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 حلوان لجامعة االستراتيجية للخطة المحدثة مؤشرا ت االداء الحاكمة

 مؤشرا ت االداء الحاكمة المعدلة االستراتيجى  المجال
 .عدد الكليات المعتمدة بالجامعة 1-1 التعليم والتعلم مجال

 .المعتمدة بالجامعة االكاديمية عدد البرامج 1-2
 .عدد المعامل المعتمدة بالجامعة 1-3
 .البرامج البينية والمشتركة بالجامعةعدد  1-4
 .نسبة فرص تدريب الطالب خارج الجامعة إلى المقيدين 1-5
 -وصحيًا  –واجتماعيا  –نسبة الطالب المستفيدين من الدعم الطالبي )علميا  1-6

 .وماليا( سنويا
–العلمية-االجتماعية-)الفنية نسبة الطالب المشاركين في األنشطة المختلفة 1-7

 .المقيدين بالجامعة ى إجمالي الطالباألدبية( سنويا إل
  نسبة الطالب المقبولين بالجامعة عن طريق اختبارات القبول إلى إجمالي 1-8

 .سنويا  الطالب  المقبولين بالجامعة
 .نسبة تحقيق نواتج التعلم المستهدفة للبرامج االكاديمية المختلفة بالجامعة 1-9
أولياء  - المهنية قاباتالن–العمل المختلفة )جهات نسبة رضا أصحاب المصلحة 1-10

 .عن مواصفات الخريج )االمور
 .نسبة رضا المستفيدين من تطوير البرامج االكاديمية 1-11

مجال البحث العلمى 
 واإلبتكار

في  هيئة تدريس بالجامعةعدد األبحاث المنشورة سنويا لكل عضو  متوسط 2-1
 .ت محلية ودولية لها معامل تأثيرمجال

 .سنوات ثالث اخر الممولة من جهات خارجية فيعدد المشروعات البحثية  2-2
 من جهات خارجية في التي حصلت عليها الجامعة ميزانية المشروعات البحثية 2-3

 .سنوات ثالث اخر
 .العليا سنويا بـالدراسات عدد الطالب المقبولين 2-4
 سنويا. عدد المؤتمرات العلمية المحلية واإلقليمية والدولية التي نظمتها الجامعة 2-5
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أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز علمية وبراءات االختراع نسبة  2-6
 اخر في  أعضاء هيئة التدريس بالجامعة محلية/ إقليمية/ دولية إلي اجمالي

 سنوات. ثالث
 .نسبة ما تم تنفيذه من خطة الجامعة المعتمدة للبحث العلمي 2-7

الشراكة مجال 
 المجتمعية

 .الجامعة في حلها سنوياً عدد القضايا المجتمعية التي تساهم  3-1
نسبة الطالب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المشاركين سنويًا في  3-2

 .األنشطة المجتمعية
 .دعم مادى، دعم مالي، دعم معنوي( عدد الخريجين الداعمين للجامعة ) 3-3
 عدد جوائز التميز التي منحت للجامعة عن فعالياتها المجتمعية. 3-4
المجتمعية عن دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي نسبة رضا األطراف  3-5

 .واإلقليمي
 ىالتفاعل الدولمجال 

 ىوالتأثير االقليم
نسبة الطالب الوافدين )طالب البكالوريوس وطالب الدراسات العليا( إلى إجمالي  4-1

 عدد الطالب بالجامعة.
الدراسات نسبة الزيادة في عدد الطالب الوافدين )طالب البكالوريوس وطالب  4-2

 العليا( الملتحقين سنويا بالجامعة.
  عدد دول االيفاد للطالب الوافدين )طالب البكالوريوس وطالب الدراسات العليا(. 4-3
نسبة الزيادة السنوية في حجم التبادل الدولي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة  4-4

 . المعاونة والطالب )طالب البكالوريوس وطالب الدراسات العليا
 .فاقيات والشراكات مع دول حوض النيلعدد اإلت 4-5
 .عدد المشروعات الممولة من الجهات الدولية 4-6

تكنولوجيا مجال 
 المعلومات واإلتصاالت

نسبة قاعات التدريس المجهزة تكنولوجيا )سبورة ذكية, انترنت السلكي على االقل(  5-1
 .بالجامعة

 .عدد المترددين علي الموقع اإللكتروني للجامعة 5-2
 .المركزية التى  بها ارشيف الكتروني بالجامعة نسبة االدارات 5-3
 .نسبة المقررات االلكترونية بالبرامج االكاديمية  بالجامعة 5-4
 نسبة الكليات التي تطبق منظومة االستبيانات واستطالعات الرأي االلكترونية. 5-5
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نسبة رضا المجتمع الجامعي )أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب( عن  5-6
 .على الموقع االلكتروني للجامعةالمحتوي المتاح 

نسبة رضا المجتمع الجامعي )أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب ( عن  5-7
 .خدمة اإلنترنت المقدمة بالجامعة

 .نسبة رضا المستفيدين من خدمات نظم المعلومات اإلدارية 5-8
خدمات المكتبة عدد المستفيدين من برامج التعلم عن بعد والتعلم االلكتروني و  5-9

 .الرقمية
 .متوسط عدد الطالب لكل عضو هيئة تدريس 1-6 الموارد البشرية  مجال 

 .متوسط عدد الطالب لكل عضو هيئة معاونة 6-2
 .متوسط عدد الطالب لكل موظف في مختلف ادارات الجامعة وكلياتها 6-3
 .نسبة رضا أعضاء هيئة التدريس عن برامج تنمية قدراتهم 6-4
 .المهنية المقدمة لهم نسبة  رضا االداريين عن برامج التنمية 6-5
 نسبة رضا العاملين عن نظام التقييم الدوري .  6-6
 نسبة رضا الطالب عن االداء االداري للجامعة.  6-7
 .نسبة رضا القيادات عن االداء االداري  للجامعة 6-8
 نسبة رضا اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن االداء االداري للجامعة. 6-9
 والكيانات المركزية واالدارات للكليات داء الدوريةاستيفاء تقارير تقييم األ نسبة 6-10

 .بالجامعة االستراتيجية
نسبة قاعات التدريس والمعامل التي تم تطوير بنيتها االساسية على مستوى  1-7 البنية التحتيةمجال 

 الجامعة في اخر ثالث سنوات.
 نسبة استكمال أرشيف إلكتروني مفعل للبنية األساسية وأصول الجامعة. 7-2
نسبة رضاء الطالب واإلداريين وأعضاء هيئة التدريس عن البيئة الداخلية  7-3

 للجامعة.
 ومدي نسبة رضا الطالب واإلداريين وأعضاء هيئة التدريس عن مرافق الجامعة 7-4

 وصالحيتها.
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نسبة الرضا عن منظومة األمن والسالمة وإدارة األزمات والمخاطر والتحديات  7-5
 .بالجامعة

 العام لمنشآت ومواقع الجامعة.نسبة استكمال المخطط  7-6
 نسبة الرضا عن مستوي البنية التحتية للمدن الجامعية والخدمات المقدمة بها. 7-7

 .نسبة اإليرادات الذاتية للجامعة الي التمويل الحكومي 1-8 إستدامة التمويلمجال 
 .نسبة الزيادة في الدخل السنوي للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة 8-2
 .العائد المادي من المشروعات الممولة من جهات خارج الجامعةنسبة الزيادة في  8-3
 .نسبة الزيادة في العائد المادي من البرامج الخاصة بالجامعة 8-4
نسبة استيفاء تقارير األداء المالي للكليات والكيانات االستراتيجية واالدارات  8-5

 المركزية المعنية بالجامعة.
 


