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ادا  مؤشرات المتابعة وتقييم األ

 )النتائج(

 المواراد المطلوبة

 بشرية / ماادية

 توقيت

ذالتنفي  

يذمسئول التنف  الهدف آلية التنفيذ 

 النشاط / اإلجرا 

لجنة من أعضاء - وجود اجراءات تصحيحية

 هيئة تدريس

9102-

9192 

وكيل الكلية 

يم لشئون التعل

 والطالب

س تشجيع أعضاء هيئة التدري-

حضور الدورات وورش  على

 العمل والندوات والمؤتمرات

زت والحوافآوضع نظام للمكاف-  

ت تطبيق خطة لتنمية قدرا

وتدريب أعضاء هيئة 

 التدريس

لنةوجود مقررات اليكترونية مع لجنة من أعضاء - 

 هيئة تدريس

9102-

9192 

وكيل الكلية 

يم لشئون التعل

 والطالب

س تدريب أعضاء هيئة التدري-

يد المقرر االليكترونعلى اعدا  

اعداد دراسة حول كيفية -

 التعامل مع المشكالت

زوضع نظام للمكافآت والحواف-  

م التوسع في استخدام التعلي

 االليكتروني

لجنة من أعضاء  وجود محاضر واستبيانات

هيئة التدريس 

والهيئة المعاونة 

 واداريين

9102-

م9192  

وكيل الكلية 

 لشئون الطالب

 ةمع وكيل الكلي

ةلشئون البيئ  

تحديد يوم في السنة-  

اف اعداد مؤتمر للتوظيف باشر-

لجنة منتقاة من أعضاء هيئة 

 والهيئة المعاونة التدريس

 واالداريين

جينتنظيم ملتقى سنوي للخري  

تمع وجود مايفيد بتعريف المج-

الخارجي بالخدمات 

(الكليةالمجتمعية)صفحة   

مراسالت ومحاضر مسجلة -  

المسئولون عن -

موقع الكلية 

 االليكتروني

9102-

9192 

وكيل الكلية 

ةلشئون البيئ  

نشر خطة الخدمة المجتمعية -

 على صفحة الكلية والوسائل

 المختلفة

دعوة مستفيدي الخدمة في -

 االجتماعات والندوات

 وضع سياسة للدعاية واالعالن

دمها والتسويق للخدمات التي تق

 الكلية

ت دواتنفيذ عدد من القوافل والن-

 الموثقة

جنية 90111  9102-

9192 

وكيل الكلية 

ةلشئون البيئ  

وضع استبيانات لتحديد -

وتحليلها احتياجات المجتمع  

تعظيم دور جمعية الوعي -

 األثري

دعم قوافل التوعية باآلثار 

 والتراث والثقافة العامة

 لوائح محدثة

برامج لل  

خبراء في في 

 اعداد اللوائح

9102-

9192 

وكيل الكلية 

لشئون 

المراجعة الداخلية للبرامج -

 والمقررات

ث توفير البيئة الداعمة للبح

 العلمي
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لجنة من أعضاء -

ريسهيئة التد  

جنيه00111  

االدراسات العلي قياس رضا طالب الدراسات - 

 العليا

يمالمراجعة الدورية لنظم التقو-  

 تشكيل فريق عمل لمراجعة-

ء الئحة الساعات المعتمدة واجرا

ج بعض التعديالت عليها لعال

 مواطن الضعف فيها

ليةحديث المجلة العلمية بالكت-  

حصول الكلية على مراكز 

ةمتقدمة في األنشطة الطالبي  

جنيه01111  

موظفو رعاية -

ن الشباب بالتعاو

مع أعضاء هيئة 

 التدريس

9102-

م9192  

ادارة رعاية 

 الشباب

تحديد مكان خاص بأنشطة -

 الطالب داخل الكلية

ي المعسكرات االشتراك ف-

 التدريبية والترفيهية

 دعم وتشجيع ومكافأة الطالب-

 المتميزين

الطالبية  تشجيع االنشطة

 والترفيهية

اتحاد طالب مفعل وله دور -

 فعال

جنية01111  

مسئولون من -

االسر بالكلية 

اد بالتعاون مع اتح

 الطالب

9102-

م9192  

 مسئولو األسر-

  بالكلية

ديتقديم الدعم المعنوي والما-  

 تنظيم المسابقات والدورات-

ية الرياضية والفنية والثقاف

 والترفيهية

تفعيل دور األسر الطالبية 

 واتحاد الطالب

ة وجود نظام الكتروني بالكلي-

مرتبط مع نظام الجامعة 

 االليكتروني

جنيه01111  

موظفون اداريون-  

9102-

م9192  

عميد الكلية - ي بكل تطبيق النظام االليكترون- 

 ادارة من ادارات الكلية

ربط استخدام نظام اليكتروني ي-

االدارات ببعضها مع ربطها 

 بادارات الجامعة

 ميكنة العمل االداري بالكلية

وجود اتفاقات مبرمة-  

وجود مطبوعات للندوات -

 والمؤتمرات وورش العمل

جنيه901111  

 بالتعاون مع لجان

متخصصة من 

ضاء هيئة أع

9102-

م9192  

عميد الكلية -

ووكيل الكلية 

لشئون 

االدراسات العلي  

لى عقد االتفاقيات المختلفة ع-

المستوي المحلي واالقليمي 

الدولي مع الجهات ذات الصلةو  

عقد ندوات وورش عمل  -

ى تطوير العالقات على المستو

 المحلي واالقليمي والدولي مع

 الجهات ذات الصلة
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ومؤتمرات محلية ودولية في  التدريس

الموضوعات المشتركة بين 

الكلية والجهات المعنية ذات 

صلة بتخصص اآلثار ال

 وترميمها

 دورات مياة نظيفة باستمرار-

مع وجود المنظفات والمطهرات 

 بها

جنيه90111  

 شركة متخصصة-

لتوريد عمال 

 النظافة وأدواتهم

9102-

م9190  

وكيل الكلية -

ةلشئون البيئ  

ات مياة للطالب تحديد دور-

ت وأخرى للطالبات  وفتح دورا

 المياة المغلقة بعد تجهيزها

بناء دورات مياه جديدة في -

 المباني الجديدة بالكلية

ة وجود دورات مياة خاصة بالكلي

 واخرى للطاالت في كل مبنى

تنفيذ ندوات علمية موثقة-  

 بالصور والمطبوعات

جنية90111  

أعضاء -

هيئةالتدريس 

 وموظفين من

 الكلية

9102-

م9192  

 

لجان من 

أعضاء هيئة 

التدريس 

ةوموظفي الكلي  

تنظيم ندوات علمية محددة -

 معلنة التوقيت والتواريخ

اعطاء فرصة للحوار -

 والمشاركة من قبل الحاضرين

ة في استخدام التقنيات الحديث- 

 عقد الندوات

ةاالستفادة من الندوات العلمي-  
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تنظيم مؤتمر سنوي موثق -

لياتالفعا  

جنيه 01111  

لجنة خاصة -

 باعداد المؤتمر من

أعضاء هيئة 

ة التدريس والهيئ

المعاونة وموظفي 

 الكلية

9102-

م9190  

وكيل الكلية 

لشئون 

االدراسات العلي  

ة تنظيم مؤتمرات علمية معلن-

وح التواريخ والتوقيت بكل وض

 قبل انعقادها بفترة كافية

االعالن عن المؤتمر من خالل -

والموقع  المطبوعات

اتاالليكتروني وعلى الملصق  

أثناء  استخدام التقنيات الحديثة-

 انعقاد المؤتمر

ةميعلال اتمؤتمرالاالستفادة من   

وجودخطط معلنة للتعامل مع -

 الطوارئ

 وجود هيئة مدربة من العاملين-

 على استخدام وسائل التأمين

جنبه90111  

السادة العاملين -

 بمتاحف الكلية

9102-

م9192  

موظفوا -

يةالمتاحف بالكل  

عمل خطط منظمة ومعلنة -

ي لتأمين وحماية المقتنيات ف

 حاالت الطوارئ

تدريب عملي للعاملين -

بالمتاحف على التعامل مع 

 الكوارث 

حفية تأمين وحماية المقتنيات المت

 في حاالت الطوارئ
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