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 خطة الشراكة املجتمعية 

  السياحي واإلرشاد التراث موارد إدارة لقسم

 .إدارة التراث واإلرشاد السياحي  فى مجال والدولي املحلي املجتمع مؤسسات مع فاعله شراكة بناء  االستراتيجي الهدف

 .املختلفة ومؤسساته املحلي املجتمع مع للتفاعل الطالب تهيئة      املبادرة

 األداء مؤشرات املسؤول التنفيذ فترة املشاريع

 التخرج بعد العمل فرص عن واقعية بيانات قاعدة بناء

 .الوظيفية والفرص املهن، وأنواع
 سنوات 2

التدريب  لجنة

 امليداني

 في عمل بفرص التحقوا الذين الخريجين عدد في السنوية  الزيادة نسبة

 تخرجهم من أشهر 6 خالل تخصصهم ذات

 سنوات 5   التراثية واملؤسسات املواقع في امليداني التدريب برنامج
التدريب  لجنة

 امليداني
 التوظيف جهات ضاور  البرنامج في املشاركين الطالب عدد

 .والدولي املحلي املجتمع مؤسسات مع فاعله شراكة بناء  االستراتيجي الهدف

  الطالب لتدريب املحلي العمل أرباب مع مجتمعية واتفاقيات شراكات عقد  املبادرة
 
 .التخرج بعد توظيفهم في والسعي ميدانيا

 األداء ؤشراتم املسؤول التنفيذ فترة املشاريع

 مميزين، شركاء الستقطاب تقديمية عروض إعداد

 املجتمع في شركائها على القسم ومبادرات مشاريع وتسويق

 .والعاملي واإلقليمي املحلي

 واحدة سنة
وحدة العالقات العامة 

 بالكلية واإلعالم
 .الشراكة اتفاقيات ددع

 ، القسم خريجي ومتابعة رصد في القسم شركاء ساهمةم

 .الخريجين الطالب في يحتاجونها التي املهارات وتحديد
 واحدة سنة

 ريجينخال وحدة

 بالكلية
 وشركاؤها لقسم ا بين العالقة من املستفيدين رضا نسبة -
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 لبرنامجا خريجي اداء عن العمل ارباب رضا نسبة -

 .والدولي املحلي املجتمع مؤسسات مع فاعله شراكة بناء  االستراتيجي الهدف

 .وتنفيذها ومتابعتها املجتمعية الروابط تعزز  وعملية فاعلة برامج وضع  املبادرة

 األداء مؤشرات املسؤول التنفيذ فترة املشاريع

 حقيقلت والتدريب والبحثية العلمية الشراكات بناء

 .والطالب التدريس هيئة لعضو استفادة أقص ى
  البحث العلمي لجنة سـنة 2

 البحثية الشراكات عدد -

 املنشورة األبحاث عدد -

 .والدولي املحلي املجتمع مؤسسات مع فاعله شراكة بناء  االستراتيجي الهدف

  سملقا خريجي وتدريب للتأهي دولية مؤسسات مع تفاهم مذكرات توقيع 
 
 العمل سوق  ملتطلبات وفقا

 األداء مؤشرات املسؤول التنفيذ فترة املشاريع

  املقيم واألستاذ الزائر األستاذ برنامج وتطوير تفعيل

 

 سنوات 4
  العلمي البحث لجنة

 او زائرين وخبراء اساتذة ابه قام التي للطالب التدريبية الدورات ددع

 . نييممق

 سنتان .العملي التطبيقي بالتدريب املقررات بعض ربط
 التدريب امليداني لجنة

 الدراسية الخطط في التطبيقية املقررات عدد

 اتتقارير التدريب التطبيقي للمقرر 

 


