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  الدوليينآليات الطالب 
 

  احتياجاتهم  عن خدماته لتلبيةالدوليين التعرف على رأي الطالب الهندسة الميكانيكية طبقها برنامج يمن اآلليات التي

أنشطته، وإشراكهم في مناسباته و الدوليينبالشكل المناسب، حيث يطبق البرنامج آلية فعالة للتواصل مع الطالب 

 .واستطالع آرائهم واالستفادة من خبراتهم، ودعمهم، ويوفر قواعد بيانات محدثة وشاملة عنهم

  حيث يعد ذلك من أبرز آليات التقييم والمتابعة، وكذلك التحري عن الفرص التي يمكن للبرنامج االستفادة منها في

 .الدوليينخدماته التي يقدمها للطالب  تحسين

  المستفيدين من خدمات البرنامج ومالحظاتهم ومقترحاتهم حيال أداء أفراده وتطوير وتحسين حيث أن معرفة رأي

 .خدماته يساهم في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب

  يؤدي إلى جودة وكفاءة األداء، مما ينعكس على رضا المستفيد ويحقق الريادةالدوليين كما أن رضا الطالب 

 :خطوات التاليةللبرنامج ، وتتم حسب ال

االستبانة  . ثم تحليلالدوليينإعداد االستبانة المناسبة حيث يسعى البرنامج للرقي بالخدمة المقدمة الطالب  . 1

 .وإعداد تقرير بالنتائج وإعداد تقرير خطة تحسين من واقع النتائج للتأكد من مدى التنفيذ

االختبارات بصفة  وتحديد متطلباتهم أثناء فترة الدراسة بصورة عامة وأثناء فترةالدوليين التواصل مع الطالب . 2

 . خاصة
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 آليات تقويم كفاية وجودة الخدمات المقدمة للطالب الدوليين وقياس رضاهم عنها

امج يطبق البرن حيث لشكل المناسب،عن خدماته لتلبية احتياجاتهم باالدوليين  اي الطالبمن أهداف البرنامج التعرف على ر

مناسباته وأنشطته، واستطالع آرائهم واالستفادة من خبراتهم،  وإشراكهم فيآلية فعالة للتواصل مع الطالب الدوليين 

ودعمهم، ويوفر قواعد بيانات محدثة وشاملة عنهم. حيث يعد ذلك من أبرز آليات التقييم والمتابعة، وكذلك التحري عن 

  للطالب الدوليين.يمكن للبرنامج االستفادة منها في تحسين خدماته التي يقدمها  الفرص التي

 أن معرفة رأي المستفيدين من خدمات البرنامج ومالحظاتهم ومقترحاتهم حيال أداء أفراده وتطوير وتحسين 

دي إلى جودة وكفاءة األداء، يؤرضا الطالب الدوليين أن  كماخدماته يساهم في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. 

 :مما ينعكس على رضا المستفيد ويحقق الريادة للبرنامج ، وتتم حسب الخطوات التالية

  تحليل اإلستبانة وإعداد   ثمللطالب الدوليين إعداد االستبانة المناسبة حيث يسعى البرنامج للرقي بالخدمة المقدمة

 .خطة تحسين من واقع النتائج للتأكد من مدى التنفيذ تقرير  إعدادوتقرير بالنتائج 

  وتحديد متطلباتهم أثناء فترة الدراسة بصورة عامة وأثناء فترة االختبارات بصفة الدوليين التواصل مع الطالب

 . خاصة

  البرنامج.اعداد تقرير عن طلبة البرنامج الدوليين يحدد بياناتهم ونسبتهم الى اجمالي طلبة 

 .عن طلبة البرنامج الدوليين يحدد االسماء ووسائل التواصل سواء كان رقم هاتف أو ايميلاعداد تقرير 
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