوموا یقومون باالشتراك في المؤتمرات 
حیث أن اشتراكهم  بإعالم الكلیة فقط

 )في تلك المؤتمرات یكون بصفة فردیة

شئون هیئة التدریس إدارة 
 والعالقات الثقافیة

 

   )ال یوجد(زیادة عدد الطالب المشاركین بالمشروعات البحثیة بالكلیة في الثالث / تطور ٤



 ٢٢

 االرتقاء بالبحث العلمي وتحسین قدرته على تلبیة احتیاجات المجتمع (5: لمجالا

المعلومات المطلوبة لتقییم أو حساب  المؤشر م
كیفیة الحصول  مصدر المعلومات المطلوبة المؤشر

 على المعلومات
 .سنوات األخیرة

زیادة عدد الطالب المشاركي في اإلعداد للمؤتمرات العلمیة بالكلیة في / تطور ٥
   )بالكلیةة ال یوجد مؤتمرات علمی( .الثالث سنوات األخیرة

٦ 
من خالل (زیادة أعداد الطالب المشاركین في أنشطة البحث العلمي بالكلیة 

في ) الخ... –اإلعداد للمؤتمرات العلمیة  –المشاركة في المشروعات البحثیة 
 .الثالث سنوات األخیرة

 ----  
 

٧ 
خارجیة في الثالث سنوات / عدد المشروعات البحثیة الممولة من جهات محلیة

 ألخیرة ا
 ٣بیان بالمشروعات الممولة في آخر 
   سنوات وتقریر عن مدي تفعیلها

 )ال یوجد(

العالقات الثقافیة ووكیل الدراسات 
 العلیا

 

  بیان ببراءات االختراع عدد براءات االختراع الحاصل علیها أعضاء هیئة التدریس  ٨
 )ال یوجد(

  السیر الذاتیة والعالقات الثقافیة

٩ 

/ إقلیمیة/ عضاء هیئة التدریس الحاصلین علي جوائز علمیة محلیةنسبة عدد أ
 دولیة إلي عدد أعضاء هیئة التدریس 

عد الحاصلین علي جوائز ومقارنة مع 
  العدد اإلجمالي ألعضاء هیئة التدریس

حصل اثنان من أعضاء هیئة التدریس (
على جائزة عضو  ٦٥من إجمالي عدد 

أحسن رسالة وكان ذلك على مستوى 
- ٢٠٠٩امعة حلوان وكان ذلك عام ج

ویشكل ذلك  ٢٠١١- ٢٠١٠، ٢٠١٠
 )%١,٢نسبة 

 السیر الذاتیة والعالقات الثقافیة

 

إذا (عـدد البــاحثین غیــر المصــریین المشــاركین بالنشـر فــي مجلــة الكلیــة العلمیــة  ١٠
 ).كان ینطبق

بیان بالباحثین غیر المصریین 
  إدارة المجلة   المشاركین بالنشر في المجلة



 ٢٣

 االرتقاء بالبحث العلمي وتحسین قدرته على تلبیة احتیاجات المجتمع (5: لمجالا

المعلومات المطلوبة لتقییم أو حساب  المؤشر م
كیفیة الحصول  مصدر المعلومات المطلوبة المؤشر

 على المعلومات
الكلیة حتى اآلن ولكن  لم تفعل مجلة(

 اتخذ قرار في مجلس الكلیة بتاریخ
أنه  ٢٠١٣وینایر  ٢٠١٢دیسمبر 

سوف یبدأ العمل في مجلة الكلیة وتم 
تحدید اإلدارة وتحدید جمیع البنود 

 )الخاصة بها
  إدارة المجلة -----  ).إذا كان ینطبق(بمجلة الكلیة  IF قیمة معامل التأثیر الخاص ١١

١٢ 

نسبة عدد أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة الحاصلین علي دورات لها 
 عالقة بتنمیة مهارات البحث العلمي إلي األعداد الكلیة 

بیان بالدورات التي حصل علیها 
أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة  

  ومقارنة مع األعداد بالكلیة
من أعضاء هیئة % ٩٠أكثر من (

وموا باجتیاز الدورات التدریس یق
بتنمیة مهارات البحث  الخاصة بالبحث

 )العلمي وذلك ألنه شرط أساسي للترقي

إدارة شئون هیئة التدریس 
 والعالقات الثقافیة

 

١٣ 

بیان بالمیزانیة السنویة للبحث العلمي  نسبة الزیادة في المیزانیة السنویة للبحث العلمي في الثالث سنوات األخیرة 
  ت ومقارنةسنوا ٣في 

تم اإلشارة سابقًا أنه ال یوجد میزانیة (
 )مستقلة للبحث العلمي للكلیة

 وكیل الدراسات العلیا والحسابات

 

١٤ 
أعضاء هیئة التدریس الحاصلین علي مكافآت مقابل النشر في المجالت 

 العلمیة الدولیة التي لها معامل تأثیر معنوي
بیان بأعضاء هیئة التدریس الحاصلین 

المكافآت وبیان بالدوریات ومعامل علي 
  تأثیرها

 العالقات الثقافیة
 



 ٢٤

 االرتقاء بالبحث العلمي وتحسین قدرته على تلبیة احتیاجات المجتمع (5: لمجالا

المعلومات المطلوبة لتقییم أو حساب  المؤشر م
كیفیة الحصول  مصدر المعلومات المطلوبة المؤشر

 على المعلومات
ال یوجد بیان بأعضاء هیئة التدریس (

 )الحاصلین على المكافآت

وذلك على مستوى قسمي  بحث ٢٠ .عدد البحوث المنشورة من رسائل علمیة ١٥
   إدارة الفنادق والدراسات السیاحیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٥

  
  
 لروابط والتفاعل بین مؤسسات التعلیم العالي والمجتمع والصناعة وسوق العملتنمیة ا (6: المجال

المعلومات المطلوبة لتقییم أو حساب  المؤشر م
 المؤشر

كیفیة الحصول  مصدر المعلومات المطلوبة
 على المعلومات

١ 

عقدت للتعریف عدد الندوات التي  .زیادة الوعي لدي األطراف المجتمعیة باألنشطة التي تقدمها الكلیة
باألنشطة التي تقدمها الكلیة ومستوي 

معرفة األطراف المجتمعیة بهذه 
   األنشطة

یعقد ندوة في بدایة كل عام دراسي (
على مختلف األطراف المعنیة داخل 

باإلضافة إلى لقاء مع كل إدارة  الكلیة
من قبل العمید لتوضیح أهم األنشطة 
داخل الكلیة وما تم التوصل الوصول 

 )هالی

وحدة الجودة ووكیل الكلیة لشئون 
 خدمة المجتمع والبیئة

 

٢ 

زیادة أنماط التعاون مع المؤسسات اإلنتاجیة والخدمیة في المجتمع المحیط 
 ) الخ/ .....استشارات/ مشروعات/ اتفاقیات/ متمثلة في شراكة(

عدد االتفاقیات والمشروعات مع 
 ٣المؤسسات ومقارنة علي مدي 

   سنوات
ة أمریكانا وماكدونالدز وماجستیر اتفاقی(

  )DADالنقل الجوي وماجستیر 

  وحدة شئون البیئة وخدمة المجتمع
 ووكیل الكلیة لشئون البیئة

 

٣ 

اللیسانس مع المؤسسات / زیادة فرص تدریب الطالب لمرحلة البكالوریوس
ملف انجاز / بروتوكوالت تعاون/ قوافل/ تدریب میداني(المجتمعیة من خالل 

 ) مجتمعیة أعمال

یتم تدریب میداني لمدة شهر لطالب (
دارة الفنادق  قسمي الدراسات السیاحیة وإ

بدایة من الفرقة الثانیة حتى التخرج 
لتفعیل التدریب الصیفي ویكون ذلك 
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 لروابط والتفاعل بین مؤسسات التعلیم العالي والمجتمع والصناعة وسوق العملتنمیة ا (6: المجال

المعلومات المطلوبة لتقییم أو حساب  المؤشر م
كیفیة الحصول  مصدر المعلومات المطلوبة المؤشر

 على المعلومات
ولكن الذي یعتبر شرط أساسي للتخرج 

ذلك التدریب یكون بصفة فردیة من 
وحدة الطالب ولذلك تم استحداث 

د هیكل تنظیمي لها التدریب واعتما
للعمل على التدریبات المیدانیة 

بصفة منظمة مع  واألعمال المجتمعیة
 )شركات محددة

   في مجلس الكلیة فقط) ٢( عدد المشاركین من األطراف المجتمعیة في المجالس الرسمیة بالمؤسسة  ٤

٥ 

 درجة رضا األطراف المجتمعیة عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة من خالل
 .الخطة المعتمدة

بیان باألنشطة المنفذة من الخطة ونسبة 
   رضا األطراف المجتمعیة منها

لم یتم عمل استبیان لتحدید درجة رضا (
 )األطراف المجتمعیة للخطة

وكیل الكلیة لشئون خدمة 
 المجتمع والبیئة

 

٦ 

طراف المعنیة في تطویر یشارك األ( مشاركة األطراف المجتمعیة المعنیة في تطویر البرامج التعلیمیة 
من خالل الرؤى التي یقدموها البرامج 

سواء في مجالس الكلیة أو في الندوات 
 )العامة التي تعقد داخل الكلیة

 

 

٧ 
فاعلیة تنفیذ الخطة اإلستراتیجیة للكلیة لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة بناء علي 

 . االحتیاجات المجتمعیة الفعلیة
ة االستراتیجیة یتم تفعیل تنفیذ الخط(

الحالیة متطلبات الللكلیة بما یتفق مع 
 %)٧٠لسوق العمل ویكون ذلك بنسبة 

 
 

األنشطة التي تحققت من الخطة  .مدي تحقق تنفیذ خطة المؤسسة لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة ٨
  ونسبتها إلي جمیع األنشطة

وحدة خدمة المجتمع ومكتب 
 شئون البیئة
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 القدرات التنافسیة للخریجین ورفع قدراتهم لتلبیة احتیاجات سوق العملتنمیة  (7: المجال

المعلومات المطلوبة لتقییم أو حساب  المؤشر م
 المؤشر

كیفیة الحصول  مصدر المعلومات المطلوبة
 على المعلومات

١ 

تزاید إقبال المنظمات في سوق العمل علي خریجي المؤسسة خالل السنوات 
 .وي كفاءة الخریجین في المنظمات التي یعملون بهاومست/ الثالث السابقة

بیان بالخریجین الذین تم توظیفهم لمدة 
سنوات ومستوي رضا منظمات  ٣

  العمل عن الخریج 
ال یوجد بیان للخریجین للثالث أعوام (

السابقة داخل الكلیة حیث أن وحدة 
الخریجین لم یفعل العمل بها بعدـ ولكن 

قبل ال یوجد إقبال من مجمًال 
المنظمات في سوق العمل على 

خریجي المؤسسة خالل السنوات الثالث 
السابقة وذلك بسبب ضعف كفاءة 

الخریجین وانخفاض العمل في المجال 
السیاحي بسبب األحداث الجاریة 

 )بالبالد

وحدة متابعة الخریجین واستطالع 
 رأي جهات العمل في الخریج

 

٢ 

الذین اجتازوا اختبارات االنجاز الدولیة تزاید أعداد طالب السنوات النهائیة 
 خالل السنوات الثالث السابقة 

بیان بأعداد الطالب الذین اجتازوا 
سنوات ومقارنة مع  ٣اختبارات في 

  سنوات ٣أخر 
لم یوثق أي اجتیاز ألي طالب داخل (

الكلیة الختبارات اإلنجاز الدولیة خالل 
 )السنوات الثالثة السابقة

 شئون الطالب
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المعلومات المطلوبة لتقییم أو حساب  المؤشر م
كیفیة الحصول  مصدر المعلومات المطلوبة المؤشر

 على المعلومات

٣ 

من % ٧٠بنسبة ( تحلیل استطالع رأي .نتائج استبیان رأي أصحاب المصلحة في مهارات الخریج
أصحاب المصلحة في استطالع الرأي 
حول مهارات الخریج تحدد أنه ذات 

كفاءة محدودة خاصة إذا قورن بالسابق 
ویكون ذلك بسبب ضعف اللغة 

وضعف المظهر وأن أغلب الخریجین 
جال السیاحي الذین یؤدون العمل بالم

زیادة تكون نظرتهم لذلك من منطلق 
   )الدخل

 وحدة متابعة الخریجین

 

٤ 
سبق اإلشارة ان وحدة الخریجین لم ( فى السنتین األخیرتین الذین یوظفون بالنسبة للعدد الكلي للخریجین الخریجون

یفعل بها العمل وأنه ال یوجد لدینا 
 )بالخریجین

 
 

٥ 
سبق اإلشارة ان وحدة الخریجین لم ( العدد الكلي/ ن في تخصصاتهمعدد الخریجین الذین یوظفو 

یفعل بها العمل وأنه ال یوجد لدینا 
 )بالخریجین

 
 

٦ 
بیان بأعداد الخریجین في قاعدة  .عدد الخریجین المقیدین بقاعدة البیانات في السنوات الثالث األخیرة

   سنوات ٣البیانات في 
 )مرفق بیان بأعداد الخریجین(

 عدة البیاناتقا
 

 استطالع رأي الخریجین واللقاء  لم تفعل وحدة الخریجین .مدي نسبة رضا الخریجین عن الخدمات المقدمة من وحدة الخریجین ٧
 معهم

 

  وحدة الخریجین ٣بیان بأعضاء رابطة الخریجین في  .تطور عدد أعضاء رابطة الخریجین في الثالث سنوات األخیرة ٨



 ٢٩

 القدرات التنافسیة للخریجین ورفع قدراتهم لتلبیة احتیاجات سوق العملتنمیة  (7: المجال

المعلومات المطلوبة لتقییم أو حساب  المؤشر م
كیفیة الحصول  مصدر المعلومات المطلوبة المؤشر

 على المعلومات
   سنوات

 )دى الكلیةال یوجد رابطة للخریجین ل(

٩ 
لقاءات  –تدریب (مدي رضا الخریجین عن األنشطة والتسهیالت المقدمة 

 ...). - اجتماعیة
  نسبة رضا الخریجین

لم یتم عمل استقصاءات حیث ان (
 )وحدة الخریجین لم یتم تفعیلها بعد

 استطالع رأي الخریجین
 

  
 


