فتح التسجيل بالبوابة
االلكترونية للربامج
املجتمعية وحدة الدعم
الفىن والتقين
استقبال وفرز املبادرات
بقسم الربامج املجتمعية

عرض املبادرات على جلنة
اإلشراف على وحدات
خدمة املجتمع للدراسة

التواصل مع اجلهات قسم
الربامج املجتمعية

تنفيذ نشاط جمتمعي
للمجتمع اخلارجي للجامعة

خطة حتسني وإجراءات
تصحيحية

دراسة تقارير الربامج
املجتمعية

اعتماد املبادرات

حتديد نوع الرعاية ( مالية
 -مشاركة ىف التنفيذ)

تنفيذ املبادرة باجلهات
املجتمعية

إعداد خطط البرامج المجتمعية
لوحدات خدمة المجتمع بالكلية

رفع الخطط على البوابة
اإللكترونية للبرامج المجتمعية

اعتماد الخطط من لجنة
اإلشراف على وحدات خدمة
المجتمع بكليات الجامعة

قياس السمعة

تنفيذ نشاط جمتمعي داخل
اجلامعة

دراسة المبادرات واعتماد
النوعية منها من لجنة اإلشراف
على وحدات خدمة المجتمع

خطة تحسين وإجراء تصحيحي

تقويم النشاط المجتمعي ورضا
المستفيد

تنفيذ النشاط المجتمعي ( الكليات
وحدات خدمة المجتمع)

دراسة االحتياج من
خالل وحدة الربامج
املجتمعية
مناقشة اإلجراءات
التصحيحية بقسم
التدريب والتعميم بشأهنا

إعداد املوازنة التقديرية
واعتمادها من قسم
التدريب

تنفيذ برنامج تدرييب
تنفيذ الربنامج من خالل
مركز التدريب

تقومي الربنامج واستطالع
آراء املستفيدين

إجراء تصحيحي بقسم
التدريب

خطة حتسني يف ضوء
نتائج التقومي وحدة
اجلودة وتطوير املهارات

دراسة االحتياج
بدء الدراسة
بالبرنامج

التواصل مع الكليات

استقبال البرامج
المقترحة من الكليات

استخراج األرقام
الجامعية

إجراءات تنفيذ برنامج
تعليمي

إقرار البرامج
المقترحة

القبول النهائي

مطابقة الوثائق
والمستندات

انطالق الحملة
التسويقية

إجراء المقابالت أو
االختبارات (إن
وجدت)

فتح التسجيل
اإللكتروني

فرز الملفات

إعالن المقبولين
مبدئيا ً

تصميم أدوات القياس

التوصيات

تطبيق األدوات إلكترونيةً

الكمال دائرة اجلودة

قياس جودة الربامج
التعليمية واملجتمعية
والتدريبية

التحليل اإلحصائي

النتائج

خطط التحسني
واإلجراءات التصحيحية

تعميم خطط التحسني على
اجلهات املعنية وحتديد
إطار زمىن لالنتهاء من
اإلجراءات التصحيحية.

إعداد نموذج لتقويم األداء
الوظيفي

تقدير كمي لألداء الوظيفي فيما
يخص إمكانية إنجاز أو قدرة

تقدير كمي للصفات الشخصية
فيما يخص القدرة على الحوار
وعرض الرأي – تقدير
المسؤولية -وحسن التصرف
واالهتمام بالمظهر

خطة التحسين وإجراءات
تصحيحية

تقييم األداء الوظيفي
لشاغلي الوظائف
التنفيذية ( اإلدارية)

تقدير كمي للعالقات مع اآلخرين
فيما يخص الرؤساء والزمالء
والمراجعين

تنفيذ خطة التدريب المهني الذاتي
لمنسوبي عمادة خدمة المجتمع.

إلقاء الضوء على التوصيات
العامة لتطوير القدرات

التعرف على مواطن القوة
والضعف في األداء الوظيفي
للموظفين

