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 مؤشرات التطویر المستمر بالكلیة

 

  التطویر المستمر لقدرات مؤسسات التعلیم العالي) ١:المجال 

المعلومات المطلوبة لتقییم أو حساب   مؤشر القیاس  م
  مالحظات  مصدر المعلومات المطلوبة  المؤشر

    شئون الطالب في الكلیة  وإلي الكلیة عدد الطالب المحولین من  .نسبة تحویل الطالب إلي المؤسسة سنویاً من وإلي المؤسسة  ١

ً   .أعداد الطالب الوافدین خالل أخر أربع سنوات  ٢     إدارة شئون الطالب  حصر وبیان عدد الطالب الوافدین سنویا

% ٧٠عدد الطالب الذین حققوا أكثر من   .رضا الطالب عن اإلرشاد األكادیمي  ٣
  رضا عن اإلرشاد األكادیمي

عن اإلرشاد  تحلیل استبیانات الطالب
  "وحدة الجودة"األكادیمي 

  

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

حصر عدد الطالب المتفوقین والمتعثرین 
  سنوات األخیرة ٣في الــ

ووحدة " وكیل الطالب"كنترول الكلیة 
  الجودة بالكلیة

  

اركین في األنشطة المختلفة إلي إجمالي عدد الطلبة خالل السنوات نسبة الطالب المش  ٥
  .الثالث السابقة

حصر عدد الطالب في األنشطة الریاضیة 
  والثقافیة والفنیة في الكلیة

رعایة الشباب في الكلیة ووحدة 
  الجودة

  

/ معدل حصول المؤسسة علي مراكز متقدمة في األنشطة الطالبیة علي المستوي المحلي  ٦
  .لدولي خالل السنوات الثالث السابقةا

عدد الطالب المتفوقین في األنشطة 
    رعایة الشباب  الطالبیة

٧  
  .خارجیة في الثالث سنوات األخیرة/ عدد المشروعات البحثیة الممولة من جھات محلیة

    العالقات الثقافیة في الكلیة  حصر عدد المشروعات البحثیة في الكلیة

حصر عدد براءات االختراع عن طریق   .ع الحاصل علیھا أعضاء ھیئة التدریسعدد براءات االخترا  ٨
  استبیانات األقسام

األقسام العلمیة والشئون العامة 
  بالكلیة

  

نسبة عدد أعضاء ھیئة التدریس الحاصلین علي منح شخصیة أو مھمات علمیة إلي   ٩
  .عدد أعضاء ھیئة التدریس الكلي

لین عدد أعضاء ھیئة التدریس الحاص
    العالقات الثقافیة بالكلیة  علي منح أو مھمات علمیة

١٠  
دولیة / إقلیمیة/ نسبة عدد أعضاء ھیئة التدریس الحاصلین علي جوائز علمیة محلیة

  .إلي عدد أعضاء ھیئة التدریس
حصر عدد أعضاء ھیئة التدریس 

الحاصلین علي جوائز علمیة سواء كانت 
  محلیة أو عالمیة

یئة التدریس استبیانات أعضاء ھ
باألقسام العلمیة والشئون العامة 

  بالكلیة

  

  وشئون أعضاء ھیئة  – MISنظام حصر عدد أعضاء ھیئة التدریس والھیئة نسبة عدد أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة الحاصلین علي دورات لھا عالقة   ١١
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المعاونة الحاصلین علي دورات تنمیة   .بتنمیة مھارات البحث العلمي إلي األعداد الكلیة
لمي سواء في الكلیة أو في البحث الع

  أماكن بحثیة أو في الجامعة

التدریس والعالقات الثقافیة في الكلیة 
 FLDPمركز  –والجامعة 

١٢  
میزانیة البحث العلمي في الثالث سنوات   .نسبة الزیادة في المیزانیة السنویة للبحث العلمي في الثالث سنوات األخیرة

میزانیة المشروعات التي  –رة األخی
  حصلت علیھا الكلیة

 –المیزانیة والحسابات في الكلیة 
میزانیة الوحدات ذات الطابع الخاص 

  میزانیة المشروعات الممولة –

  

١٣  
عدد أعضاء ھیئة التدریس الحاصلین علي مكافآت مقابل النشر في المجالت العلمیة 

د أعضاء ھیئة التدریس الحاصلین عد  .الدولیة التي لھا معامل تأثیر معنوي
  علي مكافآت مقابل النشر الدولي

استبیان یوزع علي أعضاء ھیئة 
 –التدریس وبیان من الكلیة بالمكافآت 

  "MISنظام "النشر الدولي 

  

آلیة  –ویات المحت –وجود الموقع فعلیاً   .موقع للكلیة علي شبكة االنترنت یغطي جمیع أنشطة الكلیة ویتم تحدیثھ بصفة دوریة  ١٤
  التحدیث

الدخول علي موقع الكلیة علي شبكة 
  اإلنترنت

  

مع ) الخ/ .....استشارات/ مشروعات/ اتفاقیات/ شراكة(اتفاقیات التعاون متمثلة في   ١٥
  .المؤسسات اإلنتاجیة والخدمیة في المجتمع المحیط بالمؤسسة

بیان بالمشروعات واالتفاقیات مع 
  الجھات المختلفة

مكتب وكیل  –قات الثقافیة إدارة العال
  األقسام العلمیة –الدراسات العلیا 

  

١٦  
اللیسانس مع المؤسسات المجتمعیة من / نسبة مشاركة الطالب لمرحلة البكالوریوس

ملف انجاز أعمال مجتمعیة خالل / بروتوكوالت تعاون/ قوافل/ تدریب میداني(خالل 
  .السنوات الثالث السابقة

لمشاركین والتدریب بیان بأعداد الطالب ا
المیداني في العام السابق والعام الحالي 

 ٣وبیان بالمشاركات في القوافل في 
  سنوات األخیرة

األقسام العلمیة التي  –شئون الطالب 
  بھا تدریب أو قوافل

  

ریب خالل العام بیان بعدد فرص التد  .القوافل التي تقدمھا الجھات ــــــ لطالب الكلیات/ عدد فرص التدریب المیداني  ١٧
    شئون الطالب واألقسام العلمیة  السابق والحالي

١٨  
أعداد المشاركین في كل مجلس أو لجنة   .عدد المشاركین من األطراف المجتمعیة في المجالس الرسمیة بالمؤسسة

من لجان الكلیة وتشكیل المجالس 
  واللجان

  قرارات مجلس الكلیة
  

١٩  
ئة التدریس عن مرافق المؤسسة وصالحیتھا رضا الطالب واإلداریین وأعضاء ھی
  .ونظافتھا وتوافر المناخ الصحي بھا

نسبة الرضا عن المرافق وبیان تفصیلي 
بمكونات مباني المؤسسة ومستوي 

 Check Listالنظافة والمناخ الصحي 

 –" وحدة الجودة"استبیان وتحلیلھ 
زیارة األماكن والشئون العامة 

ن واستبیان رضا كافة الفئات ع
  Check List المرافق

  

  MISنسبة االستخدام من الــ   .بالمؤسسة MISكفاءة استخدام نظام اإلدارة االلكترونیة   ٢٠
استبیانات عن كفاءة   وحدة الجودة  وجود خطة مفصلة

في  MISاستخدام 
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كمیة معلومات الموجودة علیھ وھل 
  یغطي كل األنشطة

نسبة رضا مستفیدي الخدمة ونظام 
  المتابعة

  ؤسسةالم

٢١  

  .مدى تحسن أداء اإلداریین نتیجة تنفیذ الخطة التنفیذیة للتدریب في المؤسسة

استبیانات رضا المستفیدین وتقاریر 
  وحدة الجودة  مدیري اإلدارات

قیاس كفاءة اإلداریین 
قبل وبعد الدورات 

وتقییم مدیري 
اإلدارات ورضا 

  المستفیدین

یم الطالب لتحقق المخرجات التعلیمیة المستھدفة تنفیذ خطط تحسین بناًء علي نتائج تقی  ٢٢
   .للمقررات

    

معدل تحدیث وتوصیف البرامج والمقررات نتیجة التغذیة الراجعة من األطراف المعنیة   ٢٣
   مكرر في  وتحدیث الكتاب الجامعي بناًء علي ذلك 

    

       رضا الطالب عن اإلرشاد األكادیمي   ٢٤

نسبة رضا الطالب عن الدعم من صندوق   .الخدمات االجتماعیة رضا الطالب عن أداء صندوق  ٢٥
  وحدة الجودة  الخدمات االجتماعیة

  

نسبة رضا الطالب عن األنشطة   ...). - لقاءات اجتماعیة  –تدریب (رضا الخریجین عن األنشطة والتسھیالت المقدمة   ٢٦
  والتسھیالت المقدمة

    وحدة الجودة ورعایة الشباب

ئة التدریس والھیئة المعاونة عن التسھیالت المادیة الالزمة للبحث رضا أعضاء ھی  ٢٧
  العلمي بالمؤسسة 

    

       رضا األطراف المجتمعیة عن الخدمات التي تقدمھا المؤسسة من خالل خطة   ٢٨

رضا الطالب واإلداریین وأعضاء ھیئة التدریس عن مرافق المؤسسة وصالحیتھا   ٢٩
  ي بھا ونظافتھا وتوافر المناخ الصح

     

رضا الطالب عن التسھیالت المادیة الموجودة بقاعات المحاضرات والمعامل والدروس   ٣٠
  العملیة واألنشطة الطالبیة 

      نتائج استطالع

٣١  
عن كفاءة استخدام الموارد ) من داخل أو خارج المؤسسة(رضا األطراف المعنیة 

  .المخصصة للمؤسسة من الموازنة
معنیة عن كفاءة مستوي رضا األطراف ال

 وحدة الجودة  استخدام الموارد وتحلیل االستبیان
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  تطویر متكامل ومستمر للبرامج األكادیمیة للمرحلة الجامعیة األولى والدراسات العلیا) ٢:المجال 

المعلومات المطلوبة لتقییم أو حساب   مؤشر القیاس  م
  المؤشر

كیفیة الحصول على   مصدر المعلومات المطلوبة
  ماتالمعلو

استحداث برامج أكادیمیة حدیثة أو بینیة متطورة تتناسب مع التطورات العالمیة   ١
    .األقسام العلمیة –وكیل شئون الطالب   عدد البرامج المستحدثة  .واحتیاجات خطط التنمیة

أعداد طالب السنوات النھائیة الذین اجتازوا اختبارات اإلنجاز الدولیة خالل السنوات   ٢
  .بقةالثالث السا

بیان بأعداد ھؤالء الطالب في العام 
  السابق والحالي

    شئون الطالب ووكیل التعلیم والطالب

تنفیذ خطط تحسین بناًء علي نتائج تقییم الطالب لتحقق المخرجات التعلیمیة   ٣
  .المستھدفة للمقررات

خطط تحسین تم تنفیذھا في توصیف 
  الجودة األقسام العلمیة ووحدة ضمان  البرامج والمقررات

  

    وحدة متابعة الخریجین  الذین تم توظیفھم خریجینبیان بال  فى السنتین األخیرتین خریجینالذین یوظفون بالنسبة للعدد الكلي لل الخریجون  ٤

    تابعة الخریجینوحدة م  بیان بالوظائف التي عمل فیھا الخریجون  العدد الكلي فى السنتین األخیرتین/ عدد الخریجین الذین یوظفون في تخصصاتھم  ٥

٦  
معدل تحدیث وتوصیف البرامج والمقررات نتیجة التغذیة الراجعة من األطراف 

  .المعنیة وتحدیث الكتاب الجامعي بناًء علي ذلك
تقاریر البرامج والمقررات وتقاریر 
المراجعین الخارجیین واإلجراءات 

المتخذة للتحدیث ونسبة ما تم تحدیثھ 
  إلي الكل

األقسام العلمیة برامج محدثة في 
ومقررات محدثة في األقسام العلمیة 

  ووحدة ضمان الجودة

  

  
٧  

المختلفة في كل برنامج ) أو المستویات(تطور نسبة النجاح في الفرق الدراسیة  
دراسي وتقدیراتھم ونسبة الحاصلین منھم علي تقدیرات مرتفعة خالل الثالث سنوات 

  .األخیرة

تحلیل سنوات و ٣نتائج الفرق في آخر 
النتائج وبیان نسبة الحاصلین علي كل 

 ٣تقدیر إلي العدد اإلجمالي في آخر 
  سنوات

وكیل شئون الطالب وإدارة شئون 
  الطالب

  

  
٨  

بیان بأعداد الخریجین لكل برنامج في   .تطور نسبة الخریجین من كل برنامج دراسي خالل الثالث سنوات الماضیة
 شئون الطالب  سنوات ٣آخر 

  

 ٤بیان بأعداد الطالب الوافدین خالل   .أعداد الطالب الوافدین خالل آخر ثالث سنواتتزاید   ٩
   وشئون الطالب  سنوات

    وحدة الجودة  ف المجتمعیة في البرامجاأراء األطر  .مشاركة األطراف المجتمعیة المعنیة في تطویر البرامج التعلیمیة  ١٠
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  .....)نظم ومصادر معلومات -مستشفى-مزارع- ورش- معامل: من المؤشرات(المادیة الداعمة للتعلیم والتعلم  تحسین البنیة التحتیة والتسھیالت) ٣:المجال 

المعلومات المطلوبة لتقییم أو حساب   المؤشر  م
  المؤشر

كیفیة الحصول على   مصدر المعلومات المطلوبة
  المعلومات 

الطالب والھیئة المعاونة أعداد المستفیدین من خدمات المكتبة الورقیة والرقمیة من   ١
  .وأعضاء ھیئة التدریس آلخر ثالث سنوات

إحصائیة بالمستفیدین من المكتبة 
  سنوات ٣الرقمیة والورقیة في 

موقع المكتبة الرقمیة وسجالت 
  المترددین علي المكتبة

  

مدي توفر التسھیالت التي تقدمھا المؤسسة للطالب ذوي االحتیاجات الخاصة   ٢
)Norms.(  

مكتبة المكفوفین والمنزلقات والمصاعد 
  NORMSوالمقارنة مع الــ 

    زیارة المباني ولقاء الطالب

درجة رضا أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة عن التسھیالت المادیة الالزمة للبحث   ٣
  .العلمي بالمؤسسة

نسبة رضا أعضاء ھیئة التدریس والھیئة 
  المعاونة

ریس استبیان أعضاء ھیئة التد
  والھیئة المعاونة

  

مدي استیفاء مباني ومرافق المؤسسة التعلیمیة للمعاییر المرجعیة مقارنة بأعداد   ٤
  .الطالب

بیان تفصیلي بأعداد الطالب وبالمساحات 
    زیارة المباني - إدارة الكلیة   وبالمرافق

٥  
طفاء وإرشادات األمان وسائل اإل  .مدي استیفاء المؤسسة لنظم ووسائل األمن والسالمة في مبانیھا

والتدریب علي مقاومة األزمات واتجاه 
  NORMSاألبواب والمقارنة مع الــ 

Check List  من وحدة الجودة  
  

درجة رضا الطالب واإلداریین وأعضاء ھیئة التدریس عن مرافق المؤسسة وصالحیتھا   ٦
    جودةوحدة ال  نسبة الرضا لكل الفئات  .ونظافتھا وتوافر المناخ الصحي بھا

٧  
خطة الصیانة وتقاریر الصیانة ونسبة   .معدل انجاز خطة صیانة البنیة التحتیة والتسھیالت المادیة والمرافق

المنفذ من الخطة ومقارنة ما تم تنفیذه 
  بالمستھدف

  أمین الكلیة وإدارة الصیانة
  

ت نتائج استطالع رضا الطالب عن التسھیالت المادیة الموجودة بقاعات المحاضرا  ٨
  .NORMSوالمعامل والدروس العملیة واألنشطة الطالبیة طبقاً لمعاییر الــ 

    وحدة الجودة  تحلیل استبیان ونسبة الرضا

        بالمؤسسة  MISكفاءة استخدام نظام اإلدارة االلكترونیة   ٩

نسبة كفایة الموارد المالیة المخصصة للمؤسسة سنویاً لتحقیق رسالتھا وأھدافھا   ١٠
  .جیةاإلستراتی

دراسة في وحدة الجودة عن كفایة 
    محاضر مجلس الكلیة ووحدة الجودة  الموارد ومجلس الكلیة
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  تبنى نظم وتقنیات حدیثة في التعلیم والتعلم) ٤:المجال 

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

  على المعلومات

القوافل التي تقدمھا الجھات ــــــ لطالب / عدد فرص التدریب المیدانيزیادة   ١
  الكلیات 

عدد فرص التدریب المیداني خالل 
    شئون الطالب  "العامین السابق والحالي 

عدد األجھزة التعلیمیة السمعیة والبصریة واألجھزة المعملیة بالنسبة لعدد   ٢
  . الطالب

 بیان باألجھزة وبیان بعدد الطالب
 NORMSومقارنة مع الــ 

    وشئون الطالب ITوحدة الــ 

٣  
نسبة أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة إلي الطالب بالمقارنة بالمعدالت 

  .المرجعیة
بیان بأعداد أعضاء ھیئة التدریس 

والھیئة المعاونة وأعداد الطالب وبیان 
  بالنسبة ومقارنة بالمعدالت المرجعیة

تدریس وشئون إدارة شئون ھیئة ال
  الطالب

  

٤  
مدي استیفاء تخصصات أعضاء ھیئة التدریس المختلفة لمتطلبات المرحلة 

  .الجامعیة األولي والدراسات العلیا
بیان بتخصصات أعضاء ھیئة التدریس 

ونسخة من الئحة الدراسة ورأي مجلس 
  القسم العلمي

إدارة شئون ھیئة التدریس 
  واألقسام العلمیة

  

  
  رتقاء بالبحث العلمي وتحسین قدرتھ على تلبیة احتیاجات المجتمعاال) ٥:المجال 

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

  على المعلومات

  .عدد اتفاقیات التعاون البحثي المفعلة  ١
  بیان باالتفاقیات المفعلة

  العالقات الثقافیة
  سات العلیاوكیل الدرا

  

٢  
 Impact(نسبة عدد األبحاث المنشورة في مجالت محلیة ودولیة لھا معامل تأثیر 

Factor (إلي عدد أعضاء ھیئة التدریس الكلي.  
بیان باألبحاث المنشورة مقارنة مع عدد 

  أعضاء ھیئة التدریس
العالقات الثقافیة وموقع الكلیة 

  والسیر الذاتیة
  

٣  
لتدریس المشاركین في مؤتمرات دولیة أو عالمیة إلي عدد نسبة عدد أعضاء ھیئة ا

  .أعضاء ھیئة التدریس الكلي
بیان باألعضاء المشاركین في المؤتمرات 

الدولیة ومقارنة مع عدد أعضاء ھیئة 
  التدریس

إدارة شئون ھیئة التدریس 
  والعالقات الثقافیة
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بالكلیة في الثالث سنوات زیادة عدد الطالب المشاركین بالمشروعات البحثیة / تطور  ٤
  .األخیرة

      

زیادة عدد الطالب المشاركي في اإلعداد للمؤتمرات العلمیة بالكلیة في الثالث / تطور  ٥
        .سنوات األخیرة

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

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

    
  

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

 ٣بیان بالمشروعات الممولة في آخر 
  سنوات وتقریر عن مدي تفعیلھا

العالقات الثقافیة ووكیل الدراسات 
  العلیا

  

    السیر الذاتیة والعالقات الثقافیة  بیان ببراءات االختراع  صل علیھا أعضاء ھیئة التدریس عدد براءات االختراع الحا  ٨

دولیة / إقلیمیة/ نسبة عدد أعضاء ھیئة التدریس الحاصلین علي جوائز علمیة محلیة  ٩
  إلي عدد أعضاء ھیئة التدریس 

عد الحاصلین علي جوائز ومقارنة مع 
  یسالعدد اإلجمالي ألعضاء ھیئة التدر

    السیر الذاتیة والعالقات الثقافیة

إذا كان (عدد الباحثین غیر المصریین المشاركین بالنشر في مجلة الكلیة العلمیة   ١٠
  ).ینطبق

بیان بالباحثین غیر المصریین المشاركین 
    إدارة المجلة  بالنشر في المجلة

    إدارة المجلة    ).إذا كان ینطبق(بمجلة الكلیة  IFقیمة معامل التأثیر الخاص   ١١

١٢  
نسبة عدد أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة الحاصلین علي دورات لھا عالقة 

  بتنمیة مھارات البحث العلمي إلي األعداد الكلیة 
بیان بالدورات التي حصل علیھا أعضاء 

ھیئة التدریس والھیئة المعاونة  ومقارنة 
  مع األعداد بالكلیة

إدارة شئون ھیئة التدریس 
  والعالقات الثقافیة

  

بیان بالمیزانیة السنویة للبحث العلمي في   نسبة الزیادة في المیزانیة السنویة للبحث العلمي في الثالث سنوات األخیرة   ١٣
    وكیل الدراسات العلیا والحسابات  سنوات ومقارنة ٣

١٤  
ة أعضاء ھیئة التدریس الحاصلین علي مكافآت مقابل النشر في المجالت العلمی

  الدولیة التي لھا معامل تأثیر معنوي
بیان بأعضاء ھیئة التدریس الحاصلین 

علي المكافآت وبیان بالدوریات ومعامل 
  تأثیرھا

  العالقات الثقافیة
  

        .عدد البحوث المنشورة من رسائل علمیة  ١٥
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  اعة وسوق العملتنمیة الروابط والتفاعل بین مؤسسات التعلیم العالي والمجتمع والصن) ٦:المجال 

المعلومات المطلوبة لتقییم أو حساب   المؤشر  م
  المؤشر

كیفیة الحصول   مصدر المعلومات المطلوبة
  على المعلومات

١  
عدد الندوات التي عقدت للتعریف   .زیادة الوعي لدي األطراف المجتمعیة باألنشطة التي تقدمھا الكلیة

باألنشطة التي تقدمھا الكلیة ومستوي 
  طراف المجتمعیة بھذه األنشطةمعرفة األ

وحدة الجودة ووكیل الكلیة لشئون 
  خدمة المجتمع والبیئة

  

زیادة أنماط التعاون مع المؤسسات اإلنتاجیة والخدمیة في المجتمع المحیط   ٢
  ) الخ/ .....استشارات/ مشروعات/ اتفاقیات/ متمثلة في شراكة(

عدد االتفاقیات والمشروعات مع 
  سنوات ٣ة علي مدي المؤسسات ومقارن

  وحدة شئون البیئة وخدمة المجتمع
  ووكیل الكلیة لشئون البیئة

  

٣  
اللیسانس مع المؤسسات / زیادة فرص تدریب الطالب لمرحلة البكالوریوس

ملف انجاز أعمال / بروتوكوالت تعاون/ قوافل/ تدریب میداني(المجتمعیة من خالل 
  ) مجتمعیة

    
  

        ف المجتمعیة في المجالس الرسمیة بالمؤسسة عدد المشاركین من األطرا  ٤

درجة رضا األطراف المجتمعیة عن الخدمات التي تقدمھا المؤسسة من خالل   ٥
  .الخطة المعتمدة

بیان باألنشطة المنفذة من الخطة ونسبة 
  رضا األطراف المجتمعیة منھا

وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع 
  والبیئة

  

        معیة المعنیة في تطویر البرامج التعلیمیة مشاركة األطراف المجت  ٦

فاعلیة تنفیذ الخطة اإلستراتیجیة للكلیة لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة بناء علي   ٧
        . االحتیاجات المجتمعیة الفعلیة

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

وحدة خدمة المجتمع ومكتب شئون 
  البیئة

  

  
  تنمیة القدرات التنافسیة للخریجین ورفع قدراتھم لتلبیة احتیاجات سوق العمل) ٧:المجال 

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

  على المعلومات

١  
ظمات في سوق العمل علي خریجي المؤسسة خالل السنوات تزاید إقبال المن
  .ومستوي كفاءة الخریجین في المنظمات التي یعملون بھا/ الثالث السابقة

بیان بالخریجین الذین تم توظیفھم لمدة 
سنوات ومستوي رضا منظمات العمل  ٣

  عن الخریج 

وحدة متابعة الخریجین واستطالع 
  رأي جھات العمل في الخریج
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٢  
زاید أعداد طالب السنوات النھائیة الذین اجتازوا اختبارات االنجاز الدولیة خالل ت

  السنوات الثالث السابقة 
بیان بأعداد الطالب الذین اجتازوا 

سنوات ومقارنة مع أخر  ٣اختبارات في 
  سنوات ٣

  شئون الطالب
  

    وحدة متابعة الخریجین  رأي تحلیل استطالع  .نتائج استبیان رأي أصحاب المصلحة في مھارات الخریج  ٣
        فى السنتین األخیرتین خریجینالذین یوظفون بالنسبة للعدد الكلي لل الخریجون  ٤

٥  
  العدد الكلي/ عدد الخریجین الذین یوظفون في تخصصاتھم

     

عدة البیانات بیان بأعداد الخریجین في قا  .عدد الخریجین المقیدین بقاعدة البیانات في السنوات الثالث األخیرة  ٦
    قاعدة البیانات  سنوات ٣في 

استطالع رأي الخریجین واللقاء     .مدي نسبة رضا الخریجین عن الخدمات المقدمة من وحدة الخریجین  ٧
  معھم

  

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

لقاءات  –تدریب (رضا الخریجین عن األنشطة والتسھیالت المقدمة مدي   ٩
    استطالع رأي الخریجین  نسبة رضا الخریجین  ...). -اجتماعیة 

 
  


