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مديــر وحـــدة الجودة
د.أحمد العباسى

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات  -بالشروق
خطة التحسني ( ) 2016 / 2015

خطة التحسين خالل العام الدراسى 2016 / 2015
فى ضوء المالحظات الواردة بتقرير المراجعة الخارجية التى أبداها فريق المراجعة الخارجية خالالل الييالارة الميدانيالة التالى ممالم مالن بال
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد خالل الفترة ( من  ، ) 2015 / 4 / 2 : 2015 / 3 / 30فقد مم إعداد خطالة محسالين خالالل العالام
الدراسى  2016 / 2015إلستيفاء ملك المالحظات حتى يتسنى للمعهد إنجاز ملك المهام خالل الفترة القادمة .
متناول الخطة محورى ( القدرة المؤسسية  -الفاعلية التعليمية ) .
مدة منفيذ الخطة  ) 6 ( -:أشهر مبدء فى فبراير  2016حتى يوليو . 2016
 المحور األول  :القدرة المؤسسية :
المعيار

مقترحات التحسين

مو يم التنفيذ

المالحظات الواردة بتقرير المراجعة الخارجية

 محالالدي  CDدليالال الطالالالب متضالالمنارؤيالالالالالالة ورسالالالالالالالة المعهالالالالالالد وأهدافالالالالالالة
اإلستراميجية .

فبراير 2016

 منظيم ندوات لنشر ثقافة الجودة لكافة -2إنخفاض ثقافة الطالب والهيئة المعاونالة بالنسالبة
المستفيدين .
للمشاركة فى إعالداد الخطالة اإلسالتراميجية والدراسالة
 إستطالعات الرأى فيما يخص الرؤيالةالذامية وصياغة الرؤية والرسالة .
والرسالة واألهداف .

مارس 2016

 معالالدي الخطالالة اإلسالالتراميجية للمعهالالد و -3اليتالالالوافر بوثيقالالالة الخطالالالة اإلسالالالتراميجية بعالالال
إعتماد التعديالت التى مطرأ على الخطالة
عناص الالالر الخط الالالة م الالال الق الالاليم الحاكم الالالة للمؤسس الالالة اإلسالالالالالالالالالتراميجية وإعالنهالالالالالالالالالا لكافالالالالالالالالالة
 Valuesوش الالالالعار للكلي الالالالة والمخ الالالالا ر والتح الالالالديات المستفيدين .
 متابعة منفيذ الخطالة التنفيذيالة لضالمانالمتو ع أن مواجهها الكلية .
التفعي مقارير المتابعة .

سبتمبر 2016

 مش الالاركة جمي الالع الفئ الالات ف الالى التحلي الالالبيئى لتحديالد لمجالاالت القالوة والضال
 -4لم يتم عرض ومنا شة نتائج التحلي البيئى علالى
داخليا ،والفرص والتهديدات خارجيا .
الع الالاملين والط الالالب م الالن داخ الال المعه الالد والخ الالريجين
 اإلسالالتبيانات الموجهالالض ألعضالالاء هيئالالةورجال األعمال من خارج المعهد .
الت الالالالالالدرين ومع الالالالالالاونيهم واإلداري الالالالالالين
والطالب واأل راف المجتمعية .

يوليو 2016

 -1عدم نشر الرؤية والرسالة فى دلي الطالب حيال
أن الدلي غير محدث منذ ثالث سنوات .

التخطيط
اإلستراميجى
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الموارد المالية
المطلوبة

مسئولية التنفيذ
جلنة التخطيط اإلسرتاتيجى
والتقومي املؤسسى

جلنة التخطيط اإلسرتاتيجى
والتقومي املؤسسى

جلنة متابعة اخلطة

املوارد الالزمة لتنظيم
الندوات

اليوجد

اإلسرتاتيجية

جلنة التخطيط اإلسرتاتيجى
والتقومي املؤسسى

مصاريف طباعة

اليوجد

مديــر وحـــدة الجودة
د.أحمد العباسى

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات  -بالشروق
خطة التحسني ( ) 2016 / 2015

المعيار

التخطيط
اإلستراميجى

المالحظات الواردة بتقرير المراجعة الخارجية

مقترحات التحسين

مو يم التنفيذ

 اإلسالالتبيانات الموجهالالض ألعضالالاء هيئالالة -5مشالالالاركة العالالالاملين والطالالالالب والخالالالريجيين فالالالى
الت الالالالالالدرين ومع الالالالالالاونيهم واإلداري الالالالالالين
صياغة األهداف اإلستراميجية محدودة .
والطالب واأل راف المجتمعية .

يوليو 2016

 مالالوفير بيانالالات موثقالالة عالالن المعاهالالد أوحكومية مقدم نفن نوعية البالرامج م ال كليالات إدارة
الكليات الحكومية المناظرة .
االعمالالال وكليالالات الحاسالالبات وكالالان مالالن الممكالالن أن
 مشكي لجنة لتحليال الوضالع التنافسالىمأخالالالذ فالالالى الحسالالالبان عنالالالد إعالالالداد دراسالالالة الوضالالالع
للجهات المناظرة.

ابري 2016

الموارد المالية
المطلوبة

مسئولية التنفيذ
جلنة التخطيط اإلسرتاتيجى
والتقومي املؤسسى

اليوجد

 -6لالالم يالالتم محليالال الوضالالع التنافسالالى مالالع مؤسسالالات

جلنة التخطيط اإلسرتاتيجى
والتقومي املؤسسى

اليوجد

التنافسى.

الهيك
التنظيمى

 -جلنة اهليكل التنظيمى

 وضالالالع خطالالالة لوحالالالدة إدارة األزم الالالات -1ال يوج الالد دلي الال عل الالى وج الالود خط الالة لوح الالدة إدارة وإعتماده الالالالالا ومفعي الالالالال س الالالالاليناريوهات
التعامالال م الالع األزمالالات وعم الال مق الالارير
األزمات والكوارث معتمدة من أى جهة بالمعهد.
دورية .

ابري 2016

 -2أثناء اللقاء بكال مالن الطلبالة والخالريجين والهيئالة  -مفعيالال دور اللجالالان النوعيالالة بالشالالعب
المعاونة والجهاز اإلدارى أمضح أنض لالين لالديهم أى العلمية.
معلومات عن ثقافة الجودة وال يشتركوا فيها وكالذلك  -منظيم ندوات نشر ثقافة الجودة .
 موزيع برشور نشر ثقافة الجودة .الحال بالنسبة ل البيية أعضاء هيئة التدرين.

مارس 2016

 -3أثنالالاء زيالالارة وحالالدة شالالئون الخالالريجين أمضالالح أنالالض
لين لها غرفة محددة خاصالة بهالا والمقالوم بالأى دور
فعالالال وكال مالالا يتعلالالق بالالأمور الخالالريجين يالالتم فالالى سالالم
شئون الطالب والتعليم.
( مك الالالالالررة ملحوظ الالالالالة ر الالالالالم  11بمعي الالالالالار الط الالالالالالب
والخريجون )
 -4ب الالالرغم م الالن ان المعه الالد يت الالوافر لدي الالض موص الالي
وظيفالالى شالالام وموثالالق أال أنالالض اليوجالالد دليال وثالالائقى
علالالالالى إصالالالالدار المعهالالالالد لكتيالالالالب للهيكالالالال التنظيمالالالالى
والتوصي الالوظيفى وإسالتخدام التوصالي الالوظيفى
فى التعيين والندب والنق .

 -مدير األمن

 محديالالد مكالالان مخدالالص إلدارة شالالئونالخالالالالريجين ومفعيالالالال دورهالالالالا وعمالالالال
موصي وظيفى لها فيما يخص (متابعة
الخ الالريجين ف الالى س الالو العم الال – منظ الاليم
ملتقى الخريجين – مفعي أنشطة رابطالة
الخريجين – إصدار شهادات التخرج ).

مايو 2016

 إصدار كتيالب يشالم موصالي وظالائاإلدارات اإلداريالالالالة سالالالالواء القياديالالالالة أو
اإلشالالالرافية أو التنفيذيالالالة مالالالن القيالالالادات
اإلدارية والعاملين.
 -موثيالالالق القالالالرارات اإلداريالالالة الخاصالالالة

ابري 2016
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 -األمني العام

اليوجد

 جلنة اهليكل التنظيمى -إدارة اجلودة

 املوارد الالزمة لتنظيمالندوات .

 -مصاريف الطباعة .

 جلنة اهليكل التنظيمى -جلنة الطالب واخلرجيني

اليوجد

 -عميد املعهد

 -جلنة اهليكل التنظيمى

مصاريف طباعة

مديــر وحـــدة الجودة
د.أحمد العباسى

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات  -بالشروق
خطة التحسني ( ) 2016 / 2015

المعيار

المالحظات الواردة بتقرير المراجعة الخارجية

مقترحات التحسين

مو يم التنفيذ

الموارد المالية
المطلوبة

مسئولية التنفيذ

باإلس الالالتفادة م الالالن الخب الالالرات ف الالالى بع الالال
اإلدارات فالالى التعيالالين والنقالال ومعيالالين
المشرفين على الشعب العلمية .

القيادة
والحوكمة

 -1الموجالالد الوثالالائق الدالالالة علالالى أخالالذ رأى أعضالالاء  -موزيالالع إسالالتبيانات ألخالالذ أراء أعضالالاء
هيئالالة التالالدرين والهيئالالة المعاونالالة واألداريالالين مالالن هيئ الالة التالالالدرين بالمعهالالالد فيم الالا يخ الالص
خالالالل األسالالتبيانات فالالى معالالايير اختيالالار القيالالادات ب ال المع الالالالالايير وموثيقه الالالالالا ف الالالالالى المج الالالالالالن
الرسمية بالمعهد .
األعتماد من مجلن المعهد.

يوليو 2016

 متابعة مطبيق ومنفيالذ معالايير األختيالار -2ال موجد أدلة لتطبيق معايير إختيار القيالادات عنالد للقي الالادات والع الالاملين بالمعه الالد وال الالوزن
اختيار المشرف على شعبة نظم المعلومالات اإلداريالة النس الالالالبى لك الالالال معي الالالالار وموثيقه الالالالا ف الالالالى
وال يوجد مشاركة ألعضاء هيئة التدرين مالن خالالل المجلن األكاديمى بالمعهد .
 إسالالتطالأ أراء العالالاملين بالمعهالالد فالالىالمجلن األكاديمى .
معايير إختيار القيادات.

فبراير 2016

 مقلي عدد ساعات الخاصالة بالتالدرينللهيئة المعاونة .
 زيالالالالالادة أعضالالالالالاء الهيئالالالالالة المعاونالالالالالة -3أثناء لقاء الهيئالة المعاونالة كالان هنالام عالدم رضالا
لتتناسالالب مالالع زيالالادة الطالالالب ومتفالالق مالالن
من الناحية العلمية والعبء التدريسى.
النسب المرجعية .
 موزي الالع إس الالتمارات إس الالتبيان مع الالاونىأعضاء هيئة التدرين .

يوليو 2016

 مطبي الالق أستقد الالاء خ الالاص ب س الالتطالأأراء المس الالتفيدين م الالن الت الالدريب لتقي الاليم
 -4ال يتم إمخاذ ما يليم لقياس أثر التدريب ومردوده مردود التدريب .
على األداء.
 الت ذيالة الراجعالالة عالالن مالالردود التالالدريبعلى جميع الفئات التى مم مدريبها .

مارس 2016

 -مدير مركز التنمية

 مفعي الال النم الالاذج المحدث الالة لتقي الاليم أداء -5اليوجالالالالد وثيقالالالالة لمعالالالالايير مقيالالالاليم أداء القيالالالالادات
القي الالالالالالالادات ( أكاديمي الالالالالالالة – إداري الالالالالالالة )
األكاديمية واإلدارية والعاملين .
والعاملين .

يوليو 2016

 -جلنة اهليكل التنظيمى
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 -جلنة اهليكل التنظيمى

 -جلنة اهليكل التنظيمى

 -جلنة اهليكل التنظيمى

اليوجد

اليوجد

اليوجد

 جلنة اهليكل التنظيمىاليوجد

املستدامة

اليوجد

مديــر وحـــدة الجودة
د.أحمد العباسى

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات  -بالشروق
خطة التحسني ( ) 2016 / 2015

المعيار

المالحظات الواردة بتقرير المراجعة الخارجية

مقترحات التحسين

مو يم التنفيذ

 مقريالالر نسالالبة التنفيالالذ لمالالا ورد بخطالالةالت الالالالدريب بالمعه الالالالد متض الالالالمنض ( ع الالالالدد
 -6غير متوفر نسبة الدورات التدريبية المنفذة التالى
ال الالالدورات الت الالالى م الالالم منفي الالالذها لمختل الالال
مم منفيذها من المخطط فى السالنوات الال الث السالابقة
الفئات – نسبة الحاصلين على الالدورات
للقيادات األكاديمية .
– العائد من الالدورات المنفالذة – وسالائ
ياس مردود التدريب على الفئات) .

مارس 2016

 مقريالالر نسالالبة التنفيالالذ لمالالا ورد بخطالالةالموجد بها نسبة الحاصاللين علالى هالذه الالدورات إلالى
التدريب بالمعهد .

مارس 2016

 جلنة اهليكل التنظيمىاليوجد

 مدير مركز التنميةاملستدامة

 إعداد مقرير عن مردود التدريب علالى -8بالنسالالبة لتقري الالر العائ الالد مالالن ال الالدورات التدريبي الالة مختل الفئات .
عام 2014/2013موجود ولكنض اليحتوى على أدلة مطبيق أستقداء خالاص ب سالتطالأ أراء
المسالتفيدين مالالن التالالدريب لتقيالاليم مالالردود
لقياس مردود هذه الدورات التدريبية للقيادات .
التدريب .

مارس 2016

 مفعيالالالالال بروموكالالالالالوالت معالالالالالاون م الالالالالعالمؤسسالالات اإلنتاجيالالة و الخدميالالة فيمالالا
 -9ال يوجد معاون (شراكة/إمفا يات) مع المؤسسات
يخص اإلسالتفادة مالن مشالاريع الطالالب
اإلنتاجيالالة أو الخدميالالة فالالى المجتمالالع المحالاليط لييالالادة
الت الالدريب الد الاليفى وذل الالك إل الالى جان الالب
المواد.
التع الالاون الخ الالدمى لمؤسس الالات المجتم الالع
المحيط .

ابري 2016

 موثيق اإلجراءات التالى يتبعهالا المعهالدللمحافظالالة علالالى حقالالو الملكيالالة الفكريالالة
 -1ال يوجد وثائق لقياس الرضا وانطباعات أعضالاء فى محاضر المجلن األكاديمى .
هيئة التالدرين بالمعهالد عالن اإلجالراءات التالى يتبعهالا  -مقالالالالالارير الجنالالالالالة المشالالالالالكلة لمتابعالالالالالة
أخال يات المهنة .
المعهد للمحافظة على حقو الملكية الفكرية.
 نتالالائج اإلسالالتبيانات الموجهالالض ألعضالالاءهيئة التدرين .

يوليو 2016
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 -مدير مركز التنمية

املوارد الالزمة لتنظيم
الدورات التدريبية

املستدامة

إجمالى العدد سنويا.

المددا ية
واألخال يات

مسئولية التنفيذ
 -جلنة اهليكل التنظيمى

 -7بالنس الالبة لل الالدورات الت الالى م الالم منفي الالذها ف الالى 2014

القيادة
والحوكمة

الموارد المالية
المطلوبة

 جلنة اهليكل التنظيمىاليوجد

 مدير مركز التنميةاملستدامة

 -جلنة اهليكل التنظيمى

جلنة التخطيط اإلسرتاتيجى
والتقومي املؤسسى

اليوجد

اليوجد

مديــر وحـــدة الجودة
د.أحمد العباسى

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات  -بالشروق
خطة التحسني ( ) 2016 / 2015

المعيار

المالحظات الواردة بتقرير المراجعة الخارجية

 متابعالالالالة منفيالالالالذ الخطالالالالة الموضالالالالوعةالس الالالالالالتكمال نس الالالالالالب اعض الالالالالالاء هيئ الالالالالالة
 -2أثناء اللقالاء مالع الهيئالة المعاونالة وجالد أن العالبء
التدرين/الهيئة المعاونة.
التدريسى يتراوح بين  35-30ساعة أسالبوعيا وهالو
 زيالالالالالادة أعضالالالالالاء الهيئالالالالالة المعاونالالالالالةيتعدى النداب الموجود فى الآلئحة .
لتتناسالالب مالالع زيالالادة الطالالالب ومتفالالق مالالن
النسب المرجعية .

ابري 2016

 زيادة عدد الدورات التدريبية للقياداتاإلدارية والعاملين بقالا لخطالة التالدريب
المعتمدة .

مارس 2016

 -1دورة مدريبية سنويا للجهاز اإلدارى .

الجهاز
اإلدارى

الجهاز
اإلدارى

مقترحات التحسين

مو يم التنفيذ

والتقومي املؤسسى

 -مدير مركز التنمية

اليوجد

املوارد املطلوبة لتنفيذ
الدورات التدريبية.

 -جلنة اهليكل التنظيمى

 مطبي الالالق النم الالالاذج ال امحدث الالالة الت الالالى م الالالما رارهالالا بواسالالطة مجلالالن ادارة المعهالالد
لتقييم العالاملين بالجهالاز االدارى وكالذلك
القيادات االدارية .
 وضع اليات يتم علالى اساسالها التعيالينوالنق والندب .

يوليو 2016

 اإلستقداءات التى مقين مدى رضاء -4ال يوجالالد وسالالائ يالالاس ومقيالاليم مسالالتوى الرضالالا
العاملين عن العم .
ال الالوظيفى للع الالاملين وب الالذلك ل الالم يتب الالين للفري الالق أه الالم
 اإلجالالراءات التدالالحيحة المتخالالذة بنالالاءعوام الرضا وعوام عدم الرضا للعاملين.
على نتائج اإلستقداءات .

يوليو 2016

 وضع معايير لقياس الرضا الوظيفى . وضالالع اليالالض لعالالالج مالالاينتج مالالن عالالدمالرضا.

فبراير 2016
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جلنة التخطيط اإلسرتاتيجى

املستدامة

 مطبي الالالق النم الالالوذج ال امح الالالدث الخ الالالاص -2لالالم ي الالتم محديالالد اإلحتياج الالات التدريبيالالة بالقي الالادات
بتحديالالد اإلحتياجالالات التدريبيالالة لمختلالال
اإلدارية وللعاملين .
الفئات بالمعهد.

 -5الموجد وثيقة معايير لقياس الرضا الوظيفى .

مسئولية التنفيذ

 -جلنة اهليكل التنظيمى

مارس 2016

 -3ال يوج الالد دلي الال عل الالى وج الالود مع الالايير لتقي الاليم أداء
القي الالادات اإلداري الالة وال إعتماده الالا م الالن مجل الالن إدارة
المعهد وال مفعيلها حتى اآلن .وال مستخدم المؤسسة
وسالالائ مبتكالالرة لتقيالاليم أداء العالالاملين والموجالالد ليالالات
يسالالتخدمها المعهالالد لتعظالاليم األسالالتفادة مالالن المالالوارد
البشرية المتاحة.

الموارد المالية
المطلوبة

 -مدير مركز التنمية

اليوجد

املستدامة

 -جلنة اهليكل التنظيمى

 -جلنة اهليكل التنظيمى

 -جلنة اهليكل التنظيمى

اليوجد

اليوجد

اليوجد

مديــر وحـــدة الجودة
د.أحمد العباسى

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات  -بالشروق
خطة التحسني ( ) 2016 / 2015

المعيار

الموارد

المالحظات الواردة بتقرير المراجعة الخارجية

مقترحات التحسين

مو يم التنفيذ

الموارد المالية
المطلوبة

مسئولية التنفيذ

 -6نسالالبة الطالالالب إلالالى أعضالالاء الجهالالاز اإلدارى حالالوالى  -زيادة عدد أفراد الجهاز اإلدارى .
 50:1وهذة النسبة المتفق مع المعدالت القياسية للهيئالة  -نس الالبة التعيين الالات الس الالنوية الت الالى م الالتم
وهى .40:1
بالجهاز اإلدارى .

إبري 2016

 -جلنة اهليكل التنظيمى

 التأكيالالد علالالى وجالالود جميالالع العالمالالات -1بعالالال القاعالالالات ال يتالالالوافر بهالالالا عالمالالالات محالالالدد
اإلرشالالادية بقالالا لنمالالوذج التقيالاليم الكمالالى
إمجاهات أبواب الطوارىء.
للموارد

فبراير 2016

 -جلنة اهليكل التنظيمى

 مراجعة مقارير إدارة رعاية الطالب . إحتساب عالدد الطالالب المشالاركين فالى -2بدالالفة عامالالة الحالال فريالالق المراجعالالة مالالن خالالالل األنش الالالطة المختلف الالالة س الالالواء داخلي الالالا أو
الييالالارة عالالدم كفايالالة التسالالهيالت المتالالوافرة لممارسالالة خارجيالالا بالنسالالبة إلجمالالالى عالالدد الطالالالب
األنش الالطة الطالبي الالة م الالع اليي الالادة المط الالردة ف الالى ع الالدد بالمعهد .
 محالالالدي خطالالالة إدارة رعايالالالة الطالالالالبالطالب.
لت الالالالوفير كاف الالالالة التس الالالالهيالت لممارس الالالالة
األنشطة الطالبية .

ابري 2016

 محالالالالالدي خطالالالالالة إسالالالالالتحداث أجهالالالالاليةالحاسالالالب األلالالالى لتتوافالالالق مالالالع الييالالالادة
المطردة ألعضاء هيئة التدرين وإعداد
مقرير عن مامم منفيذه بالخطة الحالية .

ابري 2016

 إمخالالالالاذ اإلجالالالالراءات الالزمالالالالة لييالالالالادة -4إمكاني الالات المعه الالد غي الالر كافي الالة م الالع زي الالادة ع الالدد
إمكانيات المكتبة من ( الكتب والمراجالع
الطالب المعهد الى حوالى 5000الب .
– أجهية الحاسب األلى – الدواليب ) .

مايو 2016

موافر شبكة إنارة للطالوارىء بالالممرات والمخالارج  -عقالالالالالد اجتماعالالالالالات دوريالالالالالة واعالالالالالداد
التقارير من خالالل لجنالة اإلشالراف علالى
واليتالالوافر السالالتائر المعالج الالة بمالالواد ضالالد اإلش الالتعال
المكتبة عالن احتياجالات المكتبالة للعالرض
و لة عالدد النسالا المتالوافرة مالن كال كتالاب ومرجالع والمنا شة وامخاذ القرار فالى اجتماعالات
وال يتالالالوافر خالالالدمات لالالالذوى اإلحتياجالالالات الخاصالالالة المجالن الرسمية بالمعهد .

مايو 2016

 -3الييارة أثبتم عالدم مالوافر جهالاز حاسالب لالى لكال
عضو هيئة مدرين.

 -جلنة اهليكل التنظيمى

 -جلنة اهليكل التنظيمى

املوارد الالزمة للتعيينات
السنوية

املوارد الالزمة لطباعة
العالمات اإلرشادية

املوارد املادية الالزمة
ملمارسة األنشطة .

املوارد املادية اللزمة لشراء
أجهزة حاسب أىل

 جلنة اهليكل التنظيمىاملوارد املالية لتجهيز املبىن

 جلنة اإلشراف علىاملكتبة

 -5الالام فريالالق األعتمالالاد بييالالارة المكتبالالة ومبالالين عالالدم

الموارد

 جلنة اهليكل التنظيمى جلنة اإلشراف علىاملكتبة

املوارد الالزمة لتجهيز
املكتبة

وعدد الدوريات والمجالت العلمية محدود جالدا ()17
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مديــر وحـــدة الجودة
د.أحمد العباسى

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات  -بالشروق
خطة التحسني ( ) 2016 / 2015

المعيار

المالحظات الواردة بتقرير المراجعة الخارجية
فقط لك التخددات  .ندرة الكتب التى يتالوافر منهالا
أك الالر مالالن نسالالخة وهالالذا الالد ال يتالاليح فرصالالة االسالالتعارة
الخارجي الالالة للطال الالالب  .ال يت الالالوافر مكتب الالالة إلكتروني الالالة
لقواعالالد البيانالالات والالالدوريات العالميالالة ألعضالالاء هيئالالة
التدرين والهيئة المعاونة .
 -6يتبالالالين عالالالدم إمدالالالال معظالالالم القاعالالالات والمعامالالال
بش الالالالبكة اإلنترن الالالالم ومعظ الالالالم اع الالالالات الس الالالاليمنار
والمعام غير ماليودة بالوسالائ السالمعية والبدالرية
خاصة data show
 -7ك الال الس الالمينارات غي الالر م الاليودة ب الالأجهية مكيي الال
بع القاعات والمعام ال يتوافر بهالا عالدد 2مخالرج
بالالاب علالالى األ الال اليتالالوافر مدالالدر دائالالم للكهربالالاء
(مولد كهربائى) للمدرجات.
 -8ال يتوافر بمبالانى المعهالد مدالاعد بالالرغم ارمفالاأ
مبانى المعهد الى أك ر من أربعة أدوار مع األخذ فالى
األعتبالالار ارمفالالاأ كالال األدوار بسالالبب إرمفالالاأ أسالالق
اعات المدرجات الكبيرة.

المشاركة
المجتمعية
المشاركة
المجتمعية

مقترحات التحسين

مو يم التنفيذ

الموارد المالية
المطلوبة

مسئولية التنفيذ

 زيادة سرعة خدمة اإلنترنم الالسلكىالمجانية للطالب وللسالادة أعضالاء هيئالة
التدرين والتى م طى المبنى كامال .

فبراير 2016

 -جلنة اهليكل التنظيمى

 -مقارير خطة الديانة السنوية للمعهد.

ابري 2016

 -جلنة اهليكل التنظيمى

املوارد املالية لتجهيز املبىن

 مفعي ال عقالالد موريالالد ومركيالالب المدالالاعدبالمعهد.

ابري 2016

 -جلنة اهليكل التنظيمى

املوارد املالية لتجهيز املبىن

 وضع خطالة للتوعيالة بخدمالة المجتمالع -1الموجالالد خطالالة للتوعيالالة بأنشالالطة خدمالالة المجتمالالع ومنميالالالة البيئالالالة ويالالالتم إدراج البالالالرامج
المتنوعة التى يقوم بها المعهد للتوعية
ومنمية البيئة .
بأنشطة خدمات المجتمع والبيئة .

ابري 2016

 -2اليوجالالد وكيالال للمعهالالد لخدمالالة المجتمالالع ومنميالالة  -معيالالين وكي ال للمعهالالد لخدمالالة المجتمالالع
ومنمية البيئة .
البيئة.

فبراير 2016

 وضع اليات خاصالة بتحديالد إحتياجالاتالمجتمع وموثيقها .
 -اللقاءات والمقابالت .

ابري 2016

 -3ال موجد دراسة لتحديد إحتياجات المجتمع .
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 جلنة املشاركة اجملتمعيةوالتوعية والتدريب
 جلنة املشاركة اجملتمعيةوالتوعية والتدريب
 جلنة املشاركة اجملتمعيةوالتوعية والتدريب

املوارد الالزمة للتعاقد

على زايدة سرعة اإلنرتنت

اليوجد

اليوجد
املوارد املادية اللزمة لتنظيم
الزايرات

مديــر وحـــدة الجودة
د.أحمد العباسى

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات  -بالشروق
خطة التحسني ( ) 2016 / 2015

المعيار

المالحظات الواردة بتقرير المراجعة الخارجية

مقترحات التحسين

 اليي الالالالالارات للمؤسس الالالالالات ب الالالالالالمجتمعالمحيط .
 الالوائم اإلستقدالالاء للمجتمالالع ( س الالوالعم الالال – مؤسس الالالات خدمي الالالة – رج الالالال
األعمال ).
 دعالالالالالالالوة بعالالالالالالال أوليالالالالالالالاء األمالالالالالالالوروالخ الالالالريجين وبع الالالال القي الالالالادات م الالالالن
 -4المش الالالارم األ الالالراف المجتمعي الالالة ف الالالى المجل الالالن
أصحاب األعمال بسالو العمال لحضالور
األكاديمى وال فى مجالن األ سام .
إجتمالالاأ المجل الالن األك الالاديمى ومج الالالن
األ سام .

مو يم التنفيذ

مايو 2016

الموارد المالية
المطلوبة

مسئولية التنفيذ

 جلنة املشاركة اجملتمعيةوالتوعية والتدريب

اليوجد

 -5على الرغم من مشاركة األ الراف المجتمعيالة فالى

 إرس الالالال دع الالالوات رس الالالمية ل الالالرافأنشطة المعهد وحضور حف التخرج إال أن التواص
المجتمعيالالة مالالن خالالارج المعهالالد لحضالالور
بالالين المعه الالد واأل الالراف المجتمعي الالة ال ي الالتم بطريق الالة
المجالالالالالن الرسالالالالمية وحفالالالال التخالالالالرج
موثقة م موجيض دعالوات رسالمية وإنمالا يعتمالد فقالط والمشاركة فى أنشطة المعهد .

يونيو 2016

 -جلنة املشاركة اجملتمعية

املوارد الالزمة ملصاريف

والتوعية والتدريب

طباعة الدعوات

على األمدال الشخدى .
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مديــر وحـــدة الجودة
د.أحمد العباسى

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات  -بالشروق
خطة التحسني ( ) 2016 / 2015

 المحور ال انى  :الفاعلية التعليمية :
المعيار

المالحظات الواردة بتقرير المراجعة الخارجية

 وضع خطة التوسالع فالى المبالانى وزيالادةإمكانالالالالالالات المعهالالالالالالد الماديالالالالالالض ( اعالالالالالالات
 -1االمكانيالالات بالمعهالالد غيالالر كافيالالة مالالع زيالالادة عالالدد
محاضالالرات – فدالالول دراسالالية – معام ال )
الب المعهد إلى حوالى 5000الب.
إلسالالتيعاب ع الالدد أكب الالر مالالن الط الالالب خ الالالل
السنوات القادمة .

ابري 2016

 اسالالتمارات محديالالد رغبالالات الالالب الفر الالةال ال الالالة ش الالالعبة اإلدارة والمحاس الالالبة فيم الالالا
يتعلالالالق باختيالالالار التخدالالالص (محاسالالالبة او
ادارة اعمال).
 إع الالالالداد موص الالالالي برن الالالالامج ومق الالالالرراتلبرنامج إدارة األعمال .
 -عم دراسة أسباب عدم مفعي القسم.

فبراير 2016

 -2سم اإلدارة غيالر مفعال واليقبال الالب ولالين لالض
موصالالي برنالالامج ومقالالررات منالالذ نشالالأة المعهالالد حتالالى
اآلن وكالان يجالب أن يدالالدر المعهالد الرار إدارى بعالالدم
مفعيل الالض ( مك الالررة ملحوظ الالة ر الالم  1بمعي الالار المع الالايير
األكاديمية )

الطالب
والخريجون

مقترحات التحسين

مو يم التنفيذ

 -3يتب الالالين م الالالن خ الالالالل مؤش الالالرات إنخف الالالاض نس الالالبة
المحالالولين أن نسالالبة المحالالولين مالالن المعهالالد متيايالالد
وهذا مؤشر أن المعهد غير جاذب للطالب .
 -4اليملك المعهد وسيلة لقيالاس رضالا الطالالب بشالأن
سياس الاليات المعه الالد واليت الالوافر األمكاني الالات التعليمي الالة
بالمعهد فيما عدا األستبيانات .
 -5أمضح من خالل المقابلة مالع الطلبالة عالدم رضالاهم
عالالن أجهالالية الحاسالالب الموج الودة بالكليالالة ألنهالالا ديمالالة
وبع األجهية ال معم كما لوح أن بع األ سالام
م سم المحاسبة ال يستخدم معام الحاسب .

 -6يوجد لدى المعهد عدد لي من الطالب الوافدين

مسئولية التنفيذ

 -جلنة الطالب واخلرجيني

 -قسم اإلدارة واحملاسبة

الموارد المالية
المطلوبة
املوارد املالية لتجهيز املبىن

اليوجد

 إحدائيات نسب التحويالت الالواردة مالنإدارة شئون الطالب .

فبراير 2016

 -جلنة الطالب واخلرجيني

اليوجد

 إستقداء لقياس مستوى رضاء الطالبعن الخدمات المختلفة مع نهاية كال فدال
دراسى .

 يناير 2016 -مايو 2016

 -جلنة الطالب واخلرجيني

اليوجد

 متابعة خطة محدي المعام . موض الاليح الم الالواد ذات الد الاللة بالحاس الالباأللالالى ال امدرجالالة ضالالمن الجالالدول الدراسالالى
لشعبة المحاسبة .

ابري 2016

 منفيالالذ بع ال البالالرامج واألنشالالطة لجالالذبالطالب الوافدين .
 رح برامج معريفية على مو ع المعهد. إمفا يالالات التب الالادل العلمالالى وال ق الالافى م الالعبع الدول العربية واإل ليمية .

يونيو 2016
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 -جلنة الطالب واخلرجيني

 -جلنة الطالب واخلرجيني

املوارد املالية الالزمة
لتحديث املعامل

اليوجد

مديــر وحـــدة الجودة
د.أحمد العباسى

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات  -بالشروق
خطة التحسني ( ) 2016 / 2015

المعيار

مو يم التنفيذ

مسئولية التنفيذ

الموارد المالية
المطلوبة

 -7ال موجالالد أدلالالة وثائقيالالة علالالى وجالالود خطالالة لجالالذب  -وض الالالع خط الالالة معتم الالالدة لج الالالذب الط الالالالب
الطالب الوافالدين أو بالرامج أو أنشالطة معينالة لرعايالة الوافالالدين متنالالاول بالالرامج وأنشالالطة معينالالة
لرعاية الطالب الوافدين .
الطالب الوافدين.

ابري 2016

 -جلنة الطالب واخلرجيني

اليوجد

 إعالالداد مقريالالر عالالن نسالالبة التنفيالالذ لمالالا وردال الالدعم الطالب الالى وال إعتماده الالا م الالن خ الالالل أى جه الالة
بخطة الدعم الطالبى المعتمدة .

ابري 2016

المالحظات الواردة بتقرير المراجعة الخارجية

مقترحات التحسين

 -8اليوجد دلي على وجالود خطالة لهالذة النوعيالة مالن

الطالب
والخريجون

بالمعهد .
 -9ال يوجالالالد دليالالال وثالالالائقى علالالالى إسالالالتخدام المعهالالالد
لوسيلة ياس مدى رضا الطالب وأولياء االمور عالن
خدمة النق  .كما أعرب الطالب أثنالاء اللقالاء الخالاص
بهم عن اسالتيائهم الشالديد مالن هالذه الخدمالة وأشالتكوا
من إرمفاأ ثمن هالذه الخدمالة بدالورة متيايالدة وعالدم
السماأ لشكواهم .
 -10أوضالالح أعضالالاء الهيئالالة المعاونالالة أثنالالاء اللقالالاء
الخاص بهم أنض ال يتم مفعي برامج المتع الرين حيال
اليوجد و م أمامهم بسبب العالبء الدراسالى الضالخم
الذى يتحملوه وأيضا الموجد لديهم سالاعات مكتبيالة
وبالتالالالى ال يقالالوم المعهالالد بعمالال إحدالالائيات بنس الالب
المسالالتفيدين مالالن هالالذه البالالرامج إلالالى إجمالالالى الطالالالب
لرصالالد مطالالور نسالالبة الطالالالب المتفالالو ين علميالالا خالالالل
السالالالنوات الالالال الث الماضالالالية واليالالالتم يالالالاس فاعليالالالة
برنالالالامج رعايالالالة الطالالالالب المتع الالالرين دراسالالاليا علالالالى
مستوى المعهد .

 إمخالالاذ إجالالراءات مدالالحيحية فيمالالا يخالالصالشكاوى الواردة من صندو الشكاوى.
 إعالالالن اإلجالالراءات المتبعالالة لتالفالالى ملالالكالشكاوى ل امقدمة الشكوى .
 إضافة بنود لتقياليم مسالتوى خدمالة النقالضمن إستبيان الطالب  /أولياء األمور .

يونيو 2016

 مفعي برامج رعاية الطالب المتع رين . مق الالالارير لجن الالالة المتف الالالو ين والمتع الالالرينموضالالحا بهالالا أهالالم البالالرامج ال امقدمالالة لهالالم
ونسبة المستفيدين من ملك البرامج .
 عم ساعات مكتبية للهيئة المعاونة . مقارير الريادة الطالبية . نسالالبة المشالالتركين بمجموعالالات التقويالالةالتى متم داخ المعهد .

مايو 2016

 مقرير عن أنشطة إمحاد الطالب . -11اليوجد مايفيد مساهمة إمحالاد الطالالب فالى منفيالذ  -وضع بالرامج لتقالدير ومكافالأة المتفالو ين
ف الالى األنش الالطة الطالبي الالة مادي الالا  /معنوي الالا /
األنشطة الطالبية بالمؤسسة .
علميا .

يونيو 2016
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 -جلنة الطالب واخلرجيني

 -جلنة الطالب واخلرجيني

 -جلنة الطالب واخلرجيني

 -جلنة الطالب واخلرجيني

اليوجد

اليوجد

اليوجد

املوارد املالية الالزمة
ملمارسة األنشطة
الطالبية

مديــر وحـــدة الجودة
د.أحمد العباسى

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات  -بالشروق
خطة التحسني ( ) 2016 / 2015

المعيار

الطالب
والخريجون

المعايير
األكاديمية و
البرامج
التعليمية

المالحظات الواردة بتقرير المراجعة الخارجية

مقترحات التحسين

مو يم التنفيذ

 محديد مكان مخدص لشئون الخالريجين -12لالالدى المعهالالد وحالالدة لمتابعالالة الخالالريجين ( غيالالر ومفعي ال دورهالالا وعم ال موصالالي وظيفالالى
موضحة بالهيك التنظيمى للمعهد ) مم زيالارة وحالدة لهالالا فيمالالا يخالالص (متابعالالة الخالالريجين فالالى
الخ الالريجين ووج الالد أن الالض ل الالين له الالا مك الالان مح الالدد وأن سالو العمال – منظاليم ملتقالى الخالريجين –
مفعيال أنشالالطة رابطالة الخالالريجين – إصالالدار
نشا ها يمارس فى إدارة شئون التعليم والطالب .
شالالهادات التخالالرج  -إعالالداد اعالالدة بيانالالات
( مكررة ملحوظة ر م  3بمعيار الهيك التنظيمى )
لجميع الخريجين ومحدي ها ) .

مايو 2016

 منفيذ الملتقى السنوى للخريجين . إستمارات إستبيان الخريجين . -13أمضح من الخريجين أنهم ال يعرفوا هذه الوحدة  -نم الالاذج متابع الالة الخالالالريجين ف الالى سالالالو
وال موجالالالد أى متابعالالالة لهالالالم مالالالن إدارة المعهالالالد بعالالالد العم .
التخرج وال يجدوا أى مساعدة ل لتحا بالعم .
 ال الالدورات التدريبي الالة ال امنف الالذة للخ الالريجينمالالالالالن بالالالالال شالالالالالركات التالالالالالدريب ونسالالالالالبة
المشتركين .

يونيو 2016

 مفعي دور رابطة الخريجين . إنتخ الالالالاب مجل الالالالن إدارة للرابط الالالالة م الالالالن -14المشالالالتركين فالالالى الرابطالالالة هالالالم فقالالالط العالالالاملين
خريجى المعهد .
بالمعهد وأن عدد لي جدا من خارج المعهالد يشالترم
 موس الالاليع نط الالالا اإلش الالالتراكات بالرابط الالالةبالرابطالالة حي ال أن أنشالالطتها غيالالر مفعلالالة  .وال موجالالد
لجميع الخريجين .
لدى المؤسسة برامج إلعداد الخريجين لسو العمال
 ال الالدورات التدريبي الالة ال امنف الالذة للخ الالريجين.
من ب شركات التالدريب إلعالدادهم لسالو
العم ونسبة المشتركين .

فبراير 2016

 الرار مجلالن إدارة المعهالالد ب ل الاء مفعياليفع وال يوجد موصي لبرنامج إدارة األعمال .
سم اإلدارة .
( مكررة ملحوظة ر م  2بمعيار الطالب والخريجالون
 -عم دراسة أسباب عدم مفعي القسم.

فبراير 2016

مسئولية التنفيذ

الموارد المالية
المطلوبة

 جلنة الطالب واخلرجيني -جلنة اهليكل التنظيمى

اليوجد

 -عميد املعهد

 -جلنة الطالب واخلرجيني

 -جلنة الطالب واخلرجيني

اليوجد

اليوجد

 -1اليوجالالد إ ب الالال علالالى برن الالامج إدارة األعمالالال ول الالم

)
 -2ل الالم مق الالدم دراس الالة لتحدي الالد الفج الالوة ي الالبن المع الالايير  -منمي الالالالة ال الالالالوعى بالمع الالالالايير األكاديمي الالالالة
المتبنالالاه و الوضالالع القالالائم ولالالم مالالتم التوعيالالة الكافيالالة واإلسالالتراميجيات الخاصالالة بالالالتعليم والالالتعلم

- 12 -

فبراير 2016

 قسم اإلدارة واحملاسبة -جلنة املعايري األكادميية

اليوجد
اليوجد

مديــر وحـــدة الجودة
د.أحمد العباسى

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات  -بالشروق
خطة التحسني ( ) 2016 / 2015

المعيار

المالحظات الواردة بتقرير المراجعة الخارجية

مقترحات التحسين

مو يم التنفيذ

بهالالذه المعالالايير األكاديميالالة و اسالالتراميجيات التعلالاليم و لالالالالدى األ الالالالراف المسالالالالتفيدة مالالالالن خالالالالالل
الالالتعلم و خاصالالة الطالالالب و أعضالالاء الهيئالالة المعاونالالض اللقالالالالاءات والمق الالالالابالت اإلعالالالالالن عل الالالالى
المو ع األلكترونى.
واأل راف المجتمعية
 وضالالالالع خطالالالالة لسالالالالد الفجالالالالوة للبالالالالرامجالتعليميالالة ال ال الث و متابعالالة مالالا يالالتم منفيالالذه
بالخط الالة س الالنويا وفق الالا لم الالا ورد بتوص الالي
البرامج والخطة الموضوعة.
 مراجعة ومحدي محتويالات المقالررات واضالالافة موضالالوعات جديالالدة للتحسالالين فالالى
موصي البرامج والمقررات.

والربامج التعليمية

 إستضافة مالراجعيين خالارجيين لمراجعالةحيالالالال ان المعالالالالايير المتبنالالالالاه ال مخالالالالص مكنولوجيالالالالا موافق المعايير المتبناه مع رسالة المعهد.
المعلومات الالوارده بالرسالالض و المعهالد لالين بالض هالذا
 -معدي نص رسالة المعهد .

 -جلنة املعايري األكادميية

 -3ال متوافق المعايير المتبناه مع رسالة المعهالد مالن

فبراير 2016

التخدص.

المعايير
األكاديمية و
البرامج
التعليمية

مسئولية التنفيذ

 مراجعالالة مدالالميم البالالرامج التعليميالالة فالالىضوء المعايير األكاديمية المتبناه.
 مراجعالالالالة مدالالالالفوفة مخرجالالالالات الالالالالتعلمالمستهدفة ومطابقتها ألهداف البرنامج .
 مراجع الالة النت الالائج التعليمي الالة المس الالتهدفةللمقررات لك برنامج وعال تها بالمعايير.
 إستضافة مراجعيين خارجيين . عقد إجتماأ للمجلن العلمالى لكال شالعبةلمراجعالالالالة المواصالالالالفات العامالالالالة للخالالالالريج
وإعالالالالادة صالالالالياغتها فالالالالى ضالالالالوء مقالالالالارير
المراجعة الخارجية.

فبراير 2016

 مشاركة األ راف المجتمعية فى مدالميم -5ل الالالم مش الالالارم األ الالالراف المجتمعي الالالة ف الالالي مد الالالميم البرامج وإبداء رائهم ومقترحامهم .
 دع الالالوة األ الالالراف المجتمعي الالالة لحض الالالورالبرامج التعليمية .
إجتماعات مجالن األ سام .

فبراير 2016

 -4لالالم يالالتم مراعالالاة المعالالايير األكاديميالالة عنالالد مدالالميم
البالالرامج التعليميالالة و ذلالالك حيالال لالالم يالالتم التأكالالد مالالن
التحقق من اكتساب الخريجين للمواصالفات المطلوبالة
و كالالذلك ف الالأن الن الالوامج التعليميالالة المس الالتهدفة ل الالبع
المق الالالالالرارات ال متواف الالالالالق م الالالالالع الن الالالالالوامج التعليمي الالالالالة
المستهدفة في مدفوفة البرامج للمعايير المتبناه.
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والربامج التعليمية

 جلنة املعايري األكادمييةوالربامج التعليمية

 جلنة املعايري األكادمييةوالربامج التعليمية

الموارد المالية
المطلوبة

اليوجد

اليوجد

اليوجد

مديــر وحـــدة الجودة
د.أحمد العباسى

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات  -بالشروق
خطة التحسني ( ) 2016 / 2015

المعيار

المالحظات الواردة بتقرير المراجعة الخارجية

مقترحات التحسين

مو يم التنفيذ

مسئولية التنفيذ

الموارد المالية
المطلوبة

 امخ الالالاذ األج الالالراءات التنفيذي الالالة الخاص الالالةبتحسين بعال المقالرارات لمواكبالة سالو
العم وموثيقها .

 -6مدفوفات مخرجات التعلم المستهدفة مع اهالداف
البرامج التعليمية محتاج ألعالادة صالياغة بحيال محالدد
نوامج الالتعلم المسالتهدفة التالي محقالق هالدفا معينالا مالن
اه الالالداف البرنالالالالامج ولالالالالين العك الالالن كمالالالالا هالالالالو فالالالالي
المدالالفوفة الحاليالالة كمالالا انالالض فالالي هالالذه المدالالفوفات
مبال ض في عدد النوامج التي محقق هدفا معينا.

المعايير
األكاديمية و
البرامج
التعليمية

 مراجعالالالالة مدالالالالفوفة مخرجالالالالات الالالالالتعلمالمستهدفة مالع أهالداف البرنالامج ومراعالاة
عدم المبال ة فى مكرار النوامج التى محقق
األهداف .
 استضافة مراجعين خارجيين لمراجعالةمخرجات التعلم المستهدفة .

فبراير 2016

 مراجع الالة مد الالميم موص الالي البرن الالامج والمقالالررات فالالى ضالالوء مالحظالالات المراجعالالة
الخارجية .
 مراجعالالالالة مدالالالالفوفة مخرجالالالالات الالالالالتعلمالمستهدفة مع أهداف البرنامج .
 مراجع الالالة مد الالالفوفة النت الالالائج التعليمي الالالةالمسالالتهدفة للبرنالالامج بعنايالالة لتتوافالالق مالالع
النوامج التعليمية للمقررات .
 وضع ليالات للمراجعالة الدوريالة للبالرامج -7مراجعة مدالميم وموصاليفات البالرامج والمقالررات
والمقررات الدراسية سنويا وإعتمادها.
لبرن الالامج المحاس الالبة وإس الالتيفاء المالحظ الالات ال الالواردة
 إستضافة مراجعيين خارجيين .بتقرير المراجعة .
 دراسة األساليب والمدالادر المسالتخدمةفالالالى التعلالالاليم والالالالتعلم الالالالواردة بتوصالالالي
المقررات.
 عقالالد إجتمالالاأ للمجلالالن العلمالالى بالشالالعبةلمراجع الالالالة مد الالالالفوفة البرن الالالالامج وإع الالالالادة
صياغتها.
 مراجع الالالالالة ائم الالالالالة المراج الالالالالع وموا الالالالالعاإلنترن الالم والمج الالالت الدوري الالة بتوصالالالي
المقررات على مستوى البرنامج .

فبراير 2016

- 14 -

 جلنة املعايري األكادمييةوالربامج التعليمية

 -قسم اإلدارة واحملاسبة

اليوجد

اليوجد

مديــر وحـــدة الجودة
د.أحمد العباسى

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات  -بالشروق
خطة التحسني ( ) 2016 / 2015

المعيار

المالحظات الواردة بتقرير المراجعة الخارجية

مقترحات التحسين

مو يم التنفيذ

المعايير
األكاديمية و
البرامج
التعليمية

 مراجع الالة مد الالميم موص الالي البرن الالامج والمقالالررات فالالى ضالالوء مالحظالالات المراجعالالة
الخارجية .
 مراجعالالالالة مدالالالالفوفة مخرجالالالالات الالالالالتعلمالمستهدفة مع أهداف البرنامج .
 مراجع الالالة مد الالالفوفة النت الالالائج التعليمي الالالةالمسالالتهدفة للبرنالالامج بعنايالالة لتتوافالالق مالالع
النوامج التعليمية للمقررات .
 مراجع الالالة مد الالالفوفة النت الالالائج التعليمي الالالة -8مراجعة مدالميم وموصاليفات البالرامج والمقالررات
المستهدفة للمقررات .
لبرنالالالالالامج نظالالالالالم المعلومالالالالالات اإلداريالالالالالة وإسالالالالالتيفاء
 إعالالادة صالالياغة نالالوامج الالالتعلم المسالالتهدفةالمالحظات الواردة بتقرير المراجعة .
ب ستخدام أفعال ابلة للقياس .
 وضع ليالات للمراجعالة الدوريالة للبالرامجوالمقررات الدراسية سنويا وإعتمادها.
 إستضالالافة مالالراجعيين خالالارجيين لجميالالعالمق الالالالررات لمراجع الالالالة مخرج الالالالات ال الالالالتعلم
المس الالالالالالالالالتهدفة وموص الالالالالالالالالي البرن الالالالالالالالالامج
والمقررات.
 مراجعالالة هيك الال البرن الالامج ليي الالادة نس الالبةالمقررات اإلختيارية .

فبراير 2016

المعايير
األكاديمية و
البرامج
التعليمية

 مراجع الالة مد الالميم موص الالي البرن الالامج والمقالالررات فالالى ضالالوء مالحظالالات المراجعالالة
الخارجية .
 -9مراجعة مدالميم وموصاليفات البالرامج والمقالررات  -مراجعة موافق مدفوفة مخرجات التعلم
لبرنامج علوم الحاسب وإستيفاء المالحظات الالواردة المستهدفة مع أهداف البرنامج .
 مراجع الالالة مد الالالفوفة النت الالالائج التعليمي الالالةبتقرير المراجعة .
المستهدفة للبرنالامج لتتوافالق مالع النالوامج
التعليمية للمقررات .
 -مراجعة هيك البرنامج .

فبراير 2016
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مسئولية التنفيذ

 قسم نظم املعلوماتاإلدارية

 -قسم علوم احلاسب

الموارد المالية
المطلوبة

اليوجد

اليوجد

مديــر وحـــدة الجودة
د.أحمد العباسى

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات  -بالشروق
خطة التحسني ( ) 2016 / 2015

المعيار

التعليم و
التعلم و
التسهيالت
الداعمض

المالحظات الواردة بتقرير المراجعة الخارجية

 مشالالالالاركة األ الالالالراف الداخليالالالالة وإبالالالالداء -1عدم مشاركض الهيئض المعاونض و الطالب في اعالداد
رائهالالالالم ومقترح الالالالامهم ف الالالالى إس الالالالتراميجية
استراميجيض التعليم و التعلم للمعهد .
التعليم والتعلم .

مارس 2016

 -2يوجالالد اليالالض لتطالالوير اسالالتراميجيض التعلالاليم و الالالتعلم إض الالافة بن الالود إل الالى اإلس الالتبيانات الموجه الالض
فالالي ضالالوء نتالالائج استقدالالاء ل الالراف المعنيالالة ماعالالدا للط الالالالالالب والهيئ الالالالالة المعاون الالالالالة لتط الالالالالوير
إستراميجية التعليم والتعلم .
الهيئة المعاونة و الطالب .

فبراير 2016

 إمخ الالالالالاذ اإلج الالالالالراءات الالزم الالالالالة ليي الالالالالادةإمكانيات المكتبة من ( الكتب والمراجالع –
 -3أثناء زياره المكتبالض مالم مالحظالض لالض عالدد أجهاليه أجه الالالالية الحاس الالالالب األل الالالالى – ال الالالالدواليب –
الحاسب و شاشالات الفهرسالض و لالض عالدد النسالا مالن ماكينات التدوير – الفنيون ) .
ك ال كتالالاب و لالالض عالالدد الالالدوريات العلميالالض و لالالض عالالدد  -اعداد التقارير من خالالل لجنالة اإلشالراف
عل الالالى المكتب الالالة ع الالالن احتياج الالالات المكتب الالالة
الفنيون و العمال .
للع الالرض والمنا ش الالة وامخ الالاذ الق الالرار ف الالى
اجتماعات المجالن المعتمدة بالمعهد .

مايو 2016

 مفعي الالالال نت الالالالائج استقد الالالالاءات الط الالالالالبواإلسالالالتفادة منهالالالا فالالالى محسالالالين مسالالالتوى
 -4ال موجالالالالالد خطالالالالالط منفيذيالالالالالض لتنفيالالالالالذ االجالالالالالراءات
الخدمات المختلفة التى يقدمها المعهد.
التدحيحيض التي مالم محديالدها بنالاء علالي اسالتطالعات
 اإلج الالراءات التد الالحيحية ال امتخ الالذة بن الالاءالطالب .
على نتائج اإلستقدالاء وموثيقهالا بمجالالن
األ سام.

يونيو 2016

 إعالالداد بالالرامج للتالالدريب الميالالدانى للطالالالببخالف مايقدمة الطالب بالمعهد .
 مفعيالالال التالالالدريب الميالالالداني عنالالالد إعالالالدادالالئحة الجديدة .

فبراير 2016

 -1عدد أعضالاء هيئالة التالدرين غيالر كالافى للتالدرين  -إعالالداد مقريالالر عالالن نسالالبة التنفيالالذ لمالالا ورد
بالتخددالات المختلفالالة والمتفالالق نسالبة أعضالالاء هيئالالة بخط الالالة إس الالالتكمال نس الالالبة أعض الالالاء هيئالالالالة
التدرين .
التدرين الى نسب الطلبة مع المعدالت المرجعية .

ابري 2016

 -5ال يوجد بالالئحض مدريب ميداني للطالب .

أعضاء هيئة
التدرين

مقترحات التحسين

مو يم التنفيذ
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مسئولية التنفيذ
 جلنة املعايري األكادمييةوالربامج التعليمية

 جلنة املعايري األكادمييةوالربامج التعليمية

 جلنة املعايري األكادمييةوالربامج التعليمية

 جلنة املعايري األكادمييةوالربامج التعليمية

الموارد المالية
المطلوبة
اليوجد
اليوجد

املوارد املادية الالزمة
لتجهيز املكتبة

اليوجد

 -جلنة املعايري األكادميية

املوارد املادية الالزمة

 -جلنة املشاركة اجملتمعية

املوارد املادية الالزمة

والربامج التعليمية

لتنفيذ برامج التدريب

مديــر وحـــدة الجودة
د.أحمد العباسى

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات  -بالشروق
خطة التحسني ( ) 2016 / 2015

المعيار

المالحظات الواردة بتقرير المراجعة الخارجية

مقترحات التحسين

مو يم التنفيذ

والتوعية والتدريب

 زيالالادة أعضالالاء هيئالالة التالالدرين لتتناسالالبم الالع زيالالالادة الطالالالالب ومتفالالالق مالالالن النسالالالب
المرجعية .
 -2وجود مسرب لعالدد  3مالن أعضالاء هيئالة التالدرين  -مالفى العجي فالى أعضالاء هيئالة التالدرين
للعم ببع الجامعات الحكومية بعالد الحدالول علالى ومعالالاونيهم مالالن خالالالل التعيالالين واإلنتالالداب
الكلى أو الجيئى .
الدكتوراة وكذلك  4أعضاء من الهيئة المعاونة .

فبراير 2016

 متابع الالة التنفي الالذ لم الالا ورد بخط الالة مك الالوينكوادر أعضاء هيئة التدرين .
 -3ي الالالرى فري الالالق اإلعتم الالالاد أن الخط الالالة الموض الالالوعة  -إع الالداد إحد الالائية ع الالن ع الالدد المتق الالدمين
لتوفيق أوضاأ النسالب المرجعيالة لالن محقالق المعالايير للدراسات العليا ( ماجستير – دكتوراه ) .
 التعيين الالالات الس الالالنوية المس الالالتمرة لهيئ الالالةالتى حددمها الهيئة .
التدرين لمختل التخددات .
 -محدي الخطة .

ابري 2016

 ع الالدد المتق الالدمين للحد الالول عل الالى درج الالةأستاذ وأستاذ مساعد .
 -4اليت الالوافر ي الالادات م الالن االس الالامذة لقي الالادة األ س الالام  -مسالالاهمة المعهالالد فالالى مدالالاري اللجالالان
العلمية .
العلمية ومطوير برامج المعهد .
 وض الالالالع ي الالالالوم مف الالالالر لهيئ الالالالة الت الالالالدرينالمتقدمين بأبحاث علمية .

فبراير 2016

 زي الالادة أعض الالاء الهيئ الالة المعاون الالة بق الالاللخط الالة الموض الالوعة لتتناس الالب م الالع زي الالادة
الطالب ومتفق من النسب المرجعية .
 -5النسالالالبة وعالالالدد أعضالالالاء الهيئالالالة المعاونالالالة غيالالالر
 التعيين الالالات الس الالالنوية المس الالالتمرة لهيئ الالالةمناسب لتحقيق النسبة المرجعية (. )1:25
التدرين لمختل التخددات .
 معيين األوائ من خريجالى المعهالد ( أولك برنامج من البرامج ال الث ) .

فبراير 2016

 -6اليوجد مستندات متيح الحكم على ايجابيالة مالردود  -مطبيق أستقدالاء خالاص ب سالتطالأ أراء
التالالدريب ،واليتالالوافر االستقدالالاء الخالالاص باسالالتطالأ المسالالتفيدين مالالن الت الالدريب لتقيالاليم م الالردود
اراء هيئالالة التدرين/الهيئالالة المعاونالالة لتقيالاليم مالالردود التدريب .

مارس 2016
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مسئولية التنفيذ

 جلنة املشاركة اجملتمعيةوالتوعية والتدريب

 جلنة املشاركة اجملتمعيةوالتوعية والتدريب

 جلنة املشاركة اجملتمعيةوالتوعية والتدريب

الموارد المالية
المطلوبة
للتعيينات السنوية

اليوجد

اليوجد

املوارد املادية الالزمة

للمسامهات ىف مصاريف
اللجان العلمية

 -جلنة املشاركة اجملتمعية

املوارد املادية الالزمة

 -جلنة املشاركة اجملتمعية

اليوجد

والتوعية والتدريب

للتعيينات السنوية

مديــر وحـــدة الجودة
د.أحمد العباسى

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات  -بالشروق
خطة التحسني ( ) 2016 / 2015

المعيار

المالحظات الواردة بتقرير المراجعة الخارجية

مقترحات التحسين

مو يم التنفيذ

مسئولية التنفيذ

الموارد المالية
المطلوبة

والتوعية والتدريب

التدريب واليوجد م ذيالة راجعالة عالن مالردود التالدريب  -الت ذيالالة الراجعالالة ع الالن مالالردود الت الالدريب
على جميع الفئات التى مم مدريبها .
على جميع الفئات التى مم مدريبها.

 مدير مركز التنميةاملستدامة

أعضاء هيئة
التدرين

 مسالالاهمة المعهالالد بتحم ال مكلفالالة حضالالور -7حضور أعضاء هيئالة التالدرين للمالؤممرات خالالل المؤممرات العلمية .
ال الثة سنوات السالابقة محالدود جالدا ومعظمهالا ور
 إعالالداد اعالالدة بيانالالات عالالن عالالدد أعضالالاءهيئة التدرين المشالاركين فالى المالؤممرات
عم أو مؤممرات داخ مدر .
والندوات ومحدي ها سنويا .

فبراير 2016

 إع الالالالن مع الالالايير التقي الالاليم عل الالالى المو الالالعاإللكترونى .
 -8معايير التقييم لالم معتمالد مالن مجلالن ادارة المعهالد
 مسليم ك عضو هيئة مدرين نسخة مالنولالالم مدالالا فالالى شالالك نظالالام مكتالالوب يمكالالن اال الالالأ
ملك المعايير .
عليض.
 الالرار مجلالالن إدارة المعهالالد فيمالالا يخالالصإعتماد معايير .

يوليو 2016

 -9اليتالالوافر بالالالتقرير السالالنوى للمعهالالد نتالالائج لتحلي ال
مقييم الطالب ألعضاء هيئة التدرين

 الـتحلي الالد يق لسسالتبيانات المطروحالةعل الالالالالالى الط الالالالالالالب وإمخ الالالالالالاذ اإلج الالالالالالراءات
التدالالالالالحيحية ودمجهالالالالالا ضالالالالالمن أنشالالالالالطة
التحسين بالتقرير السنوى .

يونيو 2016

 -10المعهد اليشجع على المشاركة فى المؤممرات.

 الالدعم المالادى والمعنالوى ألعضالاء هيئالالةالتدرين لحضور المؤممرات العلمية .

فبراير 2016

 -11الس الالالماح لط الالالالب م الالالن غي الالالر المعه الالالد لل الالالدخول  -التش الالديد األمن الالى عل الالى بواب الالات المعه الالد
ومداخ المبنى .
لمدرجات المحاضرات .

فبراير 2016
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 جلنة املشاركة اجملتمعيةوالتوعية والتدريب

 جلنة املشاركة اجملتمعيةوالتوعية والتدريب

 جلنة املشاركة اجملتمعيةوالتوعية والتدريب

 جلنة املشاركة اجملتمعيةوالتوعية والتدريب

املوارد املادية الالزمة
للمسامهة ىف حضور
املؤمترات

اليوجد

اليوجد

املوارد املادية الالزمة
حلضور أعضاء هيئة
التدريس للمؤمترات

 جلنة املشاركة اجملتمعيةوالتوعية والتدريب

اليوجد

 مدير األمنمديــر وحـــدة الجودة
د.أحمد العباسى

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات  -بالشروق
خطة التحسني ( ) 2016 / 2015

المعيار

أعضاء هيئة
التدرين

المالحظات الواردة بتقرير المراجعة الخارجية

مقترحات التحسين

مو يم التنفيذ

 ي الالالاس مس الالالتوى رض الالالا أعض الالالاء هيئ الالالةالتدرين من خالالل اإلسالتبيانات عالن مالدى
 -12إس الالالتجابة اإلدارة إل الالالى مطال الالالب أعض الالالاء هيئ الالالة
إس الالتجابة اإلدارة العلي الالا لمطال الالب أعض الالاء
التدرين مأخذ و م وي .
هيئالالالالالالالة التالالالالالالالدرين ومالالالالالالالدعيم االفكالالالالالالالار
واإل تراحات المقدمة بشك امرضي .

يوليو 2016

 متناسب ساعات محمي الجدول الدراسى.
 -13التعالالالدي المسالالالتمر فالالالى جالالالدول أعضالالالاء هيئالالالة  -متناسب المواد المحملالة فالى الجالدول مالع
مخدص العلمي .
التدرين .
 م الالالوفير المعلوم الالالات الخاص الالالة بالج الالالدولالدراسى بالسهولة المطلوبة .

فبراير 2016

 الييالالادة السالالنوية للرامالالب ألعضالالاء هيئالالة -14عالالدم مناسالالب المرمالالب الشالالهرى ألعضالالاء هيئالالة التدرين.
 ي الالالالاس مس الالالالتوى الرض الالالالا م الالالالن خ الالالالاللالتدرين مع المجهود الذى مبذلة .
اإلستبيانات.

يوليو 2016

 زيادة أعضالاء الهيئالة المعاونالة لتتناسالب -15هن الالام إجم الالاأ عل الالى ع الالدم الرض الالا ب الالين اعض الالاء مع زيادة الطالب ومقلي العبئ التدريسى.
 ي الالالالاس مس الالالالتوى الرض الالالالا م الالالالن خ الالالالاللالهيئة المعاونض بسبب العبئ التدريسى .
اإلستبيانات.

يوليو 2016

 -16عالالدم مالالوافر أجالالازات للهيئالالة المعاونالالة لحضالالور  -مدعيم المعهد بأجازات ومفرغالات علميالة
مساعد على إممام متطلبات البح العلمي.
محاضرات إال يوم واحد وبا ى األجازات بالخدم .

مارس 2016

 -17إنخف الالاض المب الالالص المخدد الالة للمس الالاهمة ف الالى  -رفالع نسالالبة الالالدعم المخدالالص للمسالالاهمة
فى الدراسات العليا .
مداري الدراسات العليا .

ابري 2016

 -18ال ي الالتم إمخ الالاذ اإلج الالراءات التد الالحيحية الالزم الالة  -التحلي ال الالالد يق لسسالالتبيانات المطروحالالة
لتحس الالالين رض الالالا أعض الالالاء هيئ الالالة الت الالالدرين والهيئ الالالة علالالى أعضالالاء هيئالالة التالالدرين ومعالالاونيهم

يونيو 2016
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مسئولية التنفيذ
 جلنة املشاركة اجملتمعيةوالتوعية والتدريب

 جلنة املشاركة اجملتمعيةوالتوعية والتدريب

 جلنة املشاركة اجملتمعيةوالتوعية والتدريب

 جلنة املشاركة اجملتمعيةوالتوعية والتدريب

 جلنة املشاركة اجملتمعيةوالتوعية والتدريب

 جلنة املشاركة اجملتمعيةوالتوعية والتدريب

 -جلنة املشاركة اجملتمعية

الموارد المالية
المطلوبة
اليوجد

اليوجد

املوارد املادية الالزمة
للمرتبات السنوية
اليوجد

اليوجد

املوارد املادية الالزمة
للمسامهات ىف

الدراسات العليا
اليوجد

مديــر وحـــدة الجودة
د.أحمد العباسى

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات  -بالشروق
خطة التحسني ( ) 2016 / 2015

المعيار

المالحظات الواردة بتقرير المراجعة الخارجية
المعاونة .

البح العلمى
واألنشطة
العلمية

مقترحات التحسين

مو يم التنفيذ

والتوعية والتدريب

وإمخالالاذ الالالالزم فيمالالا يقاب ال هالالذه التحلالاليالت
من إجراءات مدحيحية.
 منا ش الالة نت الالائج اإلس الالتبيانات م الالع عمي الالدالمعهد ضمن إجتماأ المجلن األكاديمى .
 اللقالالاءات الدوريالالة م الالع السالالادة رؤس الالاءالشالالالالالعب العلميالالالالالة ( ضالالالالالمن إجتماعالالالالالات
المجلن العلمى للشعبة).

 -1خطة البح العلمى أفتقرت إلالى منهجيالة إعالدادها  -محالالالالالالالالدي خطالالالالالالالالة البحالالالالالالالال العلمالالالالالالالالى
ولالالم يالالتم إعالالداد خطالالة جديالالدة أخالالرى حي ال ا تربالالم (  )2021:2016وإعتماده الالالالالالا بمجل الالالالالالن
إدارة المعهد .
الخطة المعتمدة على اإلنتهاء .

ابري 2016

 مشالالجيع ودعالالم هيئالالة التالالدرين والهيئالالة -2عدد الالذين يقومالون بنشالر ابحالاث يدال الالى (60
المعاونة على النشر المحلى  /الدولى .
 ) %من العدد الكلى حي معالدل النشالر لعضالو هيئالة
 محدي واعالد البيانالات للبحالوث العلميالةالتدرين فى السنة يساوى (. )2/1
المنشورة .

فبراير 2016

 -3ام أعضاء هيئة التدرين بحضالور خمسالة عشالر  -مسالالاهمة المعهالالد بتحم ال مكلفالالة حضالالور
المؤممرات العلمية .
مالالؤممر ونالالدوة محليالالة ودوليالالة وهالالذا الحضالالور يعتبالالر
ضالالعيفا بالنسالالبة للفتالالرة اليمنيالالة وعالالدد أعضالالاء هيئالالة  -إعالالداد اعالالدة بيانالالات عالالن عالالدد أعضالالاء
هيئة التدرين المشالاركين فالى المالؤممرات
التدرين .
والندوات ومحدي ها سنويا .

فبراير 2016

 -4يتضالالح مالالن ائمالالة البحالالوث أن نشالالرابحاث المعهالالد
لشعبة النظم االدارية والمحاسبة هالو نشالر محلالى اى
داخ ال المعهالالد ويسالالعى المعهالالد الالالى مشالالجيع البحالالوث
المشالالتركة بالالين األ سالالام ومالالع المؤسسالالات الخارجيالالة
إال انض لم يالتم حتالى االن محقيالق هالذا الهالدف حيال أن
البحالالوث التالالى مجالالرى هالالى بحالالوث عامالالة ولالالم مالالتم اى
محاولالالة لعرضالالها علالالى مؤسسالالات المجتمالالع المالالدنى
لالستفادة منها كما انض لم يكالن لهالذه البحالوث مالردود
فالالى العمليالالة التعليميالالة ولكالالن فالالى لقالالاء أعضالالاء هيئالالة

ابري 2016

 محديالالد التخددالالات العلميالالة التالالى يمكالالنمالالن خاللهالالا منفيالالذ أعضالالاء هيئالالة التالالدرين
ألنش الالطة بح ي الالة مش الالتركة م الالع مؤسس الالات
بح ية خارجية.
 إسالالتخدام البحالالوث العلميالالة بالمعهالالد فالالىمعالجالالالالة مشالالالالكالت المجتمالالالالع وأغالالالالراض
التنمية .
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مسئولية التنفيذ

الموارد المالية
المطلوبة

 جلنة البحث العلمى -جلنة البحث العلمى

 -جلنة البحث العلمى

 -جلنة البحث العلمى

املوارد املادية الالزمة لتنفيذ
اخلطة

املوارد املادية الالزمة
للمسامهات ىف تكلفة النشر
املوارد املادية الالزمة

للمسامهات ىف حضور
املؤمترات

اليوجد

مديــر وحـــدة الجودة
د.أحمد العباسى

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات  -بالشروق
خطة التحسني ( ) 2016 / 2015

المعيار

المالحظات الواردة بتقرير المراجعة الخارجية

مقترحات التحسين

مو يم التنفيذ

مسئولية التنفيذ

الموارد المالية
المطلوبة

التالالدرين اشالالار احالالدهم انالالض يعم ال علالالى مطبيالالع بع ال
نتائج البحوث فى المقررات الدراسية .

البح العلمى
واألنشطة
العلمية

 رب الالالالالالط البح الالالالالال العلم الالالالالالى ب حتياج الالالالالالاتالمؤسسات و طاعات اإلنتاج لتوفير عائالد
 -5ال يوج الالد ميياني الالة مح الالددة لالنف الالا عل الالى الخط الالة
مادى و موجيهض لخدمات البح العلمى
بحي الال مح الالدد موارده الالا المالي الالة س الالنويا ولك الالن يق الالوم
 وضع مييانية محددة لسنفا على خطالةالمعهد باالنفا عليها من الموارد الذامية للمعهد .
البح الال العلم الالى ض الالمن الموازن الالة العامالالالة
للمعهد .

ابري 2016

 مو ي الالالع بروموك الالالوالت م الالالع المؤسس الالالاتوالقطاعات اإلنتاجية لتقديم الالدعم المالادى
م الالالالن خ الالالالالل محمله الالالالا لنفق الالالالات البح الالالالوث
التطبيقي الالالة والت الالالى مهالالالالدف إل الالالى معالجالالالالة
مشكالمها من خالالل بحالوث يقالوم بتنفيالذها
 -6اليوجد مموي خارجى إال ان المعهالد يعمال جاهالدا فر بح ية من المعهد.
عل الالى رب الالط البح الال العلم الالى باحتياج الالات المؤسس الالات
 إمفا ي الالالالات الش الالالالراكة م الالالالع المؤسس الالالالاتو طاعالالات اإلنت الالاج لت الالوفير عائ الالد م الالادى يس الالاهم ف الالى
البح ي الالة المختلف الالة م الال مراك الالي البحالالالوث
مموي البح العلمى .
والجامعات.
 الت الالالرويج والتس الالالويق لنت الالالائج البح الالالوثالتطبيقي الالالة للجه الالالات المس الالالتفيدة بال الالالداخ
والخالالالارج  ،وكالالالذلك مشالالالروعات التخالالالرج
المتميية للطالب.

ابري 2016

 -7الموجد مشروعات بح يالة ممولالة أو امفا يالات مالع  -مفعي الالالالالال بروموك الالالالالالوالت مع الالالالالالاون م الالالالالالع
المؤسسات البح ية والقطاعات اإلنتاجية .
المؤسسات المجتمعية.

ابري 2016

 مشجيع الطالب على البح العلمى . -8ل الالم يش الالارم الط الالالب ف الالى م الالؤممرات خارجي الالة أو  -منظيم مسابقات للطالب فى مجال البحال
العلمى.
بحوث علمية بالمعهد .
 -منفي الالذ الط الالالب خ الالالل س الالنوات الدراس الالة

مارس 2016
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 -جلنة البحث العلمى

 -جلنة البحث العلمى

 جلنة البحث العلمى -جلنة البحث العلمى

املوارد املادية الالزمة لتنفيذ
اخلطة

اليوجد

اليوجد
املوارد املادية الالزمة
حلضور املؤمترات

مديــر وحـــدة الجودة
د.أحمد العباسى

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات  -بالشروق
خطة التحسني ( ) 2016 / 2015

المعيار

المالحظات الواردة بتقرير المراجعة الخارجية

مقترحات التحسين

مو يم التنفيذ

مسئولية التنفيذ

الموارد المالية
المطلوبة

لمشروعات بح ية ومشاريع مطبيقية.
 مشالالاركة مشالالاريع الطالالالب فالالى مسالالابقاتمحلية ودولية .

إدارة نظم
الجودة

إدارة نظم
الجودة

 -جلنة التخطيط

 خطة المعهد للتوسع فى المبالانى وزيالادةاإلمكانيات .

يوليو 2016

 دعالالوة األ الالراف المجتمعيالالة إلجتماعالالاتالمجالن الرسمية .
( -2بالنسالالبة لعمليالالة التقالالويم ) لالالم يالالتم منا شالالة نتالالائج
 مقالالارير دوريالالة بنالالاء علالالى المقالالابالت مالالعالتقالالويم مالالع مختل ال األ الالراف المعنيالالة م ال الطالالالب
مختلالالال األ الالالراف المعنيالالالة والييالالالارات
وأعض الالالاء هيئ الالالة الت الالالدرين ومع الالالاونيهم والع الالالاملين الخارجية .
وبع األ راف المجتمعية .
 المنا شات التى متم بالالمجلن األكالاديمىومجالن األ سام .

مارس 2016

 خطة عم وحدة إدارة الجودة السنويض. مق الالالاير متابع الالالة خط الالالة التق الالالويم الش الالالام -3لم يتم رصد وموثيق مالردود عمليالة مقالويم القالدرة للقدرة المؤسسية .
 التقرير السنوى لتقييم أداء المعهد .المؤسسية على جودة أداء األنشطة المختلفة.
 سيمنار سالنوى يالتم فيالض عالرض ألنشالطةالجودة التى مم منفيذها .

مارس 2016

 إجتماعات المجلن األكاديمى. إجتماعات مجلن إدارة وحدة الجودة. -4ال يالالالتم منا شالالالة نتالالالائج التقالالالويم علالالالى األ الالالراف
الخارجية مالن الخالريجين واأل الراف المجتمعيالة وال  -إجتماعات مجلن إدارة المعهد.
يالالتم منظالاليم المالالؤممرات العلميالالة السالالنوية للشالالعب وال  -اللق الالالاءات ب الالالين الس الالاليد د .م الالالدير وح الالالدة
الجودة والسادة رؤساء البرامج وأعضالاء
المؤممر العلمى السنوى للمعهد.
هيئالالالة التالالالدرين والهيئالالالة المعاونالالالة بكالالال
برنامج.

ابري 2016

 -1محتاج إدارة الجودة لمقر واسع .
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اإلسرتاتيجى والتقومي
الذاتى

 -جلنة التخطيط

اإلسرتاتيجى والتقومي
الذاتى

 -جلنة التخطيط

اإلسرتاتيجى والتقومي
الذاتى

 -جلنة التخطيط

اإلسرتاتيجى والتقومي
الذاتى

اليوجد

اليوجد

اليوجد

اليوجد

مديــر وحـــدة الجودة
د.أحمد العباسى

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات  -بالشروق
خطة التحسني ( ) 2016 / 2015

المعيار

المالحظات الواردة بتقرير المراجعة الخارجية

مقترحات التحسين

مو يم التنفيذ

مسئولية التنفيذ

الموارد المالية
المطلوبة

 المقابالت مع بعال األ الراف الخارجيالةم الخريجين وأولياء األمور.
 نتائج اإلستبيانات التى يتم مطبيقها علالى -5ال يوج الالد دلي الال عل الالى المراجع الالة الدوري الالة آللي الالات الطالب واإلجراءات التدحيحية .
المس الالاءلة والمحاس الالبة والموج الالد الالرارات مس الالتحدثة  -موثي الالالق اإلج الالالراءات ال امتخ الالالذة بالنس الالالبة
( ال امرض الالالالالالى  /غي الالالالالالر
ل الالالالالال داء
لتفعيلها .
ال امرضى ) .
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 -جلنة التخطيط

يونيو 2016

اإلسرتاتيجى والتقومي
الذاتى

اليوجد

مديــر وحـــدة الجودة
د.أحمد العباسى

