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 انًُيب خبيعخ

  انسراعخ كهيخ

 انًعيبر انطبثع: خذيخ انًدتًع و تًُيخ انجيئخ

 

 

 قياش رضا األطراف اجملتمعية
 كلية السراعة وخطة التصحيح  خرجييعه  

   و االجراءات املسمع القيام بها  لتحسني وضع اخلرجيني
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 اخلرجيني
أٔ األطشاف انًدزًؼٛخ  يُّ  خبيؼٛخ أ يب لجم اندبيؼٛخ ْٕ انخشٚح ٔ ٚدت االػزُبء ثّ ٔ لٛبط سضب انًغزفٛذٍٚانًُزح انُٓبئٙ يٍ انًؤعغبد انزؼهًٛٛخ عٕاء كبَذ 

(. ٔ ثذاد انكهٛخ رمٛظ سضب األطشاف 5962 -96040دفؼخ  64ًدزًغ انًذَٙ )انفئبد انًغزٓذفخ(. ٔ أٌ ػذد دفؼبد انخشٚدٍٛ يٍ كهٛخ انضساػخ ٔ يؤعغبد ان

ػجبساد  69ٔ رنك يٍ خالل اعزجٛبٌ يكٌٕ يٍ  5964ٔ 5962ٔ  5966ٚدٍٛ يٍ عُٕاد لهٛهخ ٔ نمذ رى لٛبط سضب االطشاف انًدزًؼٛخ أػٕاو انًدزًؼٛخ ػٍ انخش

 .5966ٕٚضح انشضب نؼبو  6-انجٛبَٛخ ٔاندذأال االرٛخ. ٔ انشكم ثى رى حغبة انشضب ٔ ػذو انشضب ٔ كبَذ انُزبئح كًب انشعٕيبد
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  استبيان لقياس رضا االطراف المجتمعية لخريجى الكلية 2014
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حٛث كبَذ  5962ْٕ اسرفبع يؼذالد انشضب ثبنًمبسَخ  ثؼبو  5962انًهحٕظخ انًغدهخ ػُذ انمٛبط انشضب فٙ ػبو ٔ  5962ٕٚضح سضب االطشاف ثؼبو  5-انشكم

ٔ  %(80كبَذ ) ٔ اػهٙ لًٛخ%( 09) 5962ثًُٛب لٛى اػهٙ يٍ رهك رى رغدٛهٓب فٙ (  76.67)%( ٔ أػهٙ لًٛخ عدهذ 56.67) 5966ألم لًٛخ يغدهخ فٙ ػبو 

 . 5964كبَذ انضٚبداد أكجش ٔ أٔضح فٙ ػبو 
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 6106قيبش رضب االطراف انًدتًعيخ عٍ انخريديٍ في عبو  3-انشكم
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   2016استبيان عن رضا االطراف المجتمعية عن خريجى الكلية 
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 وتائج حتليل استبيان رضا األطراف اجملتمعية عه خرجيني الكلية

 انؼجبسح

2016 2015 2014 

 انرضب %عذو  انرضب % عذو انرضب % %انرضب انرضب % وعذ انرضب %

ثشكم ػبو يب ْٕ رمٛٛى عٛبدركى ندٕدح خشٚدٗ 

 انكهٛخ
80.00 20.00 73.33 26.67 66.67 33.33 

 23.33 76.67 20.00 80.00 10.00 90.00 يب يذٖ رٕافش انًٓبساد االعبعٛخ نخشٚدٗ انكهٛخ

يب يذٖ رٕافش انًٓبساد انفُٛخ انالصيخ نهخشٚح 

 الداء انؼًم
80.00 20.00 70.00 30.00 63.33 36.67 

يب يذٖ لذسح خشٚدٗ انكهٛخ ػهٗ اداء انًٓبو 

 انًكهفٍٛ ثٓب
86.67 13.33 80.00 20.00 73.33 26.67 

يب يذٖ رمًٛٛك نغهٕكٛبد خشٚدٗ انكهٛخ 

 الحزٛبخبد عٕق انؼًم
83.33 16.67 76.67 23.33 73.33 26.67 

يب يذٖ يالئًخ خشٚدٗ انكهٛخ الحزٛبخبد عٕق 

 انؼًم
86.67 13.33 70.00 30.00 60.00 40.00 

 30.00 70.00 20.00 80.00 20.00 80.00 يب يذٖ سضبكى ػٍ يغزٕٖ خشٚدٗ انكهٛخ

ْم ُٚبفظ خشٚح انكهٛخ خشٚدٗ كهٛبد انضساػخ 

 االخشٖ
83.33 16.67 76.67 23.33 73.33 26.67 

ْم رؼزمذ اٌ خشٚدٗ انكهٛخ نّ خهفٛخ ػهًٛخ صساػٛخ 

 كبفٛخ
80.00 20.00 73.33 26.67 66.67 33.33 

يب يذٖ لذساد خشٚدٗ انكهٛخ نهزؼهت ػهٗ 

 طؼٕثبد انؼًم
86.67 13.33 76.67 23.33 56.67 43.33 

% ٔ كزنك اَخفضذ يؼذالد ػذو 09% ٔ ثذأد يٍ 09اسرفبػبد ٔطهذ انٙ ػٍ  5964كشفذ َزبئح اعزجٛبٌ لٛبط سضب االطشاف انًدزًؼٛخ ػٍ انخشٚدٍٛ فٙ 

 انشضب 
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  ثشكم ػبو يب ْٕ رمٛٛى عٛبدركى ندٕدح خشٚدٗ انكهٛخ " فئٌ " األٔنٙ انؼجبسح َض ثبنُظش انٗ يغزٕٖ سضب االطشاف انًدزًؼٛخ ػٍ انخشٚدٍٛ يٍ خالل

 ٔ يٍ رنك 5966% فٗ ػبو  44.40% ثًُٛب كبَذ الم َغجخ  07.77َغجزّ   5962% ٔ كبَذ فٗ  09حٛث ثهغ  5964اػهٗ يغزٕٖ سضب رحمك فٗ ػبو 

 رنك َزٛدخ االْزًبو ثبنخشٚدٍٛٛ.فئٌ انزطٕس يهحٕظ فٗ صٚبدِ يغزٕٖ سضب االطشاف انًدزًؼٛخ ػهٗ خشٚدٗ انكهٛخ ٔ 

 انزٗ رُض ػهٗ " يب يذٖ رٕافش انًٓبساد االعبعٛخ نخشٚدٗ انكهٛخ " نزمٛٛى انخشٚدٍٛ يٍ لجم االطشاف انًدزًؼٛخ ٔ انًغزفٛذٍٚ  حٔسد فٗ االعزجٛبٌ انؼجبس

 .  5966% فٗ ػبو  76.67ٔ ثهغذ الم َغجخ سضب  5964% فٗ ػبو  09ٔ اصدادد انٗ اٌ رظم انٗ  5962% فٗ ػبو  09انشضب  فكبَذ َغجخ

  خشٚدٗ انكهٛخ يٍ خالل االعزجٛبٌ يًثال فٗ انؼجبسح " يب يذٖ رٕافش انًٓبساد انفُٛخ انالصيخ نهخشٚح ػاالطشاف انًدزًؼٛخ ٔ انًغزفٛذٍٚ ثمٛبط سضب ٍ

% فٗ  09ٔ حمك اػهٗ يغزٕٚبد انشضب  5962% فٗ ػبو  09ٔ اصداد حزٗ ثهغ  5966% فٗ ػبو  47.77الداء انؼًم" كبٌ يغزٕٖ سضب انؼبيهٍٛ 

 (.6)انشكم انزٕضٛحٙ سلى  5964

 04.40طشاف انًدزًؼٛخ اػهٗ َغجخ سضب يٍ خالل االعزجٛبٌ يٍ خالل انؼجبسح " يب يذٖ لذسح خشٚدٗ انكهٛخ ػهٗ اداء انًٓبو انًكهفٍٛ ثٓب " اظٓشد اال 

 5966% ٔ رنك اػهٗ يٍ يغزٕٖ انشضب ػٍ انخشٚدٍٛ يٍ خالل ْزِ انؼجبسح فٗ ػبو  09فكبٌ  5962ثًُٛب كبٌ ْزا انًغزٕٖ الم فٗ  5964% فٗ ػبو 

 .(2ٔ  6)انشكم انزٕضٛحٙ سلى   %  07.77نزٖ كبٌ ا

 ؼًم " أضح االعزجٛبٌ يغزٕٖ سضب االطشاف انًدزًؼٛخ ػٍ انخشٚدٍٛ يٍ خالل انؼجبسح " يب يذٖ رمًٛٛك نغهٕكٛبد خشٚدٗ انكهٛخ الحزٛبخبد عٕق ان

 .  5964% فٗ ػبو  07.77غزٕٚبرّ ٔ حمك اػهٗ ي 5962% فٗ   04.40ٔ اصداد صٚبدح طفٛفخ  انٗ  5966% فٗ ػبو  07.77فكبٌ 

 ٚذد رذسٚدٛب ايب ػٍ رمٛٛى االطشاف انًدزًؼٛخ نهخشٚدٍٛ يٍ خالل انؼجبسح " يب يذٖ يالئًخ خشٚدٗ انكهٛخ الحزٛبخبد عٕق انؼًم" فئٌ َغجخ انشضب رضا

 .  5964ثى  5962ٔ  5966% ثبنزٕانٗ يٍ  04.40% ٔ  09% ثى  49يٍ 

 ٛخ نهخشٚدٍٛ يٍ خالل انؼجبسح " يب يذٖ سضبكى ػٍ يغزٕٖ خشٚدٗ انكهٛخ" انزٗ ٔسدد فٗ االعزجٛبٌ خالل االػٕاو يٍ ٔ كبٌ رمٛٛى االطشاف انًدزًؼ

 . 5962ٔ5964% فٗ  09ٔ ثجزذ انُغجخ خالل انؼبيٍٛٛ انزبنٍٛٛ ػهٗ  5966% فٗ ػبو  09َغجخ سضب االطشاف انًدزًؼٛخ الهٓب  5964حزٗ  5966

  ٍطشاف انًدزًؼٛخ ثبعزخذاو ػجبساد االعزجٛبٌ انزٗ ٔسد يُٓب انؼجبسح " ْم ُٚبفظ خشٚح انكهٛخ خشٚدٗ كهٛبد خالل االػٍ رمٛٛى يغزٕٖ انخشٚدٍٛ ي

ٔ  5962فٗ ػبو %  04.40% ثًُٛب كبٌ الم فٗ انؼبيٍٛٛ انغبثمٍٛ  07.77حٛث ثهغ  5964انضساػخ االخشٖ" انزٗ حممذ اػهٗ يغزٕٖ نهشضب فٗ 

 ..(2ٔ  6ٕضٛحٙ سلى )انشكم انز 5966% فٗ  07.77
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  صساػٛخ اظٓشد َزبئح االعزجٛبٌ انزٖ ٕٚضح يغزٕٖ سضب االطشاف انًدزًؼٛخ ػٍ انخشٚدٍٛ فٗ انؼجبسح " ْم رؼزمذ اٌ خشٚدٗ انكهٛخ نّ خهفٛخ ػهًٛخ

 . 5966% فٗ ػبو  44.40% ٔ الم َغجخ كبَذ  07.77كبَذ َغجخ انشضب  5962ثًُٛب فٗ  5964% فٗ ػبو  09كبفٛخ" فكبَذ اػهٗ َغجخ نهشضب 

  كبٌ الم يغزٕٖ سضب  ػٍ طشٚك رمٛٛى االطشاف انًدزًؼٛخ نهخشٚدٍٛ يٍ خالل انؼجبسح " يب يذٖ لذساد خشٚدٗ انكهٛخ نهزؼهت ػهٗ طؼٕثبد انؼًم "

ٔ ثهغذ َغجزٓب  5964فٗ % ٔ ٚهّٛ اػهٗ َغجخ سضب انزٗ رحممذ  04.40ٔ صاد يغزٕٖ انشضب ثؼذْب خالل انؼبو انزبنٗ انٗ  5966% فٗ ػبو  24.40

 .(2ٔ  6)انشكم انزٕضٛحٙ سلى %  04.40

 

 6106اني  6104نهفترح يٍ (: تطىر َطت رضب االطراف انًدتًعيخ و انًطتفيذيٍ 4شكم )

 اَظر اندذول …P-1,2,3و يريس اني انعجبراد انعشرح انًطتخذيخ 
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 …P-1,2,3و يريس اني انعجبراد انعشرح انًطتخذيخ  6106اني  6104نهفترح يٍ َطت رضب االطراف انًدتًعيخ و انًطتفيذيٍ  يطتىيبد(: 5شكم )
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 أفكار  5 لخرجينياملقمدمة لمدمات وسائل رفع مستىي اخل
 فٙمذٚى انًغبػذح رفؼٛم دٔس ٔحذح يزبثؼخ انخشٚدٍٛ ثبنكهٛخ ٔ رحمٛك انزٕاطم يؼٓى )رهٛفَٕٛبً ـ انٛكزشَٔٛبً ـ شخظٛبً( نزٕفٛش فشص انزذسٚت نٓى ٔكزنك ر (6

 انٕنٕج انٛغٛش ألعٕاق انؼًم.انحظٕل ػهٗ فشص انؼًم ثبنزُغٛك يغ سخبل األػًبل ٔرمذٚى اإلسشبداد نهخشٚدٍٛ إلرجبع انطشق انًثهٗ نزًُٛخ لذسارٓى ٔكٛفٛخ 

 انزٙضاسع أَشبء لبػذح ثٛبَبد خبطخ ثبنخشٚدٍٛ ٔ لٛبط انزٕخّ انٕظٛفٙ نذ٘ انخشٚدٍٛ حٛث رغدم ثٓب كبفخ ثٛبَبد انخشٚدٍٛ ٔانششكبد ٔانًظبَغ ٔانً (5

 رمٕو ثزذسٚت انطالة ٔرٕظٛف انخشٚدٍٛ. 

 رؼطٙ َغخ انذنٛم نُمبثخ انًٍٓ انضساػٛخ. انغُٕ٘ػٛذ انخشٚدٍٛ  فّٙ ػهٗ انخشٚدٍٛ إطذاس دنٛم نهخشٚدٍٛ عُٕٚبً ٚحزٕٖ ػهٗ ثٛبَبرٓى ٔٚزى رٕصٚؼ (7

 ثؼمذ يهزمٛبد انخشٚدٍٛ يغ انًغزثًشٍٚ عُٕٚب ٔ ردٓٛض دنٛم انًغزثًشٍٚ ٚؼطٙ نهخشٚدٍٛ  ٔ دنٛم انخشٚدٍٛ  ٚؼطٙ نهًغزثًشٍٚ إػذاد انخشٚدٍٛ نغٕق انؼًم (6

 (.رخظظٙانًدبالد انضساػٛخ انًخزهفخ )رذسٚت  فٙثبنكهٛخ  زذسٚتان ٔحذحرفؼٛم دٔس  (2

 :اخلرجينيوضع  حتسنيا إلزالة العقبات و اإلجراءات املسمع عملهخطة التصحيح و 
)راى إَشابء انظافحخ ثبعاى انطاالة ٔ ػاشع فاشص انؼًام ياٍ خالناّ نهزٕاطام ثاٍٛ انخاشٚدٍٛ ٔ ًؼٛابس انطاالة ٔ انخشٚدإٌرظًٛى يٕلغ انكزشَٔٙ ن .6

 (.انخشٚدٌٕ

 ػٍ رٕفٛش فشص ػًم ندزة انخشٚدٍٛ نحضٕس انًؤرًش. اإلػالٌ .5

 .فٙ يدبل انضساػخدػٕح سخبل األػًبل ٔانششكبد ٔأطحبة انًضاسع انكجٛشح انؼبيهخ  .7

 انًهزمٗ.ؼذٚم يٕػذ انًهزمٗ نٛكٌٕ فٙ ثذاٚخ انؼبو اندبيؼٙ حزٗ ٚزًكٍ انؼذٚذ يٍ انطالة يٍ انًشبسكخ فٙ ر .6

 يٍ خالل انًٕلغ االنكزشَٔٙ انًضيغ إَشبءِ .اإلػالٌ ػٍ انًهزمٗ يجكشا ثٕلذ كبف ٔ .2
 رٕاكت ػشع ػًهٙ نهًششٔػبد انًؼشٔضخ فٙ انًهزمٗ ٔرٕفٛش صٚبساد يٛذاَٛخ نٓزِ انًششٔػبد .6

 انكهٛخ طالة هخشٚدٍٛ ٔنانذٔساد ْزِ  ٔ إربحخى دٔساد نزذسٚت انخشٚدٍٛ يغ انششكبد ٔأطحبة انًضاسع ٔانًشبسٚغ انضساػٛخ نزُظٛمذ ارفبلٛبد ػ .0
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 قىاعمد البياوات املطلىبة 
 كجاابسانًغاازثًشٍٚ ٔ أطااحبة األػًاابل ٔ انُحاابنٍٛ ٔإػااذاد لبػااذح ثٛبَاابد ثوعااًبء ٔػُاابٍٔٚ  -(6) إػااذاد لبػااذح ثٛبَاابد ثوعااًبء ٔػُاابٍٔٚ انخااشٚدٍٛردٓٛااض ٔ  -(0)

 -(4) نهزذسٚت ٔ انمبثهخ العزمجبل انخشٚدٍٛ ٔ انطالة نذٚٓى. األيبكٍ انظبنحخإػذاد لبػذح ثٛبَبد ثوعًبء ٔػُبٍٔٚ  -(3) ٔ انؼظبساد ٔ يظبَغ األغزٚخ ٍٛانًضاسػ

 انًغزثًشٍٚ ثبنًحبفظخ. فشص انزشغٛم انًزٕفشح نذ٘ إَشبء لبػذح ثٛبَبد ػٍ

 خطة للتحسني و خالصة للخمدمات التي تقمدم للطالب و اخلرجيني
 ديح وحذح اضتخراج انشهبداد ثقطى شئىٌ انطهجخ يع وحذح يتبثعخ انخريديٍ  (6

 وإشهبر راثطخ خريدي كهيخ انسراعخ. تأضيص (5

 إقبيخ حفم تخرج نهخريديٍ ثحضىر رئيص اندبيعخ و انعًيذ و انقيبداد اندبيعيخ و انًطتثًريٍ و االهم و تطهيى انشهبداد. (7

 قبعذح ثيبَبد يحذثخ ثأضًبء وعُبويٍ انخريديٍ و تىزيعهب عهي انًطتثًريٍ.تدهيس  (6

 دنيم االيبكٍ انصبنحخ نتذريت انطالة. (2

 دنيم انًطتثًريٍ و أصحبة االعًبل وتىزيعه عهي انخريديٍ. (4

 دنيم انًذيريبد انًطتقجهخ نخريدي انسراعخ. (0

 دعىح َقبثخ انًهٍ انسراعيخ )انحقىق وانىاخجبد انُقبثيخ(. (0

 تغيير تشكيم وحذح يتبثعخ انخريديٍ ويدهص إدارتهب. (0

 و انتىظيف. إثراو اتفبقيبد ثُبئيخ  يع يُظًبد االعًبل ووضع ثُىد نهتذريت (69
 


