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 إبراھیم غانم 

  بروتوكول اجتماع المقیمین مع رجال المجتمع
  المدني وأولیاء األمور وجھات التوظیف  

األھداف األساسیة إلصالح جودة التعلیم العالي المصري ق درة المؤسس ات التعلیمی ة عل ى إف راز خ ریج یف ى        من 
ج ال اإلعم ال ، أولی اء    م ن ر   نبالمعاییر القیاسیة قادر عل ى المنافس ة ف ي س وق العم ل ین ال رض ا جمی ع المس تفیدی         

األمور ، وجھات التوظیف والمجتمع المدني بصفة عامة ، لذا كان لزاما على المؤسسات التعلیمیة خاصة التي تقدم 
وتوثی  ق الص  لة بجمی  ع جھ  ات التوظی  ف   نالب  رامج الجدی  دة أن تك  ون ق  ادرة عل  ى قی  اس احتیاج  ات جمی  ع المس  تفیدی 

ین وتقوم بتنفیذھا ، ومن ھذا المنطلق كان م ن الض روري عل ى الس ادة     المختلفة حتى تستطیع أن تضع خطط التحس
المقیمین تخصیص احد االجتماعات مع نخبة م ن الس ادة رج ال اإلعم ال وأولی اء األم ور وبع ض جھ ات التوظی ف          

وب ة  المھتمین بھذه النوعیة من البرامج الجدیدة الستطالع أرائھم حول قدره ھ ذه الب رامج عل ى تحقی ق الج ودة المطل     
  .وفاعلیة النظم والعملیات 

  المناقشةنقاط 
 قاعدة بیانات  -١

   .رجال اإلعمال - 
  .أولیاء األمور النشطاء - 
   .جھات التوظیف - 
  .لمنظمات الداعمة للبرامج الجدیدةا - 
   .الرعاة - 
   .مجالس إدارة المؤسسات ذات الصلة - 

  وسائل اإلعالن عن البرامج الجدیدة وإمكاناتھا للمجتمع المدني -٢
  .االنترنت - 
  .مطویات - 
  .رحالت علمیة - 

  آلیة قیاس احتیاجات المجتمع وخطط التحسین  -٣
  .وموثقةمعتمدة  - 
   .مشاركة الطالب - 
   .استطالع للرأي وتغذیة راجعة - 
 .ةخطط تنفیذیة محددة المدة والمسؤولی - 
  

  نآلیة قیاس رأي وتوجھات المستفیدی -٤
  .اإلعمالرجال  - 
  .أولیاء األمور - 
  .جھات التوظیف - 
   .الجھات الداعمة والراعیة - 

  آلیة قیاس األثر البیئي للبرامج الجدیدة  -٥
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  أوجھ التعاون بین إدارة البرامج الجدیدة والمستفیدین  -٦
  .دوریة مع مختلف المستفیدین اجتماعات - 
  .)المحاضر/ العدد (ورش عمل دوریة  - 
  ).المحاضر/ العدد (مؤشرات دوریة  - 
  .)الوثائق/ العدد (خدمات فنیة  - 
  .)المحاضر/ العدد (دریبیة برامج ت - 
  .)االعتماد من المجالس الجامعیة/  العدد(ة ومعتمدة من المجالس الجامعیة برتوكوالت تعاون موثق - 
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