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وزارة التعليم العاىل

املعهد العاىل للحاسبات وتكنولوجيا املعلومات
ضاحية النخيل – مدينة الشروق

التقريـر السـنوى لتقييم أداء المعهد
للعام الدراسى المنتهى 2016 / 2015
➢ يتضمن التقرير السنوى المجاالت التالية:
أوالً  :العناصر الرئيسية للتقرير على مستوى محورى اإلعتماد وما تتضمنه من
معايير من حيث:
 .1مجاالت القـوة  :على مستوى القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية.
 .2مجاالت الضعف  :على مستوى القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية.
ثانيا ً  :خطة تنفيذية تتضمن:
• أنشطة ومهام التعزيز لمجاالت القوة.
• أنشطة ومهام المعالجة والتحسين لمجاالت الضعف ( المعوقات ).

أوالً :العناصر الرئيسية للتقرير:
أ) مجاالت القوة  :بنا ًء على تقارير متابعة األداء على مستوى محورى اإلعتماد (القدرة
المؤسسية والفاعلية التعليمية) ،و تقرير المراجعة الخارجية لإلعتماد الوارد من الهيئة
القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد ونتائج متابعة خطط التحسين ،تم تحديد مجاالت القوة
على مستوى كل معيار  ،وهى كالتالى:

المحـور

مجاالت القــوة

المعيــار

أوالً  :القــدرة المـؤسـســية

 .1. 1إعداد تقارير دورية لمتابعة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية ونسبة التنفيذ .
 .2. 1اإلنتهاء من تنفيذ ما يزيد عن  % 80من الخطة  ،قبل عام تقريبا ً من نهاية الخطة.
 .1التخطيط  .3. 1إستيفاء مالحظات الزيارة الميدانية للهيئة فيما يخص التخطيط اإلستراتيجى.
اإلستراتيجى  .4. 1تحديد سياسات واضحة تضمن للمعهد تحقيق رسالته وأهدافه.
 .5. 1تحسن الوضع التنافسى للمعهد وذلك من خالل سمعة خريجيه الجيده فى سوق
العمل ،وإقبال الطالب على اإللتحاق بالمعهد.
 .2الهيكل
التنظيمى

 .1. 2الهيكل التنظيمى للمعهد يتالءم مع األنشطة المختلفة التى يقدمها.
 .2. 2تقوم وحدة الجودة بأنشطتها المختلفة لتأهيل المعهد للحصول على اإلعتماد.
 .3. 2يوجد توصيف وظيفى لجميع الوظائف بالمعهد وتم تعميمه على جميع اإلدارات.
 .4. 2إعتماد السيناريوهات المحتملة لمواجهة األزمات والمخاطر.

 .3القيادة
والحوكمة

 .1. 3تحديـد معايير معتمدة بمجلس اإلدارة لتقييم أداء هيئة العاملين بالمعهد.
 .2. 3تخفيف العبء التدريسى على أعضاء الهيئة المعاونة.
 .3. 3دعم اإلدارة العليا والقيادات ألنشطة وحدة الجودة وتوفير كافة أوجه الدعم الالزم.
 .4. 3تحديد معايير إختيار وتعيين القيادات األكاديمية واإلدارية معتمدة بمجلس اإلدارة.
 .5. 3يتميز نمط القيادة بالديمقراطية وأخذ أراء مختلف األطراف فى مناقشة القضايا
التعليمية واإلدارية وإتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة.
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المحـور

مجاالت القــوة

المعيــار

 .1. 4يوجد دليل لألخالقيات المهنية وحقوق الملكية الفكرية لكافة األطراف ونشره.
.4
 .2. 4تطبيق ممارسات حاسمة لمواجهة عدم اإللتزام بأخالقيات المهنية لكافة األطراف.
المصداقية
 .3. 4قياس مستوى الرضا لكافة األطراف الداخلية.
واألخالقيات
 .4. 4إتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح الممارسات غير العادلة.
 .1. 5ميكنة األعمال اإلدارية بنظام (  ) MISلكافة اإلدارات الخدمية.
 .5الجهـاز  .2. 5تحديد اإلحتياجات التدريبية للقيادات اإلدارية والعاملين.
 .3. 5وضع ضوابط ومعايير الترقية ،وربط الحوافز بمستويات األداء لكافة العاملين.
اإلدارى
 .4. 5قياس مستوى الرضا الوظيفى للعاملين وتحديد أوجه الرضا  /عدم الرضا.
 .1. 6تزايد موازنة المعهد خالل السنوات الخمس الماضية.
 .6الموارد  .2. 6توافر التسهيالت المادية الداعمة للعملية التعليمية ولممارسة األنشطة الطالبية.
 .3. 6توافر موقع إلكترونى للمعهد يشمل معلومات كافة ومتنوعة يتم تحديثها دورياً.
المالية
والمادية  .4. 6تحديث أجهزة وبرامج الحاسب بالمعامل والصيانه الدورية لكافة األجهزة.
 . 5 .6توفير خدمة اإلنترنت الالسلكى للطالب بالمعهد .
 .1. 7توجد خطة للتوعية بأنشطة خدمة المجتمع ،ودراسة لتحديد إحتياجات المجتمع.
 .2. 7مشاركة األطراف المجتمعية فى أنشطة المعهد لتطوير البرامج التعليمية والتدريب
 .7المشاركة والتوظيف للخريجين ،و مجلس إدارة المعهد يضم أطراف ممثلة عن المجتمع.
المجتمعية  .3. 7قياس مستوى رضاء األطراف المجتمعية عن خدمات المعهد للمجتمع والبيئة
المحيطة  ،وإتخاذ اإلجراءات التصحيحية بنا ًء على نتائج القياس.
 .4 .7تقديم المعهد للعديد من الخدمات على مستوى البيئة المحيطة ( مدينة الشروق ).
 .8التقويم
المؤسسى
وإدارة
الجودة

 .1. 8يعرض مدير الوحدة ويناقش قضايا الجودة فى المجالس الرسمية.
 .2. 8وضع خطة تنفيذية معتمدة وموثقة لتطوير القدرة المؤسسية ومتابعتها.
 .3. 8إتخاذ إجراءات تصحيحية بنا ًء على نتائج اإلستقصاءات التى تقوم بها وحدة الجودة.
 .4. 8نقل مقر وحدة الجودة لقاعة أكبر  ،لتسهيل عمل الوحدة فى ممارسة أنشطتها.

ثانيا ً  :الفــاعليــة التعليميـة

 .1. 9زيادة عدد الطالب المحولين إلى المعهد.
 .2. 9تنوع األنشطة الطالبية التى يمارسها الطالب داخليا ً وخارجياً.
 .9الطالب  .3. 9تنوع خدمات الدعم الطالبى ودعم الطالب المتفوقين ،المتعثرين دراسياً.
والخريجون  .4. 9تحديث قاعدة البيانات للخريجين  ،وإستطالع أرائهم لتحديد إحتياجاتهم.
 .5. 9توفير الرعاية الصحية للطالب ،وتخصيص سيارة إسعاف للحاالت الحرجة.
 .6 .9توفير خدمة النقل للطالب ( إختياريا ً ) من القاهرة الكبرى وبعض األقاليم.
 .1 .10إعتماد الهيئة للمعايير األكاديمية المتبناه لبرنامجى نظم المعلومات اإلدارية ،
وعلوم الحاسب ،وتبنى المعهد  NARSالتى أصدرتها الهيئة لبرنامج المحاسبة.
 .10المعايير  .2 .10تحديد الفجوة بين المعايير المتبناه والوضع القائم بكل برنامج.
األكاديمية  .3 .10توافق المعايير المتبناه مع رسالة المعهد.
 .4 .10المراجعة الخارجية للمعايير المتبناه وتنفيذ توصيات المراجعين الخارجيين.
 .5 .10نتائج اإلمتحانات تخضع لمنحنى التوزيع الطبيعى ( قدر اإلمكان ) .
 .1 .11مراجعة توصيف البرامج التعليمية والمقررات .
ً
 .2 .11تنمية مهارات الطالب فى اللغة اإلنجليزية وتأهيلهم وفقا إلحتياجات سوق العمل.
 .11البرامج
 .3.11زيادة عدد الدورات التدريبية الموجهة للطالب طبقا ً إلحتياجاتهم لتنمية مهاراتهم.
التعليمية
 .4 .11تطور أعداد الطالب الملتحقين بكل برنامج ،ونسب النجاح بكل برنامج تخضع
لمنحنى التوزيع الطبيعى.
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المحـور

مجاالت القــوة

المعيــار

 .5 .11تنظيم دورة دعم فنى من الهيئة لهيئة التدريس فى مجال التوصيف وتقرير
البرامج والمقررات.

 .12التعليم
والتعلم

 .1 .12تعيين الخريجين بوظائف الهيئة المعاونة والوظائف اإلدارية .
 .2 .12توافق إستراتيجية التعليم والتعلم مع إحتياجات المقررات والبرامج.
 .3 .12تنوع سياسات المعهد فى التعامل مع مشكالت التعليم.
 .4 .12وجود آلية للتأكد من إستيفاء أسئلة اإلمتحانات لمخرجات التعلم المستهدفة.
 .5 .12توجد أليات للتأكد من عدالة تقويم الطالب وعدم التمييز  ،والتعامل مع تظلمات
الطالب من نتائج اإلمتحانات من خالل لجنة البت فى اإللتماسات المقدمة.
 .6 .12توثيق نتائج اإلمتحانات وإعداد دراسة مقارنة لتتبع النتائج.

 .1 .13تناسب تخصصات أعضاء هيئة التدريس مع ما يقومون بتدريسه.
 .2. 13تحديث خطة تكوين كوادر أعضاء هيئة التدريس من الهيئة المعاونة المعينون
بالمعهد والمسجلين لدرجتى الماجستير والدكتوراة.
 .13أعضاء  .3 .13تحديث الخطة الخمسية إلستيفاء نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب
وإعتمادها للتوافق مع المعدالت المرجعية.
هيئة
التدريس  .4 .13توافر قيادات من األساتذة لقيادة األقسام العلمية.
 .5. 13زيادة عدد الدورات التدريبية الموجهة لهيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 .6 .13تشجيع أعضاء هيئة التدريس على التقدم للجان الترقية  ،وحصول عدد ( )2على
درجة أستاذ  ،وعدد ( )9على درجة أستاذ مساعد.

 .14البحث
العلمى

 .1 .14إستمرارية إصدار المعهد لمجلتين علميتين دوريتين ومحكمتين سنوياً ،وتوفير
قاعدة بيانات للبحوث العلمية المنشورة.
 .2 .14إعداد الخطة البحثية ( )2021 : 2016معتمدة وموثقة .
 .3 .14تشجيع وتحفيز هيئة التدريس على النشر الدولى ومعايير معتمدة من مجلس
اإلدارة بقواعد الصرف طبقا ً لمعامل التأثير.
 . 4 .14تحديد ميزانية لإلنفاق على البحث العلمى بموازنة المعهد السنوية.
 .5 .14عقد إتفاق تعاون مع بعض الجهات لتمويل البحوث التطبيقية.

 .15الدراسات العليا :ال ينطبـــــــــــــــــــــــــــــــق
 .1 .16متابعة العملية التعليمية والتواصل مع أولياء األمور والطالب وتفعيل نظام
 .16التقويم الرسائل اإلكترونية ( . ) SMS
المستمر  .2 .16تنوع أساليب عملية التقويم الشامل والمستمر وتفعيل نظام الريادة العلمية.
 .3 .16توجد خطة تنفيذية لتطوير الفاعلية التعليمية معتمدة وموثقة.
للفاعلية
التعليمية  .4 .16تطبيق اللوائح والقوانين للمساءلة والمحاسبة ،وإعتماد األليات بمجلس اإلدارة.
 .5 .16إعداد تقارير دورية لتقييم األداء على مستوى المعهد متضمنا ً كافة المعايير.
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ب) مجاالت الضعف  :بنا ًء على تقارير متابعة األداء على مستوى محورى اإلعتماد
(القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية) ،و تقرير المراجعة الخارجية لإلعتماد الوارد من الهيئة
القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد وفقا ً لنتائج الزيارة الميدانية للمعهد ،تم تحديد مجاالت
الضعف على مستوى كل معيار  ،وهى كالتالى:
المحـور

مجاالت الضعــف

المعيــار

 .1.1ضعف المشاركة الخارجية فى مناقشة نتائج التحليل البيئى .
 .1التخطيط  .2. 1مشاركة العاملين والطالب والخريجين فى صياغة األهداف اإلستراتيجية محدودة
اإلستراتيجى  .3. 1لم يتم تحليل الوضع التنافسى مع مؤسسات حكومية تقدم نفس نوعية البرامج بالمعهد.

أوالً :القدرة المؤسسية

 .2الهيكل
التنظيمى

 .1. 2ال يوجد دليل وثائقى على إصدار المعهد لكتيب للهيكل التنظيمى والتوصيف الوظيفى
وإستخدام التوصيف الوظيفى فى التعيين والنقل والندب .
 .2. 2ضعف أنشطة وحدة شئون الخريجين.

 .3القيادة
والحوكمة

 .1. 3عدم أخذ أراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين فى معايير إختيار
القيادات .
 .2. 3ال يتم إتخاذ ما يلزم لقياس أثر ومردود التدريب على األداء.
 . 3. 3ضعف التعاون مع المؤسسات اإلنتاجية أو الخدمية فى المجتمع المحيط لزيادة وتنمية
الموارد الذاتية للمعهد.

.4
المصداقية
واألخالقيات

 .1. 4ال يوجد وثائق لقياس الرضا وإنطباعات أعضاء هيئة التدريس عن اإلجراءات التى
يتبعها المعهد للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية.

 .5الجهـاز
اإلدارى

 .1. 5ال تستخدم المؤسسة وسائل مبتكرة لتقييم أداء العاملين.
 .2. 5ال توجد وثيقة معايير لقياس الرضا الوظيفى.
 .3. 5نسبة الطالب إلى الجهاز اإلدارى ال تتفق مع المعدالت القياسية للهيئة.

 .6الموارد
المالية
والمادية

 .1. 6عدم كفاية التسهيالت المتوافرة لممارســة األنشطـة الطالبية مع تزايد أعداد الطالب.
 .2. 6قلة عدد النسخ المتوافرة من كل كتاب  /مرجع بالمكتبة.
 .3. 6ال يتوافر مكتبة إلكترونية لقواعد البيانات والدوريات العالمية ألعضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة.
 .4. 6ال يتوافر مصدر دائم للكهرباء ( مولد كهربائى ).

.7
المشاركة
المجتمعية
 .8التقويم
المؤسسى
وإدارة
الجودة

 .1. 7ال تشارك األطراف المجتمعية فى المجلس األكاديمى ومجالس األقسام.
 .1. 8لم يتم رصد وتوثيق مردود عملية تقويم القدرة المؤسسية على جودة أداء األنشطة
المختلفة.
 .2. 8لم يتم مناقشة نتائج التقويم مع مختلف األطراف المعنية.

ثانيا ً :
الفــاعليــة
التعليميـة

 .1.9يوجد لدى المعهد عدد قليل من الطالب الوافدين.
 .9الطالب  .2. 9ال يوجد ما يفيد مساهمة إتحاد الطالب فى تنفيذ األنشطة الطالبية بالمعهد.
والخريجون  .3. 9صعوبة التواصل مع الخريجين فى سوق العمل .
 .4. 9ال توجد لدى المعهد برامج إلعداد الخريجين لسوق العمل.
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المحـور

المعيــار

مجاالت الضعــف

.10
المعايير
األكاديمية

 .1 .10تحديد الفجوة بين المعايير األكاديمية المتبناه والوضع القائم يحتاج لمراجعة  ،ولم
يتم مراعاة المعايير األكاديمية عند تصميم البرامج.
 .2. 10مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة مع أهداف البرامج التعليمية تحتاج إلعادة
صياغة.

 .11البرامج
التعليمية
 .12التعليم
والتعلم

 .13أعضاء
هيئة
التدريس

 .14البحث
العلمى

 .1 .11مراجعة توصيف البرامج التعليمية الثالث وبعض المقررات بكل برنامج إلستيفاء
مالحظات الهيئة.
 .1 .12ضعف مشاركة المعيدين والطالب فى إعداد إستراتيجية التعليم والتعلم.
 .2 .12قلة أجهزة الحاسب وشاشات الفهرسة وعدد نسخ كل كتاب بالمكتبة.
 .3. 12ال توجد خطط تنفيذية لتنفيذ اإلجراءات التصحيحية التى تم تحديدها بنا ًء على
إستطالعات الرأى للطالب.
 .4. 12ال يوجد بالالئحة تدريب ميدانى للطالب.
 .1 .13ال تتفق نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالنسبة للطالب مع المعدالت
المرجعية.
 .2. 13ال يوجد تغذية راجعة عن مردود التدريب .
 .3. 13محدودية مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى المؤتمرات الدولية.
 .4. 13ال يتم إتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة لتحسين رضا أعضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة.
 .1 .14عدم التنسيق بين أعضاء هيئة التدريس باألقسام المختلفة إلجراء وتنفيذ أنشطة
بحثية مشتركة مع المؤسسات البحثية المختلفة بالمجتمع.
 .2. 14ال يوجد ميزانية محددة لإلنفاق على الخطة البحثية سنوياً.

 .15الدراسات العليا :ال ينطبـــــــــــــــــــــــــــــــق
 .16التقويم  .1 .16محدودية عرض نتائج تقويم البرامج التعليمية الثالثة مع األطراف المعنية الخارجية
المستمر للمناقشة والتقييم.
للفاعلية  .2 .16ال توجد قرارات مستحدثة لتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة .
التعليمية

ثانيا ً :الخطة التنفيذية  :وتشمل:
 -1مجاالت القوة وأوجه التعزيز.
 -2مجاالت الضعف و أنشطة التحسين .
• وتم اإلعتماد على نموذج الهيئة ( رقم  4أ )  ،ويتضمن ما يلى :
** آليات التنفيذ – التوقيت – مسئوليات التنفيذ  -مؤشرات المتابعة وتقييم األداء.

-6-

وزارة التعليم العاىل

املعهد العاىل للحاسبات وتكنولوجيا املعلومات
ضاحية النخيل – مدينة الشروق

اخلطة التنفيذية
لتعزيز جماالت القوة
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لمعيار

.1التخطيط
اإلستراتيجى

مجاالت القوة

آليات التنفيذ

التوقيت

أنشطة ومهام التعزيز لمجاالت القوة

 -1/1إعداد تقارير دورية لمتابعة تنفيذ  -1/1/1متابعةةة التقةةارير الدوريةةة ومةةا ورد
بها من توصيات.
الخطة اإلستراتيجية.

 تقارير إجراءاتتصحيحية

نهاية كل فصل
دراسى /2016
2017

 -2/1اإلنتهاء من تنفيذ حةوالى  -1/2/1 % 80متابعةةة األنشةةطة الجةةارى تنفيةةذها
فى الخطة ( نسبة الـ  ) % 20تقريباً.
من الخطة قبل عام تقريبا ً .

 -تقارير متابعة

يناير  :يونيو
2017

 -3/1إسةةةةةةةتيفاء مالحظةةةةةةةات الزيةةةةةةةارة
الميدانيةةةة للهيئةةةة فيمةةةا يخةةة
التخطيط اإلستراتيجى.

 -1/3/1متابعة مدى تحقيق المعهد لرؤيتةة
معيةةةار
ورسالته وأهدافه الواردة بالخطة.

 -ورشة عمل

ديسمبر 2016
 :مارس 2017

 -4/1تحديةةد سياسةةات واتةةحة تضةةمن  -1/4/1متابعة تنفيذ السياسةات ومردودهةا
من خالل تقييم األداء السنوى.
للمعهد تحقيق رسالته وأهدافه.

 تقارير التقييمالدورية

أكتوبر / 2016
يونيو 2017

 -1/5/1التواصةةل المسةةتمر مةةع الخةةريجين
والتعةةةةةر علةةةةةى أراء أصةةةةةحاب األعمةةةةةال
وتقييمهم للخريجين والبرامج.

 ملتقى الخريجين. -إستقصاءات

أغسطس :
أكتوبر 2016

 -1/2الهيكةةةل التنظيمةةةى للمعهةةةد يةةةتالئم  -1/1/2التنسةةةيق والتكامةةةل بةةةين مختلةةةف
الوحدات اإلدارية لتحقيق أهدا المعهد.
مع االنشطة المختلفة التى يقدمها.

 التقارير السنوية اإلستقصاءات -اإلجتماعات

يونيو  /يوليو
2017

 -5/1تحسن الوتع التنافسى للمعهد.

 -2الهيكل
التنظيمى

 -2/2تقةةةةوم وحةةةةدة الجةةةةودة بمختلةةةةف

 -1/2/2إسةتيفاء الوحةدة لكافةة المالحظةةات  -إجتماعات /
األنشةةطة لتيهيةةل المعهةةد للحصةةول علةةى
الواردة بتقرير المراجعة الخارجية للهيئة .مقابالت  /مكافآت

اإلعتماد المؤسسى.

-8-

سبتمبر 2016
 :يناير 2017

مسئولية التنفيذ
 مدير وحدة الجودة -لجنة المتابعة

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء
 نسةةةةةةةةةةبة التنفيةةةةةةةةةةذ للخطةةةةةةةةةةةواإلجراءات التصحيحية التى يةتم
إتخاذها.

 نسبة التنفيةذ لننشةطة المتبقيةة رئيس لجنةالتخطيط اإلستراتيجى بالخطة.
 مدير وحدة الجودة مدير وحدة الجودة رئيس لجنةالتخطيط والمتابعة
 وحدة الجودة لجنة التخطيطاإلستراتيجى
 إدارة الخريجين وحدة خدمةالمجتمع
 رابطة الخريجين مدير وحدة الجودة األمين العام -مديرو اإلدارات

 نتةةائج اإلستقصةةاءات التةةى يةةتمتطبيقهةةةةا واإلسةةةةتفادة منهةةةةا فةةةةى
اإلرتقةةةةةةاء بالوتةةةةةةع التنافسةةةةةةى
للمعهد.
 النتةةةةائج الةةةةواردة فةةةةى تقةةةةاريرالمتابعة السنوية واإلسةتفادة مةن
النتائج فى تطوير األداء اإلدارى.

 مدير وحدة الجودة رؤساء البرامج -اللجان النوعية

 نتةةائج اإلجتماعةةات والمقةةابالتوالتقدم بطلب الزيةارة للهيئةة بعةد
إستيفاء كافة المالحظات.

 مستويات اإلنجاز وفقا ً للتقةاريرالدورية للمتابعة.
 -التقرير السنوى لتقييم األداء.

لمعيار

مجاالت القوة

التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

أنشطة ومهام التعزيز لمجاالت القوة

آليات التنفيذ

 -3/2يوجةةةد توصةةةيف وظيفةةةى لجميةةةع  -1/3/2متابعةةةةةة إلتةةةةةزام كافةةةةةة العةةةةةاملين  -المراجعة السنوية
الوظةةائف بالمعهةةد  ،وتةةم تعميمةةه علةةى بالمهةةةام الوظيفيةةةة المحةةةددة والعمةةةل علةةةى  -إجراءات تجديد
األيزو
تطويرها بإستمرار وفقا ً للمستجدات.
جميع اإلدارات.

أغسطس :
أكتوبر 2016

 ممثل اإلدارة فىاأليزو
 -مدير HR

 نتةةةةةةةةةائج المراجعةةةةةةةةةة بقةةةةةةةةةا ًلمواصفات شهادة األيزو.

المحتملة لمواجهةة األزمةات والمخةا ر  -1/4/2تعمةةةةةيم الوثيقةةةةةة علةةةةةى الجهةةةةةات
 وثيقة يتم تعميمهاالمعنية وفقا ً للسيناريوهات المحتملة.
( المتوقعة ).

نوفمبر 2016

 مراجعةةة سةةيناريوهات مواجهةةة مدير وحدة الجودةاألزمات وتنظةيم فةرع عمةل علةى
 مدير وحدة األزماتمستوى كل أزمة بقا ً لنوعها.

 -1/1/3متابعة نتائج التقييم السةنوى ألداء
 -1/3تحديةةةد معةةةايير معتمةةةدة بمجلةةةس
العةةةاملين واتخةةةاذ اإلجةةةراءات التصةةةحيحية
اإلدارة لتقييم أداء هيئة العاملين.
الالزمة .

 -تقرير سنوى

نوفمبر /
ديسمبر 2017

 مدير وحدة الجودة -األمين العام

 اإلستفادة من نتةائج التقيةيم فةىتحسين وتطوير األداء.

 -2/3تخفيةةةف العةةةبء التدريسةةةى علةةةى  -1/2/3مةةنا الهيئةةة المعاونةةة أيةةام التفةةر
الالزمة بقا ً لجداولهم بالدراسات العليا.
أعضاء الهيئة المعاونة.

 قرار أ.د.العميد -جداول الدراسة

سبتمبر 2017

 نتائج إستقصةار الةرأى الموجةه لجنة الجداول -شئون هـ .التدريس للهيئة المعاونة.

 -1/3/3االستفادة مةن كافةة مجةاالت الةدعم
ألنشةةةطة وحةةةدة الجةةةودة وتةةةوفير كافةةةة
فى إستيفاء معايير اإلعتماد .

 دراسة ذاتية تقرير سنوى -لب االعتماد

ديسمبر 2017

 مدير وحدة الجودة رؤساء البرامج -اللجان النوعية

 -4/3تحديةةةةد معةةةةايير إختيةةةةار وتعيةةةةين  -1/4/3إسةةةةةتطالع أراء هيئةةةةةة التةةةةةدريس
ومديرى اإلدارات فى المعايير .
القيادات األكاديمية واإلدارية .

 معايير مفعلة -إجتماعات

ديسمبر 2017

 عميد المعهد مدير وحدة الجودة -رؤساء الشُعب

 -نتائج إستطالع الرأى.

 -5/3يتميةةز نمةةط القيةةادة بالديمقرا يةةة
وأخذ أراء مختلف األ را فى مناقشة  -1/5/3توثيةةةةةةةةةةق كافةةةةةةةةةةة اإلجةةةةةةةةةةراءات
القضةةةايا التعليميةةةة واإلداريةةةة ،وإتخةةةاذ التصحيحية التى يتم إتخاذها ونشرها.
اإلجراءات التصحيحية الالزمة.

 اجتماعات -قرارات

 عميد المعهد رؤساء البرامج -مدير وحدة الجودة

 اثر االجراءات التى يتم اتخاذهافةةةةةةى تطةةةةةةوير األداء االكةةةةةةاديمى
واالدارى.

 -4/2إعةةةةداد وإعتمةةةةاد السةةةةيناريوهات

 -3/3دعةةةةةم اإلدارة العليةةةةةا والقيةةةةةادات

 -3القيادة
والحوكمة

أوجه الدعم الالزم.
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نهاية كل فصل
دراسى

 -نسبة التنفيذ لخطة التحسين .

لمعيار

مجاالت القوة

أنشطة ومهام التعزيز لمجاالت القوة

آليات التنفيذ

التوقيت

 -1/1/4متابعة التفعيل إلجراءات أخالقيات
 -1/4يوجةةةد دليةةةل لنخالقيةةةات المهنيةةةة
المهنةةة وحقةةوع الملكيةةة خاصةةة فةةى مجةةال
وحقوع الملكية الفكرية لكافة األ ةرا
البحوث العلمية واألمانة العلميةة واإلداريةة
ونشره بمختلف الوسائل.
للعاملين واإلمتحانات للطالب.

 لجان تحكيمالبحوث
 الكنتروالت -دليل معلن

يناير / 2016
يونيو 2017

 وحدة البحوثالعلمية
 الكنتروالت. -الشئون القانونية

 -2/4تطبيةةةةةةةق ممارسةةةةةةةات حاسةةةةةةةمة  -1/2/4اتخةةةاذ كافةةةة اإلجةةةراءات الالزمةةةة
لمواجهةةةةةة عةةةةةدم اإللتةةةةةزام بيخالقيةةةةةات لضةةمان اإللتةةزام بيخالقيةةات المهنةةة لكافةةةة
األ را .
 -4المصداقية المهنة لكافة األ را .

 اجتماعات -قرارات

مستمر

 -عميد المعهد

 -3/4قيةةةةاس مسةةةةتوى الرتةةةةا لكافةةةةة  -1/3/4تعةةدد أليةةات قيةةاس مسةةتوى الرتةةا
لن را المستفيدة داخلياً.
األ را الداخلية .

 استبيان اجتماعات -مقابالت

نهاية العام
الدراسى

 مدير وحدة الجودة -لجنة المصداقية

 -4/4إتخاذ اإلجراءات التصحيحة الالزمةة  -1/4/4اسةةتطالع أراء العةةاملين فةةى مةةدى
مصداقية نظم التقييم .
لتصحيا الممارسات غير العادلة.

 استبيان -مقابالت

 -نوفمبر 2017

 مدير وحدة الجودة -األمين العام

 -1/1/5التطوير المستمر للبرامج التى يتم
بنظةةام ( )MISلكافةةة اإلدارات الخدميةةة
تطبيقها لتطوير األداء ووفقا ً للمستجدات.

 -تقارير االدارات

يوليو /اغسطس
2017

 وحدة البرمجةبإدارة IT

 اراء المسةةةةةتفيدين فةةةةةى جةةةةةودةالخدمة المقدمة (الوقت  /الجهد)

 -إستبيان

أكتوبر 2016

 مدير وحدة الجودة -وحدة التدريب

 حصةةةةر اإلحتياجةةةةات التدريبيةةةةةووتعها تمن الخطة التدريبية

 -1/3/5االلتزام بالمعايير المعلنة  ،وتكريم
المتميزين .

 تقارير التقييم -حوافز ومكافيت

يونيو  /سبتمبر
2017

 عميد المعهد األمين العام -رؤساء البرامج

 مسةةةتوى رتةةةا العةةةاملين عةةةنالحوافز والمكافيت.

 -1/4/5تحديد أوجه الرتا وعدم الرتا .

 إستبيان وثيقة عواملالرتا /عدم الرتا

سبتمبر 2017

 مدير وحدة الجودة األمين العام -لجنة التقييم

 زيةةةادة الةةةوالء واإلنتمةةةاء لةةةدىهيئة العاملين.

واألخالقيات

 -1/5ميكنةةةة جميةةةع األعمةةةال اإلداريةةةة

 -5الجهاز
اإلدارى

بالمعهد.
 -2/5تحديةةةةةد اإلحتياجةةةةةات التدريبيةةةةةة
للقيادات اإلدارية والعاملين.
 -3/5وتةةع تةةوابط ومعةةايير للترقيةةة
وربةةط الحةةوافز بمسةةتويات األداء لكافةةة
العاملين بالمعهد.
 -4/5قيةةاس مسةةتوى الرتةةا الةةوظيفى
للعاملين .

 -1/2/5إسةةةتطالع أراء القيةةةادات اإلداريةةةة
والعاملين لتحديد إحتياجاتهم بصفة دورية.
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مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء
 مةةةةدى إلتةةةةزام هيئةةةةة العةةةةاملينوالطالب بما ورد بدليل اخالقيةات
المهنة ،وعدد المخالفات التةى تةم
رصدها ونتائج التحقيق فيها.
 الحةةد مةةن عةةدد غيةةر الملتةةزمينبيخالقيات وآداب المهنة.
 ارتفةةةاع مسةةةتوى الرتةةةا لةةةدىكافةةةةةةةةةة األ ةةةةةةةةةرا الداخليةةةةةةةةةة
واإلستفادة منها فى تطوير االداء
 نتائج اإلستبيانات والمقةابالت ،وعةةةدد الممارسةةةات غيةةةر العادلةةةة
التى يتم تصحيحها .

لمعيار

 -6الموارد

مجاالت القوة

آليات التنفيذ

التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

أنشطة ومهام التعزيز لمجاالت القوة

 -1/1/6توفير كافة الموارد المالية الالزمة
 -1/6تزايةةةةةد موازنةةةةةة المعهةةةةةد خةةةةةالل
للصةةةر علةةةى مختلةةةف األنشةةةطة لتحقيةةةق
السنوات الخمس الماتية.
المعهد ألهدافه المختلفة.

 الموازنةالتقديرية السنوية
للمعهد

2017 / 2016

 مجلس اإلدارة عميد المعهد -المدير المالى

 تناسةةب المبةةالم المنصةةرفة مةةعاإلحتياجات الفعلية.

 -2/6توافر التسهيالت المادية الداعمةة  -1/2/6تطوير كافة اإلمكانةات الماديةة مةن
للعمليةةةة التعليميةةةة ولممارسةةةة الطةةةالب ( مةةةدرجات – قاعةةةات – معامةةةل – مالعةةةب
رياتية  ..إلخ) .
لننشطة المختلفة.

 استقصاءاتالطالب

2017 / 2016

 نتةةةائج إستقصةةةاء أراء الطةةةالب األمين العام الورش والصيانة واتخةةةاذ اإلجةةةراءات التصةةةحيحية -ادارة رعاية الطالب الالزمة لتطوير األداء.

 -3/6تةةةوافر موقةةةع إلكترونةةةى للمعهةةةد  -1/3/6التحةةةةةةةةةديث الةةةةةةةةةدورى للموقةةةةةةةةةع
يوليو  :ديسمبر
يشةةمل معلومةةات كافيةةة ومتنوعةةة ويةةتم اإللكترونةةةةى وكفايةةةةة البيانةةةةات إلحتياجةةةةات  -تقارير  /مخا بات
سنويا ً
المستفيدين والمترددين.
تحديثها دوريا ً.

 وحدة التطويراإللكترونى

 مسةةتوى رتةةا المسةةتفيدين مةةنالبيانات المتوفرة على الموقع.

 -1/4/6متابعةةةة خطةةةة التحةةةديث لنجهةةةزة
بالمعامةةةةل والصةةةةيانة الدوريةةةةة لكافةةةةة
والبرامج بالمعامل.

 أوامر شراء خطة التحديث -إستبيان الرأى

يوليو  :سبتمبر
سنويا ً

 أعضاء هيئةالتدريس حاسبات
 -إدارة IT

 نسةةبة التنفيةةذ لخطةةة التحةةديث ،ورتةةةةا الطةةةةالب عةةةةن مسةةةةتوى
األجهزة والبرامج.

 -5/6تةةوفير خدمةةة اإلنترنةةت الالسةةلكى  -1/5/6إسةةةةتطالع أراء المسةةةةتفيدين مةةةةن
الخدمة.
للطالب بالمعهد.

 -إستبيان

يونيو 2017

 مدير وحدة الجودة -وحدة التقييم

 نتةةةةائج اإلسةةةةتبيانات ومسةةةةتوىالرتا.

 -1/7توجةةةةد خطةةةةة للتوعيةةةةة بينشةةةةطة  -1/1/7متابعة التنفيذ لبنود الخطة ووتةع
خدمةةةةةة المجتمةةةةةع  ،ودراسةةةةةة لتحديةةةةةد خطةةة عمةةل لتنفيةةذ اإلحتياجةةات المجتمعيةةة
وفقا ً إلمكانات المعهد.
اإلحتياجات.

 تقارير متابعة -خطة تنفيذية

أكتوبر / 2016
يونيو 2017

 لجنة المشاركةالمجتمعية

 نسةةةبة التنفيةةةذ لبنةةةود الخطةةةة ،واإلجراءات التصحيحية التى يةتم
اتخاذها لمعالجة القصور.

 -2/7مشةةةةةةةةاركة بعةةةةةةةة األ ةةةةةةةةرا
 -1/2/7زيةةةةةةادة عةةةةةةدد المشةةةةةةاركين مةةةةةةن
ةوير
المجتمعيةةة فةةى أنشةةطة المعهةةد لتطة
األ را المجتمعية واصةحاب االعمةال فةى
البرامج التعليمية والتةدريب والتوظيةف ملتقى الخريجين والتوظةف لزيةادة الفةر
للخةةةةةريجين  ،ويضةةةةةم مجلةةةةةس اإلدارة المتاحة لخريجينا فى الحصول علةى فةر
عمل لمختلف التخصصات.
أ را ممثلة عن المجتمع.

 دعوات ملتقى -بيرشور

 -4/6تحديث أجهزة الحاسةب والبةرامج
األجهزة.

-7
المشاركة
المجتمعية
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مارس  :مايو
2017

 لجنة المشاركةالمجتمعية
 وحدة الخريجين -العالقات العامة

 عةةةدد الحضةةةور فةةةى الملتقةةةى ،والفةةةةر الوظيفيةةةةة التةةةةى يةةةةتم
توفيرها للخريجين.

لمعيار

مجاالت القوة

أنشطة ومهام التعزيز لمجاالت القوة

آليات التنفيذ

التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

 -1/3/7اتخةةةةةاذ اإلجةةةةةراءات التصةةةةةحيحية
الالزمةةة بنةةاء علةةى نتةةائج قيةةاس مسةةتوى
الرتا لمختلف األ را المجتمعية.

 استبيانات -قرارات

أغسطس /
سبتمبر 2017

 لجنة المشاركةالمجتمعية
 -لجنة االستقصاءات

 زيةةادة مسةةتوى الرتةةا لمختلةةفاال را المجتمعية.

 استبيان -مقابلة

يوليو 2017

 لجنة المشاركةالمجتمعية

 اإلجراءات التصحيحية التى يتماتخاذها وفقا ً لنتائج االستبيانات

 -قرارات

مستمر

 عميد المعهد -مدير وحدة الجودة

 فعاليةةة اإلجةةراءات فةةى معالجةةةقضايا الجودة.

 تقارير المتابعة -إجتماعات

يوليو 2016

 مدير وحدة الجودة -لجنة التطوير

 -نسبة التنفيذ لما ورد بالخطة.

 -تقارير متابعة

فبراير /
أغسطس
2017

 -مدير وحدة الجودة

 -قرار ادارى

سبتمبر 2016

 -1/1/9إسةةتمرارية المحافظةةة علةةى سةةمعة
 -1/9زيادة عدد الطةالب المحةولين إلةى
المعهد الجاذبةة للطةالب ،وتطةوير الخةدمات
المعهد ( بالفرقة األولى  /الثانية ).
التى يقدمها المعهد للطالب بإستمراية.

 الدعاية السنوية برامج للتطوير -شهادة االعتماد

يوليو  :سبتمبر
2017

 -2/9تنةةةةوع األنشةةةةطة الطالبيةةةةة التةةةةى  -1/2/9تشةةةجيع الطةةةالب علةةةى المشةةةاركة
بمختلف األنشطة وتكريم المتميزين.
يمارسها الطالب داخليا ً وخارجيا ً .

 مسابقات داخلية /خارجية
 شهادات تكريمومكافيت

خالل العام
الدراسى

 مدير رعاية الطالب رواد األسر الطالبية -إتحاد الطالب

 نتةائج المسةةابقات  ،وعةةدد الطةةالبالذين يتم تكريمهم ومنحهم مكافيت.

 -3/9تنةةةوع خةةةدمات الةةةدعم الطالبةةةى  -1/3/9 ،تقيةةةةيم الخةةةةدمات الطالبيةةةةة التةةةةى
يقدمها المعهد ألبنائه الطالب.
ودعم الطالب المتفوقين والمتعثرين.

 خطة الدعم -تقارير التقييم

يوليو /
اغسطس
2017

 مدير وحدة الجودة -لجنة الدعم الطالبى

 -نسبة التنفيذ لما ورد بالخطة.

 -3/7قيةةاس مسةةتوى رتةةاء األ ةةرا
المجتمعية عن خدمات المعهد .

 -8التقويم
المؤسسى
وإدارة نظم
الجودة

 -4/7تقديم المعهد للعديد مةن الخةدمات  -1/4/7اسةةتطالع اراء الجهةةات المسةةتفيدة
عن الخدمات التى يؤديها المعهد.
على مستوى البيئة المحيطة .
 -1/1/8تعظيم اإلستفادة من أراء الحضور
 -1/8يعةةةرد مةةةدير الوحةةةدة وينةةةاق
بالمجالس الرسمية فيما يخ موتوعات
الرسمية.
قضايا الجودة فى المجالس
وقضايا الجودة بالمعهد.
 -2/8توجةةةةةد خطةةةةةة تنفيذيةةةةةة معتمةةةةةدة  -1/2/8متابعةةةةة تنفيةةةةذ األنشةةةةطة الةةةةواردة
بخطة تطوير القدرة المؤسسية.
لتطوير القدرة المؤسسية ومتابعتها.

 -3/8إتخةةاذ إجةةراءات تصةةحيحية بنةةا ًء

 -1/3/8متابعة تفعيةل اإلجةراءات التةى يةتم
على نتائج اإلستقصاءات التى تقوم بها
اتخاذها .

وحدة الجودة.

 -4/8نقل مقر الوحدة لمقر أوسع.

-9
الطالب
والخريجون

 -1/4/8سةةةةهولة العمةةةةل بالوحةةةةدة وكفايةةةةة
المساحة المخصصة لإلحتياجات.
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 عميد المعهد -رئيس مجلس اإلدارة

 عميد المعهد -رؤساء البرامج

 زيادة الرتا لدى الطالب. تناسةةب المسةةاحة والتجهيةةزاتمع أنشطة الوحدة الداخلية.
 نتائج إسةتطالع الةرأى السةنويةومستوى الرتا لدى الطالب.

لمعيار

مجاالت القوة

أنشطة ومهام التعزيز لمجاالت القوة

آليات التنفيذ

التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

 -4/9تحديث قاعدة بيانات الخريجين.

 -1/4/9التواصةةةل مةةةع الخةةةريجين وجهةةةات
التوظف وتحديد إحتياجاتهم.

 إستبيان -مقابالت

سبتمبر 2016
 :مارس 2017

 ادارة الخريجين العالقات العامة -مجلس ادارة الرابطة

 قاعدة بيانات ُمحدثةة  ،وبةرامجلتطوير مستوى الخريجين.

 اوامر شراء -معدات واجهزة

بداية العام
الدراسى

 -مدير العيادة الطبية

 مسةةةةتوى رتةةةةا الطةةةةالب عةةةةنالخدمات الطبية المؤداه.

أغسطس/
سبتمبر 2017

 مدير إدارة النقل -لجنة الشكاوى

 زيةةةةةةادة رتةةةةةةا الطةةةةةةالب عةةةةةةنالخدمة.

 تقاريرالمراجعون
الخارجيون

سبتمبر /
ديسمبر 2016

 رئيس البرنامج منسق البرنامج -لجنة المعايير

 اسةةةةةةتيفاء مالحظةةةةةةات الهيئةةةةةةةوالمراجع الخارجى ( ان وجدت)

 خطة عمل -ورش واجتماعات

فبراير  /مارس
2017

 رؤساء البرامج منسقو البرامج -لجنة المعايير

 نسبة التنفيذ لخطة سد الفجةوة،وتقارير المراجعة.

 -1/3/10اسةةةةتيفاء مالحظةةةةات المراجعةةةةة
 -3/10توافةةةةق المعةةةةايير المتبنةةةةاه مةةةةع
الخارجيةةةةة بمةةةةا يضةةةةمن تحقيةةةةق المعهةةةةد
رسالة المعهد.
لرسالته وأهدافه المعلنة.

 -ورش عمل

سبتمبر :
نوفمبر 2017

 رؤساء البرامج مدير وحدة الجودة -لجنة المعايير

 تقةةةةةارير المراجعةةةةةة الداخليةةةةةةوالخارجية تتضمن استيفاء كافةة
المالحظات الواردة بالتقرير.

 -4/10المراجعةةةةة الخارجيةةةةة للمعةةةةايير  -1/4/10دوريةةةةةةة المراجعةةةةةةة الخارجيةةةةةةة
المتبنةةةاه وتنفيةةةذ توصةةةيات المةةةراجعين والمتابعة لخطط التحسين لمعالجة القصور
بصفة مستمرة ( إن وجد ).
الخارجيين.

 ورش عمل -تقارير دورية

فبراير  /يوليو
2017

 رؤساء البرامج -منسقو البرامج

 التقةةةةةارير السةةةةةنوية للبةةةةةرامجوالمقررات.

 -1/11مراجعةةةةةةة توصةةةةةةيف البةةةةةةرامج  -1/1/11مراجعةةةةةة مصةةةةةفوفة مخرجةةةةةات
وبع ة المقةةررات إلسةةتيفاء مالحظةةات التعلم المستهدفة مةع أهةدا كةل برنةامج ،
ومواصفات الخريج .
الزيارة الميدانية للهيئة.

 ورش عمل دعم فنى -تحديث توصيف

أغسطس :
نوفمبر 2016

 مدير وحدة الجودة رؤساء البرامج -منسقو البرامج

 تقةةةةةارير المراجعةةةةةة وإعتمةةةةةادتحديث التوصيف.

 -5/9تةةوفير الرعايةةة الصةةحية للطةةالب -1/5/9 ،زيادة كفاءة العيادة الطبية بالمعهد
وتوفير كافة المستلزمات الطبية الالزمة.
وتخصي سيارة إسعا بالمعهد .

 العقد السنوى -6/9تةةةةةةوفير خدمةةةةةةة نقةةةةةةل للطةةةةةةالب -1/6/9زيةةةادة عةةةدد خطةةةو النقةةةل وتحسةةةين
(إختيارياً) من القاهرة الكبرى واألقاليم الخدمة وفقا ً للشكاوى المقدمة من المستفيدين  -صندوع الشكاوى
 -1/1/10المراجعةةةةةة الدوريةةةةةة لتوصةةةةةيف
 -1/10إعتمةةةةةةةةاد الهيئةةةةةةةةة للمعةةةةةةةةايير
البةةةةرامج والمقةةةةررات فةةةةى تةةةةوء تقريةةةةر
األكاديمية المتبناه .
المراجعة الخارجية للهيئة.

-10
المعايير
األكاديمية

-11
البرامج
التعليمية

 -2/10تحديةةةةد الفجةةةةوة بةةةةين المعةةةةايير
المتبناه والوتع القائم بكل برنامج.

 -1/2/10متابعة تنفيذ خطة سد الفجوة.
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مجاالت القوة

لمعيار

أنشطة ومهام التعزيز لمجاالت القوة

آليات التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

التوقيت
مايو 2017

 مدير البرنامج -المدربون

 نتةةةائج اسةةةتطالع أراء الطةةةالبواإلجراءات التصحيحية التى يةتم
اتخاذها بنا ًء على النتائج.

يوليو :
أكتوبر 2016

 مدير وحدة التدريب رؤساء البرامج -مدير وحدة الجودة

 عدد البرامج التدريبية التى يةتمتوفيرها للطالب سنوياً.

 مدير وحدة التدريب  -زيةةادة مهةةارات هيئةةة التةةدريس -مدير وحدة الجودة ونشر ثقافة الجودة.

 -2/11تنمية مهارات الطالب فةى اللةةة

 -1/2/11استطالع أراء الطةالب فةى جةودة
اإلنجليزيةةة وتةةيهيلهم وفقةةا ً إلحتياجةةةات
البرنامج ومدى اإلستفادة من تطبيقه.

 -استبيان رأى

سوع العمل.

 -3/11برامج تدريبيةة موجهةة للطةالب  -1/3/11زيةةةادة عةةةدد البةةةرامج التدريبيةةةة
وفقا ً للمستجدات فى سوع العمل.
لتنمية مهاراتهم المهنية.

 خطة تدريبية اتفاع تعاون معمراكز التدريب

 -4/11تقةةةةديم الةةةةدعم الفنةةةةى ألعضةةةةاء  -1/4/11اإلسةةةةةتفادة مةةةةةن الةةةةةدعم الفنةةةةةى
هيئة التدريس من قِبل الهيئة فى مجةال والبرامج التدريبية فى تنمية مهارات هيئةة
التدريس ونشر ثقافة الجودة.
المعايير والبرامج التعليمية.

 -ورش عمل.

سبتمبر /أكتوبر
2016

 -1/5/11اإلسفادة من تطور نسةب النجةا
بكةةل برنةةامج ونتةةائج اإلمتحانةةات تتفةةق
فى تحديث استراتيجية التعليم والتعلم.

 اجتماعات استراتيجيةمحدثة

اغسطس /
سبتمبر 2017

 -1/12تعيةةةةةةين الخةةةةةةريجين بوظةةةةةةائف  -1/1/12زيةةادة التةةدريب المهنةةى للمعينةةين
لرفع كفاءتهم الوظيفية.
الهيئة المعاونة والوظائف اإلدارية.

 -دورات تدريبية

أغسطس /
سبتمبر 2016

 -2/12توافةةةةةةق إسةةةةةةتراتيجية للتعلةةةةةةيم  -1/2/12إسةتخدام أعضةاء هيئةة التةةدريس
والتعلم مةع متطلبةات البةرامج التعليميةة لوسةةةةائل ومصةةةةادر متنوعةةةةة بمةةةةا يضةةةةمن
تطبيق إستراتيجية التعليم والتعلم.
والمقررات الدراسية.

 وسائل ومصادرمتنوعة للتعليم
والتعلم

 -3/12تنةةةةوع سياسةةةةات المعهةةةةد فةةةةى  -1/3/12اتخاذ اجراءات حازمةة لمواجهةة
ظاهرة الةياب  /الدروس الخصوصية.
التعامل مع مشكالت التعليم.

 قرارات -مجلس اإلدارة

 -4/12يوجةةد أليةةة للتيكةةد مةةن إسةةتيفاء  -1/4/12متابعةةةة إسةةةتيفاء اعضةةةاء هيئةةةة
أسةةةةئلة اإلمتحانةةةةات لمخرجةةةةات الةةةةتعلم التةةدريس للنمةةوذج  ،ومراجعةةة مةةا ورد بةةه
لتحديد مدى استيفاء المقرر لـ .ILOs
المستهدفه بكل برنامج.

 تقارير المقررات -تقارير المتابعة

 -5/11تطةور أعةةداد الطةةالب الملتحقةةين
ومنحنى التوزيع الطبيعى قدر اإلمكان.

-12
التعليم والتعلم
والتسهيالت
المادية
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 رؤساء البرامج منسقو البرامج مدير وحدة الجودة مدير وحدة التدريب نتةةائج المتابعةةة وتقةةارير تقيةةيم رؤساء البرامجاألداء السنوية للمعينين.
 األمين العام توافةةةةةق اسةةةةةتراتيجية التعلةةةةةيموالتعلم مع متطلبات كل برنامج.

أغسطس /
سبتمبر 2016

 رؤساء البرامج -منسقو البرامج

 تقةةةةارير البةةةةرامج والمقةةةةرراتالدراسية السنوية.

مستمر على
مدار العام
الدراسى
فبراير /
اغسطس
2017

 مجلس اإلدارة عميد المعهد -رؤساء البرامج

 زيةةةةةادة نسةةةةةبة الحضةةةةةور فةةةةةىالمحاتةةرات  ،ومواجهةةة ظةةاهرة
الدروس الخصوصية.
 اسةةةةتيفاء أسةةةةئلة اإلمتحةةةةان لةةةةـ ILOsللمقةةةةةرر وخطةةةةةة العمةةةةةل
للمقرر للعام التالى.

 رؤساء البرامج -منسقو البرامج

لمعيار

مجاالت القوة

آليات التنفيذ

التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

أنشطة ومهام التعزيز لمجاالت القوة

 اجتماعات -قرارات

يناير  /يوليو
2017

 عميد المعهد رؤساء الكنتروالت -هيئة التدريس

 عدد اإللتماسات التى يتقةدم بهةاالطةةةةةةالب للتظةةةةةةام مةةةةةةن نتةةةةةةائج
اإلمتحانات بكل برنامج.

 -1/6/12اإلستفادة من نتةائج الدراسةة فةى
 -6/12توثيق نتائج اإلمتحانات وإعةداد
 قرارات تصحيحيةتحديةةةةد مجةةةةاالت القةةةةوة والضةةةةعف علةةةةى
 اجتماعاتدراسة مقارنة لتتبع النتائج.
مستوى كل برنامج .

نهاية العام
الدراسى
2017/2016

 رؤساء البرامج -مدير وحدة الجودة

 اإلجراءات التصحيحية التى يتماتخاذها.

 -1/1/13اإللتزام بتوزيع المةواد الدراسةية
التةةةةدريس تتناسةةةةب مةةةةع مةةةةا يقومةةةةون
على األساتذة وفقا ً لتخصصاتهم.

 -الجدول الدراسى

بداية كل فصل
دراسى

 رؤساء البرامج لجنة الجداولالدراسية

 -1/2/13متابعةةةةةة التنفيةةةةةذ لخطةةةةةة اعةةةةةداد
الكوادر مع تقديم كافةة أوجةه الةدعم المةالى
والمعنةةةةوى للهيئةةةةة المعاونةةةةة المسةةةةجلين
بالدراسات العليا (ماجستير/دكتوراة).

 تقارير متابعة دعم مالى -دعم معنوى

مستمر بقا ً
لتوقيتات الخطة

 عميد المعهد مجلس اإلدارة -رؤساء البرامج

 نتائج إستطالع اراء الطالب فىالمقةةررات الدراسةةية فيمةةا يخ ة
المحاتر ومعالجة القصور.
 عدد المعينون سنويا ً من الهيئةالمعاونةةةةةةة بوظةةةةةةائف ( مةةةةةةدرس
مساعد – مدرس ).
 -عدد المعينون من الخارج.

 -1/3/13إعتمةةةاد الخطةةةة ومتابعةةةة التنفيةةةذ
واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لزيادة عةدد
اعضاء هيئة التدريس.

 تقارير -تعيينات

بقا ً للتوقيتات
الواردة بالخطة

 مجلس اإلدارة عميد المعهد -مدير وحدة الجودة

 عةةةدد أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريسونسةةةةةبتهم الةةةةةى الطةةةةةالب بكةةةةةل
برنامج.

 -1/4/13تولى األساتذة للمناصةب القياديةة
 -4/13تةةةةوافر قيةةةةادات مةةةةن األسةةةةاتذة
األكاديميةةةة واإلسةةةتفادة مةةةن خبةةةراتهم فةةةى
لقيادة األقسام العلمية.
تطوير البرامج والمقررات الدراسية.

 -قرارات التعيين

خالل الفصل
الدراسى األول
2017/2016

 رئيس مجلساإلدارة
 -عميد المعهد

 -عدد المعينون بوظائف قيادية.

 -1/5/13متابعةةةة تنفيةةةذ الخطةةةة التدريبيةةةة
 -5/13زيةةادة عةةدد الةةدورات التدريبيةةة
واسةةةتطالع اراء المتةةةدربين فةةةا البةةةةرامج
الموجهة لهيئة التدريس ومعاونيهم.
التدريبية التى يتم تنظيمها.

 برامج تدريبية -استبيانات

وفقا ً للمواعيد
المحددة بخطة
التدريب

 -5/12توجةةد أليةةات للتيكةةد مةةن عدالةةة  -1/5/12اتخةةةةةةةةةاذ كافةةةةةةةةةةة اإلجةةةةةةةةةةراءات
تقويم الطالب وعدم التمييةز  ،والتعامةل التصةةةحيحية الالزمةةةة لضةةةمان العدالةةةة فةةةى
تقويم الطالب وعدم التمييز.
مع تظلمات الطالب.

 -1/13تناسب تخصصات أعضاء هيئةة
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أعضاء هيئة
التدريس

بتدريسه.
 -2/13تحةةةةديث خطةةةةة تكةةةةوين كةةةةوادر
أعضةةةةاء هيئةةةةة التةةةةدريس مةةةةن الهيئةةةةة
المعاونةةة المعينةةةون بالمعهةةد باإلتةةةافة
للتعيينات من الخارج.
 -3/13تحةةةةةةةديث الخطةةةةةةةة الخمسةةةةةةةية
إلستيفاء نسةبة أعضةاء هيئةة التةدريس
إلةةةةى الطةةةةالب للتوافةةةةق مةةةةع المعةةةةدالت
المرجعية للهيئة.
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 عدد المتدربين سنويا ً  ،ونتةائج مدير وحدة الجودةاسةةةةتطالع الةةةةرأى فيمةةةةا يخةةةة
 مدير وحدة التدريبالبرامج التدريبية.

لمعيار
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مجاالت القوة

آليات التنفيذ

التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

أنشطة ومهام التعزيز لمجاالت القوة

 -6/13تشةةجيع أعضةةاء هيئةةة التةةدريس  -1/6/13توجيةةه الةةدعم المعنةةوى والمةةالى
الالزم للحاصلين على درجة أعلى.
على التقدم للجان العلمية للترقية .

 مكافيت -تكريم

مستمر

 مجلس اإلدارة -عميد المعهد

 -1/14إسةةةةةةةتمرارية إصةةةةةةةدار المعهةةةةةةةد  -1/1/14انتظةةام اصةةدار المجةةالت العلميةةة
لمجلتةةةةين علميتةةةةين محكمتةةةةين وإعةةةةداد للمعهد وتشجيع هيئة التدريس على النشةر
قاعدة بيانات للبحوث العلمية المنشورة بالمجلتين.

 دعم مالىومعنوى

يناير  :ابريل
2017

 وحدة البحوثالعلمية

 عــدد الحـاصلـةـون علةى درجةة( استاذ مساعد  /استاذ ) سنوياً.
 عةةةةةةةدد البحةةةةةةةوث المنشةةةةةةةورةبالمجلتين ونسبة المشاركين مةن
داخل المعهد.

أغسطس :
أكتوبر 2016

 مدير وحدة الجودة وحدة البحوثالعلمية

 دعم مالىومكافآت

مستمر

 مجلس اإلدارة -عميد المعهد

 عةةدد الناشةةرين دولي ةا ً  ،ونسةةبةالمساهمة المالية.

 تقارير الصر عدد المستفيدين -الخطة البحثية

2017 / 2016

 مجلس اإلدارة عميد المعهد -المدير المالى

 حجةةةةةم الميزانيةةةةةة المخصصةةةةةةللبحةةةث العلمةةةى بموازنةةةة المعهةةةد
يتفق ومعدالت اإلنفاع السنوى.

 -1/2/14إسةةتيفاء كافةةة مالحظةةات الهيئةةة
 خطة بحثية موثقة -2/14إعةةداد الخطةةة البحثيةةة الخمسةةية
علةةةى الخطةةةة البحثيةةةة السةةةابقة  ،وتوثيةةةق
 قرارات إعتمادالثانية ( .) 2021 : 2016
الخطة وإعتمادها.

البحث العلمى
واألنشطة
 -1/3/14دعةةةةم اعضةةةةاء هيئةةةةة التةةةةدريس
 -3/14تشةجيع وتحفيةةز هيئةةة التةةدريس
العلمية
الةةذين تةةم نشةةر بحةةوثهم بمجةةالت دوليةةة أو
الدولى.
النشر
على
األخرى
المشاركة فى مؤتمرات دولية.
 -1/4/14التنسةةةيق مةةةع الجهةةةات المختلفةةةة
 -4/14تحديةةةد ميزانيةةةة لإلنفةةةاع علةةةى بالمعهد لتحديد الموازنة التقديريةة لإلنفةاع
البحث العلمى بموازنة المعهد السنوية .على البحث العلمى ووتعها تمن موازنةة
المعهد السنوية.
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الدراسات العليا ( ال ينطبـــــــــــق ).
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 -متابعة التنفيذ للخطة سنوياً.

لمعيار
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التقويم
المؤسسى
للفاعلية
التعليمية

مجاالت القوة

آليات التنفيذ

التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

أنشطة ومهام التعزيز لمجاالت القوة

 -1/1/16التطةةةةوير المسةةةةتمر لخةةةةدمات
 -1/16متابعةةةةةةةة العمليةةةةةةةة التعليميةةةةةةةة
ادارة المتابعةةة بمةةا يحقةةق رتةةا اوليةةاء
والتواصل مع الطالب وأولياء األمور.
األمور والطالب.

 رسائل SMS اتصاالت تليفونية -تلةرافات

خالل العام
الدراسى

 وكيل المعهد االمين العام -مدير المتابعة

 مسةةتوى رتةةا الطةةالب واوليةةاءاالمةةةةور عةةةةن خةةةةدمات المتابعةةةةة
التعليمية.

 -2/16تنةةةوع أسةةةاليب عمليةةةة التقةةةويم  -1/2/16المراجعةةةة الدوريةةةة للبةةةرامج
الشةةةامل والمسةةةتمر للعمليةةةة التعليميةةةة التعليميةةةةةةةةةةة ونتةةةةةةةةةةائج االمتحانةةةةةةةةةةات
واإلستقصاءات واالسئلة والكنتروالت.
وتفعيل نظام الريادة العلمية.

 تقارير المراجعة تقارير روادالفرع الدراسية

فبراير  /سبتمبر
2017

 مدير وحدة الجودة رؤساء البرامج -رواد الفرع

 اإلسةةتفادة مةةن نتةةائج المراجعةةةفى معالجة موا ن الضعف.

 -3/16توجةةةةد خطةةةةة تنفيذيةةةةة لتطةةةةوير  -1/3/16متابعةةةة تنفيةةةذ خطةةةة تطةةةوير
الفاعلية التعليمية.
الفاعلية التعليمية معتمدة وموثقة.

 -تقارير متابعة

فبراير/أغسطس
2017

 -مدير وحدة الجودة

 نسةةبة التنفيةةذ لننشةةطة الةةواردةبالخطةةةةةةةةةةةةةةة  ،واالجةةةةةةةةةةةةةةراءات
التصحيحية بنا ًء على النتائج.

 -4/16تطبيةةةةةةق اللةةةةةةوائا والقةةةةةةوانين  -1/4/16اسةةةتحداث اليةةةات واجةةةراءات
للمساءلة والمحاسبة للعاملين بالمعهد.
للمساءلة والمحاسبة.

 قرارات مجلساإلدارة

2017 / 2016

 مجلس اإلدارة -عميد المعهد

 كفايةةةة االجةةةراءات المسةةةتحدثةبجانب اللوائا والقوانين.

سبتمبر  :ديسمبر
سنويا ً

 مدير وحدة الجودة -اللجان النوعية

 اعةةداد خطةةة التحسةةين لمعالجةةةالضةةةةةعف  ،والتعزيةةةةةز لمجةةةةةاالت
القوة واليات المتابعة .

 -6/16إعةةةداد تقةةةارير دوريةةةة لتقيةةةيم  -1/6/16انتظةةةةةةةام اصةةةةةةةدار التقريةةةةةةةر
األداء علةةةى مسةةةتوى المعهةةةد متضةةةمنا ً السةةنوى لتقيةةيم األداء بالمعهةةد متضةةمنا ً
كافة معايير االعتماد.
كافــة المعايير.
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 -تقرير سنوى

وزارة التعليم العاىل

املعهد العاىل للحاسبات وتكنولوجيا املعلومات
ضاحية النخيل – مدينة الشروق

اخلطة التنفيذية
ملعاجلة جماالت الضعف
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المعيار

 -1التخطيط
اإلستراتيجى

مجاالت الضعف

أنشطة ومهام المعالجة والتحسين لنقا الضعف

آليات التنفيذ

التوقيت

 -1/1تعف المشاركة الخارجية فى  -1/1/1التوعيةةةةة لن ةةةةرا الخارجيةةةةة بيهميةةةةة
المشةةةاركة فةةةى التحليةةةل البيئةةةى  ،وإعةةةداد قاعةةةدة
مناقشة نتائج التحليل البيئى.
بيانات إلختيار المشاركين فى الخطة المقبلة.
-2/1مشةةةةاركة العةةةةاملين والطةةةةالب  -1/2/1إسةةةةةةةتطالع أراء الطةةةةةةةالب والعةةةةةةةاملين
والخةةةريجين فةةةى األهةةةدا اإلسةةةتراتيجية أثنةةةاء
والخةةةريجين فةةةى صةةةياغة األهةةةدا
صياغتها للخطة اإلستراتيجية المقبلة.
اإلستراتيجية محدودة..

 إجتماعاتومقابالت
 -إستقصاءات

فبراير  :يونيو
2017

 مدير وحدة الجودة -لجنة اإلستقصاءات

 مقابلة. -إستطالع رأى

أكتوبر /نوفمبر
2017

 لجنةةةةةةةةةةة التخطةةةةةةةةةةيط  -نتائج اإلستطالع والتعديالت التةىتطرأ على األهدا اإلستراتيجية.
اإلستراتيجى.

 ورش عمل -تقارير اللجنة

مارس  :مايو
2017

 نتةةةائج تحليةةةل الوتةةةع التنافسةةةىوتحديةةةةد أوجةةةةه القةةةةوة والضةةةةعف
مقارنة مع الجهات المناظرة.

 -3/1لم يتم تحليل الوتع التنافسةى

 -1/3/1تشةةكيل لجنةةة لتحليةةل الوتةةع التنافسةةى
مةةع مؤسسةةات حكوميةةة تقةةدم نفةةس
للجهات المناظرة.

 -2الهيكل
التنظيمى

 -3القيادة
والحوكمة

نوعية البرامج .
 -1/2ال يوجةةةد دليةةةل وثةةةائقى علةةةى
إصةةةةةةدار المعهةةةةةةد لكتيةةةةةةب الهيكةةةةةةل
التنظيمى والتوصيف الوظيفى.
 -2/2تةةةعف أنشةةةطة وحةةةدة شةةةئون
الخريجين.
 -1/3عةةدم أخةةذ أراء هيئةةة التةةدريس
والهيئةةةة المعاونةةةة واإلداريةةةين فةةةى
معايير إختيار القيادات .

 -1/1/2تكليةةةف إدارة المةةةوارد البشةةةرية بإعةةةداد
الكتيب ،وتوزيةع المهةام الوظيفيةة علةى العةاملين
بكل إدارة .
 -1/2/2تفعيةةةةل أنشةةةةطة الخةةةةريجين  ،وتحةةةةديث
قاعدة البيانات الخاصة بهم.

 كتيب بطاقة التوصيفالوظيفى
 إتصاالت. -إستتبيان

سبتمبر 2016
 :مارس 2017

 -1/1/3إسةةةتطالع أراء العةةةاملين بالمعهةةةد فةةةى
معايير إختيار القيادات.

 -إستطالع رأى.

نوفمبر 2016

مسئولية التنفيذ

 -اللجنة ال ُمشكلة.

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء
 تةةةةةوافر قاعةةةةةدة بيانةةةةةات كاملةةةةةةلمختلف األ را الخارجية.

أكتوبر /نوفمبر
2016

 مدير الموارد البشرية  -إسةةةةتمارة التوقيةةةةع بةةةةالعلم لكافةةةةة لجنة الهيكل التنظيمى العاملين بإستالم المهام الوظيفية. قاعةةدة بيانةةات محدثةةة ،ومشةةاركةالخريجين فى أنشطة الرابطة.

 مدير إدارة الخريجين -مدير وحدة الجودة

 عةةدد المشةةاركين فةةى اإلسةةتطالعونتائجه.

 -1/2/3قيةةةةاس أثةةةةر التةةةةدريب ومةةةةردوده علةةةةى
 -2/3ال يةةتم إتخةةاذ مةةا يلةةزم لقيةةاس
القيادات األكاديمية واإلداريةة وإتخةاذ اإلجةراءات
أثر ومردود التدريب على األداء.
التصحيحية الالزمة.

 إستبيان. تقارير -قرارت تصحيحية

يناير  /يوليو
2017

 مدير وحدة الجودة. -مدير وحدة التدريب.

 نتةةائج القيةةاس وأثرهةةا فةةى تطةةويراألداء األكاديمى واإلدارى.

 -1/3/3تشةةكيل لجنةةة للتواصةةل مةةع المؤسسةةات
اإلنتاجيةةة أو الخدميةةة فةةى المجتمةةع
اإلنتاجية والخدمية بما يدعم موارد المعهد.

 قرار التشكيل -اتفاقيات التعاون

فبراير  :مايو
2017

 عميد المعهد وكيل المعهد -اللجنة المشكلة

 النتائج التى تتوصةل إليهةا اللجنةةوإتفاقيةةةةةةات التعةةةةةةاون التةةةةةةى يةةةةةةتم
توقيعها ،وخطط التنفيذ المقترحة.

 -3/3تعف التعاون مع المؤسسات
المحيط لزيادة وتنمية الموارد.

-19-

المعيار

مجاالت الضعف

-4
المصداقية
واألخالقيات

 -1/4ال يوجةةد وثةةائق لقيةةاس الرتةةا

 -5الجهاز
اإلدارى

أنشطة ومهام المعالجة والتحسين لنقا الضعف

 -1/1/4إسةةةتطالع أراء أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس
وإنطباعةةات أعضةةاء هيئةةة التةةدريس
عن فاعلية اإلجراءات التى يتبعها المعهد للحفاظ
عةةن اإلجةةراءات التةةى يتبعهةةا المعهةةد على حقوع اللملكية الفكرية.

آليات التنفيذ
 إستطالع رأى. -إجتماع.

للحفاظ على حقوع الملكية الفكرية.

 -1/5ال تسةةتخدم المؤسسةةة وسةةائل  -1/1/5إسةةتحداث وسةةائل لتقيةةيم أداء العةةاملين ،
وتعدد أليات اإلستفادة من الموارد البشرية.
مبتكرة لتقييم أداء العاملين .

 ورشة عمل إستمارة تقييم قرارتالنقل/الترقية

 -2/5ال توجةةد وثيقةةة معةةايير لقيةةاس  -1/2/5إعةةةةداد وثيقةةةةة تتضةةةةمن معةةةةايير قيةةةةاس
الرتا الوظيفى للعاملين وإعتمادها.
الرتا الوظيفى للعاملين.

 إجتماع. -وثيقة المعايير

 -1/3/5زيةةةادة عةةةدد العةةةاملين بالجهةةةاز اإلدارى
اإلدارى ال تتفةةةةةةق مةةةةةةع المعةةةةةةدالت
للوصول إلى النسبة المطلوبة ( .) 40 : 1

 -قرارات تعيين

 -3/5نسةةةةبة الطةةةةالب إلةةةةى الجهةةةةاز
المرجعية للهيئة.

-6
الموارد

التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

 عميد المعهد نتائج إستطالع الةرأى  /اإلجتمةاع مدير وحدة الجودة.يناير/فبراير
 لجنةةةةةةةةة األخالقيةةةةةةةةات وإنطباعات أعضاء هيئة التدريس.2017
المهنية
 مدير وحدة الجودة لجنةةةةةة مةةةةةن أسةةةةةاتذة  -إعتمةةةةاد مجلةةةةس اإلدارة لوثيقةةةةةديسمبر 2017
التقييم المقدمة من اللجنة.
اإلدارة.
 المدير اإلدارى مدير وحدة الجودة نتائج التطبيةق ومؤشةرات الرتةاأكتوبر  - 2016األمين العام.
الوظيفى للعاملين /عدم الرتا.
 المدير اإلدارى عميد المعهدخالل العام
 عةةدد المعينةةون بالجهةةاز اإلدارى،الدراسى  - 2016األمين العام.
وتحسن النسبة المطلوبة.
 المدير اإلدارى217 /

 -1/6عةةةةةةةةدم كفايةةةةةةةةة التسةةةةةةةةهيالت  -1/1/6التنسةةةيق مةةةا بةةةين إدارة رعايةةةة الطةةةالب
المتةةةةةةةوافرة لممارسةةةةةةةة األنشةةةةةةةطة وإتحةةةاد الطةةةالب ورواد األسةةةر لتنةةةوع األنشةةةطة
الطالبية وتوقيتاتها بما يتيا مشاركة أكبر.
الطالبية مع تزايد أعداد الطالب.

 خطة اإلدارة االعالنات عنالمسابقات
ومواعيدها

سبتمبر/أكتوبر
2016

 مدير رعاية الطالب رواد األسر -إتحاد الطالب

 تقةةةةةةارير إدارة رعايةةةةةةة الطةةةةةةالبمتضةةمنة أكبةةر قةةدر مةةن المشةةاركة
الطالبية فى مختلف األنشطة.

 -1/2/6تكليةةةف لجنةةةة اإلشةةةرا علةةةى المكتبةةةة
 -2/6قلة عدد النسةخ المتةوافرة مةن
بتحديةةةد عةةةدد النسةةةخ المطلوبةةةة مةةةن كةةةل كتةةةاب /
كل كتاب  /مرجع بالمكتبة.
مرجع بالمكتبة.

 إجتماع. -قرار إدارى

 يناير/فبراير2017

 عميد المعهد. -لجنة المكتبة.

 تقريةةةةر اللجنةةةةة المشةةةةرفة علةةةةىالمكتبةةةة  ،وعةةةدد النسةةةخ المطلةةةوب
توافرها لكل كتاب  /مرجع.

 -3/6ال يتةةةةوافر مكتبةةةةة إلكترونيةةةةة
لقواعد البيانات والةدوريات العالميةة  -1/3/6إسةةةتطالع أراء أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس
ألعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس والهيئةةةة عن نوعيةة الةدوريات العالميةة المطلوبةة وتةوفير
المخصصات المالية الالزمة.
المعاونة.
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 إجتماع قرارات مجلساإلدارة

يناير:مارس
2017

 عميد المعهد. -مدير وحدة الجودة.

 عدد الةدوريات التةى يةتم الموافقةةعليهةةةا ،ونسةةةبة التةةةردد علةةةى هةةةذه
الدوريات ومدى اإلستفادة منها.

المعيار

 -7المشاركة
المجتمعية
وتنمية البيئة

 -8التقويم
المؤسسى
وإدارة الجودة

 -9الطالب
والخريجون

مجاالت الضعف

أنشطة ومهام المعالجة والتحسين لنقا الضعف

 -1/4/6تزويةد المعهةةد بمولةد كهربةةائى لمواجهةةة
 -4/6ال يتوافر مصدر دائم للكهرباء
أزمات إنقطةاع التيةار وبصةفة خاصةة خةالل فتةرة
بالمعهد (مولد كهربائى ).
اإلمتحانات لكل فصل دراسى.
 -1/1/7دعةةةةةوة بعةةةةة األ ةةةةةرا المجتمعيةةةةةة
 -1/7ال تشارك األ را المجتمعيةة
للمشةةةةةاركة فةةةةةى إجتماعةةةةةات مجةةةةةالس األقسةةةةةام
فةةةى المجلةةةس األكةةةاديمى ومجةةةالس
والمجلةةس األكةةاديمى عنةةد مناقشةةة تقةةارير تقةةويم
األقسام العلمية.
األداء السنوى.
 -1/8لةةم يةةتم رصةةد وتوثيةةق مةةردود  -1/1/8إعداد تقرير بمستوى اإلنجةازات لمحةور
عملية تقويم القدرة المؤسسية علةى القدرة المؤسسةية وتوتةيا مةردوده علةى جةودة
أداء األنشطة المختلفة.
جودة األداء.

آليات التنفيذ
 -تيجير مولد

 -خطاب دعوة

التوقيت
يناير  /يونيو
2017
إعتبارا ً من عام
يوليو/أغسطس
2017

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

 عميد المعهد -المدير المالى

 كفايةةةة المولةةةد الةةةذى يةةةتم تةةةيجيرهإلحتياجات المعهد .

 عميد المعهد -رؤساء األقسام.

 عدد المشةاركون فةى اإلجتماعةات ،وأوجه اإلستفادة من المشاركة.
 اإلجراءات التصةحيحية التةى يةتمإتخاذهةةةا سةةةنويا ً بنةةةاءاً علةةةى نتةةةائج
التقرير.

 -تقرير سنوى.

نوفمبر/ديسمبر
2016

 رؤساء البرامج مدير وحدة الجودة -اللجان النوعية

 -2/8لةةم يةةتم مناقشةةة نتةةائج التقةةويم  -1/2/8مناقشةةةةة نتةةةةائج التقةةةةويم مةةةةع مختلةةةةف
األ را الداخلية والخارجية.
مع مختلف األ را المعنية.

 إجتماعات -سيمنار

أغسطس /
سبتمبر 2017

 مدير وحدة الجودة -رؤساء البرامج

 القةةرارات التةةى يةةتم إتخاذهةةا بنةةا ًءعلى نتائج المناقشة  ،وتوثيق ذلك.

 -1/9يوجةةد لةةدى المعهةةد عةةدد قليةةل  -1/1/9التواصةةةةل مةةةةع إدارة الوافةةةةدين لتحديةةةةد
معايير ترشيا الطالب للمعاهد الخاصة .
من الطالب الوافدين .

 مقابالت . -مكاتبات.

إبريل  :يونيو
2017

 إدارة العالقات العامة -إدارة شئون الطالب

 عةةةةةدد الملتحقةةةةةين خةةةةةالل العةةةةةامالدراسى .2018 / 2017

 تقارير. -أنشطة موثقة

إعتباراً من
العام الدراسى
2017 / 2016

 مةةةةةةةديرإدارة رعايةةةةةةةةالطالب.
 -رئيس إتحاد الطالب

 نسبة مسةاهمة إتحةاد الطةالب فةىاألنشطة الطالبية المختلفة.

 قاعدة البيانات. إستقصاءات. -ملتقى للخريجين.

أغسطس :
ديسمبر 2016

 -دورات تدريبية

يناير  :يونيو

 نتائج إستقصاءات الخريجين. عدد الخريجين المنضمين لرابطةة إدارة الخريجين. إدارة العالقات العامة .الخريجين. قاعدة بيانات محدثة.رؤسةةةةةةةةةةاء البةةةةةةةةةةرامج  -نتةائج إسةةتطالع الةرأى للخةةريجين

 -2/9ال يوجةةةةد مةةةةا يفيةةةةد مسةةةةاهمة
إتحةةةاد الطةةةالب فةةةى تنفيةةةذ األنشةةةطة
الطالبية بالمعهد.
 -3/9صةةةعوبة التواصةةةل مةةةع معظةةةم
الخريجين فى سوع العمل.
 -4/9ال توجةةةد لةةةدى المعهةةةد بةةةرامج

 -1/2/9توثيق كافة األنشطة التى تقةوم بتنفيةذها
اللجان المختلفة بإتحاد الطالب تحت رعاية إدارة
رعاية الطالب.
 -1/3/9تحديث قاعةدة بيانةات الخةريجين والعمةل
علةةةةى توسةةةةيعها لتضةةةةم أكبةةةةر قةةةةدر ممكةةةةن مةةةةن
الخةةةريجين فةةةى سةةةوع العمةةةل  ،وتنةةةوع وسةةةائل
اإلتصال بهم ،وتفعيل دور رابطة الخريجين.
 -1/4/9توثيق كافة البرامج التى يقةدمها المعهةد
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المعيار

مجاالت الضعف
إلعداد الخريجين لسوع العمل.

 -1/10تحديةةد الفجةةوة بةةين المعةةايير
األكاديميةةة المتبنةةاه والوتةةع القةةائم
 -10المعايير يحتاج لمراجعة.

األكاديمية

-11
البرامج
التعليمية

 -12التعليم
والتعلم
والتسهيالت
المادية

 -2/10مصةةةفوفة مخرجةةةةات الةةةةتعلم
المسةةةةتهدفة مةةةةع أهةةةةدا البةةةةرامج
التعليمية تحتاج إلعادة صياغة.
 -1/11مراجعةةةة توصةةةيف البةةةرامج
التعليميةةة وبع ة المقةةررات الةةوارد
أسمائها بتقرير المراجعةة الخارجيةة
للهيئةةةةةة علةةةةةى مسةةةةةتوى البةةةةةرامج
التعليمية الثالث.
 -1/12تةةةةعف مشةةةةاركة المعيةةةةدين
والطةةةةالب فةةةةى إعةةةةداد إسةةةةتراتيجية
التعليم والتعلم للمعهد.
 -2/12قلةةةةةةةةة أجهةةةةةةةةزة الحاسةةةةةةةةب
وشاشةةات الفهرسةةة وعةةدد نسةةخ كةةل
كتاب بمكتبة المعهد.
 -3/12ال توجد خطط تنفيذيةة لتنفيةذ
اإلجةةةراءات التصةةةحيحية التةةةى يةةةةتم
إتخاذها بنا ًء على نتائج إسةتطالعات
الرأى للطالب.
 -4/12ال يوجةةةةد بالالئحةةةةة تةةةةدريب

أنشطة ومهام المعالجة والتحسين لنقا الضعف

آليات التنفيذ

التوقيت

إلعةةداد الخةةريجين لسةةوع العمةةل ووتةةعها تةةمن
توصيف البرامج التعليمية والمقررات.
 -1/1/10مراجعةةةةة رؤسةةةةاء ومنسةةةةقو البةةةةرامج
التعليمية للمعايير األكاديمية المتبناه والتوصةيف
لتوتةةيا الفجةةوة  ،وتطةةوير البةةرامج فةةى تةةوء
المعايير المتبناه لكل برنامج.
 -1/2/10إجةةةةةراء مراجعةةةةةة داخليةةةةةة وخارجيةةةةةة
إلعداد صياغة نهائية لمصةفوفة مخرجةات الةتعلم
المستهدفة مع أهدا البرامج التعليمية.

 -تدريب صيفى

2017

مسئولية التنفيذ
التعليمية

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء
وجهات التوظف.

سبتمبر :
نوفمبر 2016

 خطةةةة موثقةةةة لسةةةد الفجةةةوة بةةةينالمعةةةةةةةايير األكاديميةةةةةةةة المتبنةةةةةةةاه
 رؤساء البرامج. أعضةةةةةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةةةةةة والوتع القائم.التدريس .
 مدير وحدة الجودة وتةةةع المصةةةفوفة فةةةى صةةةياغتهاالنهائية وفقا ً لنتائج المراجعة.

 -1/1/11إجةةةةةراء مراجعةةةةةة داخليةةةةةة وخارجيةةةةةة  -إجتماعات وورش
عمل .
لتوصيف المقةررات بةالبرامج التعليميةة وفقةا ً لمةا
 تقرير المراجعة.ورد بتقرير الهيئة.

يوليو  :أكتوبر
2016

 رؤساء البرامج. وتةةةةع التوصةةةةيف فةةةةى صةةةةورته منسقو البرامج.النهائيةةةة بعةةةد المراجعةةةة الخارجيةةةة
 أعضةةةةةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةةةةةةقبةةةل التقةةةدم لإلعتمةةةاد فةةةى ديسةةةمبر
التدريس .
.2016
 -مدير وحدة الجودة

 -1/1/12إسةةةةةةةتطالع أراء الهيئةةةةةةةة المعاونةةةةةةةة
والطالب عند مراجعة إستراتيجية التعليم والةتعلم
للمعهد.

سبتمبر :
نوفمبر 2016

 نتائج المراجعة لإلسةتراتيجية فةىتةةةةةةةوء أراء الهيئةةةةةةةة المعاونةةةةةةةة
والطالب.

 -1/2/12تزويد المكتبة بكافة اإلمكانةات الالزمةة
وفقا ً لما ورد بتقرير المراجعة الخارجية للهيئة .

 إجتماعات تقارير المراجعة. ورش عمل. -دورات تدريبية

 -مقابالت

 رؤساء البرامج. مدير الوحدة. -رواد الفرع الدراسية

 -إجتماعات.

سبتمبر /
أكتوبر .2016

 لجنةةة اإلشةةةرامكتبة المعهد

 -1/3/12وتةةةةةع الخطةةةةةةط التنفيذيةةةةةة الالزمةةةةةةة
متضمنة اإلجراءات التصحيحية بنا ًء علةى نتةائج
إستطالعات الرأى للطالب.

 خطة تنفيذيةمعتمدة

سبتمبر :
ديسمبر 2016

 -مدير وحدة الجودة

 -نتائج المتابعة .

 -1/4/12متابعةةةةة التةةةةدريب الصةةةةيفى للطةةةةالب ،

 -خطابات من

خالل العام

 -رؤساء البرامج

 -توثيةةةةةةةق الخطابةةةةةةةات الصةةةةةةةادرة
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علةةةى  -إستيفاء كافة المالحظةات الةواردة
بالتقرير فيما يخ مكتبة المعهد.

المعيار

مجاالت الضعف

أنشطة ومهام المعالجة والتحسين لنقا الضعف

آليات التنفيذ

ميدانى للطالب.

ووتع التةدريب الميةدانى للطةالب تةمن الالئحةة
الدراسية الجديدة للمعهد

الشركات المدربه.
 الئحة جديدةمعتمدة

 -1/13نسبة أعضاء هيئة التةدريس
والهيئة المعاونة بالنسةبة للطةالب ال
تتفق مع المعدالت المرجعية للهيئة.

 -1/1/13تحةةديث خطةةة المعهةةد إلسةةتيفاء نسةةبة
هيئة التدريس للطالب  ،مع زيادة الةدعم الموجةه
للهيئة المعاونة.
 -1/2/13دراسة نتائج إسةتطالع أراء المتةدربين
واإلستفادة منها فى إتخاذ اإلجراءات التصحيحية
الالزمة  ،مةع قيةاس مةردود التةدريب علةى األداء
بالتنسةةيق مةةع الجهةةات المختلفةةة الداخليةةة التةةابع
لها المتدرب.
 -1/3/13المسةةةةاهمة الماليةةةةة مةةةةن المعهةةةةد بمةةةةا
يسةةةما بمشةةةاركة أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس فةةةى
المؤتمرات الدولية بنسبة .% 50

 -2/13ال يوجةةد تةذيةةةة راجعةةة عةةةن
مردود التدريب.

 -13أعضاء
هيئة التدريس  -3/13محدوديةةةة مشةةةاركة أعضةةةاء

 -14البحث
العلمى
واألنشطة
العلمية

هيئةةةةةة التةةةةةدريس فةةةةةى المةةةةةؤتمرات
الدولية.
 -4/13ال يةةةةةتم إتخةةةةةاذ اإلجةةةةةراءات
التصةةحيحية الالزمةةة لتحسةةين رتةةا
أعضةةةةاء هيئةةةةة التةةةةدريس والهيئةةةةة
المعاونة.
 -1/14عةةدم التنسةةةيق بةةةين أعضةةةاء
هيئةةةة التةةةدريس باألقسةةةام المختلفةةةة
إلجةةةةةراء وتنفيةةةةةذ أنشةةةةةطة بحثيةةةةةة
مشةةةتركة مةةةع المؤسسةةةات البحثيةةةة
المختلفة بالمجتمع.

الدراسى  - 2016مدير شئون الطالب
2017 /

والةةةةةواردة للمعهةةةةةد فيمةةةةةا يخةةةةة
التدريب الصيفى للطالب.

 تقارير المتابعة. -تعيينات سنوية

وفقا ً للخطة (
يوليو سنويا ً )

 عميد المعهد. رؤساء البرامج. -مدير وحدة الجودة

 تقارير. إجراءاتتصحيحية

خالل شهر من
تاريخ إنتهاء
البرنامج
التدريبى

 مدير وحدة التدريب. تطور األداء وفقةا ً لتقةارير التقيةيم القيةةةةادات األكاديميةةةةةالسنوية.
واإلدارية

 قرار مجلساإلدارة

القرار معتمد
منذ عام 2013

 عةةةدد المشةةةاركون فةةةى مةةةؤتمراتدولية سنوياً.

 -1/4/13إعةةداد وثيقةةة بمسةةتوى الرتةةا  /عةةدم
الرتةةةا لهيئةةةة التةةةدريس ومعةةةاونيهم  ،وعرتةةةه
علةةةةى المجةةةةالس الرسةةةةمية إلتخةةةةاذ اإلجةةةةراءات
التصحيحية الالزمة.

 وثيقة. إجتماعات. -قرارات إدارية

 -1/1/14تحديد التخصصةات العلميةة التةى يمكةن
من خاللها تنفيذ أعضةاء هيئةة التةدريس ألنشةطة
بحثية مشتركة مع مؤسسات بحثية خارجية.

 بحوث علميةمشتركة.
 -إتفاقيات تعاون
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التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

 مجلس اإلدارة. -عميد المعهد.

 عميد المعهدنوفمبر  - : 2016مدير وحدة الجودة.
مارس  - 2017رؤساء البرامج.

مارس  :يوليو
2017

 عةةةدد التعيينةةةات السةةةنوية لهيئةةةةالتةةةةدريس ،ونسةةةةبة التنفيةةةةذ لبنةةةةود
الخطة الموتوعة.

 تحسةةن مسةةتوى الرتةةا الةةوظيفىلدى أعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونةةةةةة بنةةةةةا ًء علةةةةةى القةةةةةرارات
التصحيحية التى يتم إتخاذها.

 عةةةةدد أعضةةةةاء هيئةةةةة التةةةةدريس عميد المعهد وحةةةةةةةةةةدة البحةةةةةةةةةةوث المشةةةةةةةاركين فةةةةةةةى بحةةةةةةةوث مةةةةةةةعمؤسسات خارجية.
العلمية.

المعيار

مجاالت الضعف

أنشطة ومهام المعالجة والتحسين لنقا الضعف

 -2/14ال يوجةةةةةد ميزانيةةةةةة محةةةةةددة  -1/2/14تحديةةةد الميزانيةةةة المخصصةةةة للبحةةةث
لإلنفاع على الخطة البحثية سنويا ً .العلمى لوتعها تمن موازنة المعهد السنوية.

آليات التنفيذ

التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

 -الموازنة السنوية

العام الدراسى
2017 / 2016

 رئيس مجلس اإلدارة. عميد المعهد. -المدير المالى.

 تناسةةةةةب الميزانيةةةةةة المخصصةةةةةةألنشطة البحث العلمى.

الدراسات العليا ( ال ينـطبــــق ).

-15

المعنية
األ را
 -1/16محدوديةةةة عةةةرد ومناقشةةةة  -1/1/16التواصل مع
نتةةائج تق ةويم البةةرامج التعليميةةة مةةع الخارجية وتحديد موعد سنوى لمناقشة نتائج
تقييم البرامج.
األ را المعنية .

 -16التقويم
المستمر
للفاعلية
 -2/16ال توجةةةد قةةةرارات مسةةةتحدثة  -1/2/16تشكيل لجنة للمساءلة والمحاسبة
التعليمية
لتفعيل أليات المساءلة والمحاسبة.

لتوثيق كافة اإلجراءات  ،وإستحداث أليات.
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 -إجتماع.

أغسطس /
سبتمبر 2017
(ويكون سنويا ً )

 قرار تشكيلاللجنة.
 اإلجتماعات. -وثائق.

يناير 2017

 مدير وحدة الجودة. منسقو البرامج. مجلس اإلدارة عميد المعهد. مدير وحدة الجودة. -اللجنة المشكلة.

 نتةةةةةةائج اإلجتماعةةةةةةات والتةذيةةةةةةةالراجعةةةةة مةةةةن األ ةةةةرا المعنيةةةةة
وأثرها فى تطوير البرامج.
 نتةةةائج اإلجتماعةةةات والمراجعةةةة ،والقرارات الصةادرة لتفعيةل األليةات
المستحدثة للمساءلة والمحاسبة.
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