منوذج اهليئة رقم (  4أ )

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
ضاحية النخيل – مدينة الشروق

مجاالت الضعف

المعيار

الخطة التنفيذية لمعالجة مجاالت الضعف
آليات التنفيذ

أنشطة التحسين

التوقيت

مسئولية التنفيذ

 -1/1نسبببة المشببارىة لببى التخطببيط

 -1التخطيط
اإلستراتيجى

 -1/1/1زيببببادة مشببببارىة الطببببالب واألطببببراف
اإلسبببببتراتيجى محبببببدودة مبببببن قببببببل
المجتمعيبببة لبببى التخطبببيط اإلسبببتراتيجى نبببد
الطالب واألطراف المجتمعية.
إ داد الخطة اإلستراتيجية الثالثة.

 مقابالت -إستقصاءات

 -1/2/1دراسة المؤسسات الحكوميبة المماثلبة
 -2/1لم يتم تحليل الوضب التنالسبى
التبببى تقبببدا نفببب الببببرامض لتحسبببين الوضببب
م مؤسسات حكومية مماثلة.
التنالسى للمعهد.

 -2الهيكل
التنظيمى

 -1/2ضبببعف أنشبببطة وحبببدة شبببئون  -1/1/2زيبببادة أنشبببطة الخبببريجين ي وتحبببدي
قا دة البيانات الخاصة بالخريجين.
الخريجين.

 ورش مل االطالع لىالمواق اإللكترونية
  -إتصاالت. إستتبيان.-ملتقى الخريجين

 -3القيادة
والحوىمة

 -1/1/3تنوع مصادر التمويل الذاتى وتحبدي
 -1/3بببدا تنبببوع مصبببادر التمويبببل
المقبر اإلدار للمعهبد إلسبتخدامو لبى التببدري
الذاتى.
لألطراف الداخلية والخارجية.

 مقر إدار مجهز دورات تدريبية-د اية

-4
المصداقية
واألخالقيات

-6
الموارد

أىتوبر /نولمبر
2017

 نتببباتض تحليبببل الوضببب التنالسبببى لجنببببببببة التخطببببببببيطوتحديببببد أوجببببو القببببوة والضببببعف
اإلستراتيجى.
مقارنة م الجهات المناظرة.

سبتمبر 2017
 :مارس 2018

 مبببببببببببببببببببببببدير إدارة  -قا ببدة بيانببات محدثببةي ومشببارىةالخريجين لى أنشطة الرابطة.
الخريجين

 ميد المعهدأىتوبر :ديسمبر
 مدير وحدة التدري2017
 -مدير وحدة الجودة

 -1/1/4زيببادة الببو ى لببد الطببالب وأ ضبباء
الملكيبببة الفكريبببة للطبببالب وأ ضببباء
الجهاز اإلدار بحقوق الملكية الفكرية.

 -1/1/5تحديببد سياسببات للتعامببل مب الببنقا /
الببنقا  /الزيببادة لببى أ ببداد الجهبباز
الزيادة لى أ داد الجهاز اإلدار .

 قرارات نقل قرارات ترقية-الوظاتف الشاغرة

يونيو  /يوليو
2018

 -1/5ال توجبببببد أليبببببة للتعامبببببل مببببب

 -5الجهاز
اإلدار

أىتوبر /نولمبر
2017

 مقابالت. بيرشور.الموق /البريداإللكترونى

الجهاز اإلدار .

اإلدار .

 -2/5بببببببدا مراجعبببببببة محتويبببببببات  -1/2/5مراجعببة محتويببات البببرامض التدريبيببة
البرامض التدريبيبة بنبا لء لبى التةذيبة بنبببا لء لبببى التةذيبببة الراجعبببة مبببن المتبببدربين -إستقصاءات
وقياس أثر التدري لى تطوير األداء.
الراجعة من المتدربين.
 -1/1/6تكليببف لجنببة اإلشببراف لببى المكتبببة
 -1/6قلة بدد النسبا المتبوالرة مبن
بتحديببد ببدد النسببا المطلوبببة مببن ىببل ىتبباب /
ىل ىتاب  /مرج بالمكتبة.
مرج بالمكتبة ولقا ل إلحتياجات التخصصات.

 إجتماع. قرار إدار-9-

 بببببببببدد الطبببببببببالب واألطبببببببببرافالمجتمعية المشارىون لى التخطبيط
اإلستراتيجى.

 -مدير وحدة الجودة

يناير/لبراير
2018

 -1/4محدوديببببة التو يبببببة بحقبببببوق

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

يوليو /
أغسط
2018
يناير/لبراير
2018

 زيادة الموارد الذاتيبة طبقبا ل للعاتبدالمتوقببببب مبببببن التبببببدري ببببببالمقر
اإلدار لتنوع البرامض التدريبية.

 مدير وحدة الجودة - .تقبارير لجنببة حقبوق الملكيببة ليمببا لجنبببببة األخالقيبببببات يخببا الطببالب واإلداريببين ونسبببةالمخالفات التى يتم حصرها.
المهنية
 تقببببببببارير المتابعببببببببة السببببببببنوية األمين العاا مبببببببببدير المبببببببببوارد واإلحتياجببات لكببل إدارة أو الزيببادةلبببببببببد م إدارات أخبببببببببر ولقبببببببببا ل
البشرية.
للتخصصات.
 مديرو اإلدارات نتاتض اإلستقصاءات وأثرهبا لبىمحتويببببببات البببببببرامض التدريبيببببببةي
مدير وحدة التدريوالتحسن الملحبوظ لمسبتو األداء
مديرو اإلداراتنتيجة للتدري .
 ميد المعهد. -لجنة المكتبة

 تقريببببر اللجنببببة المشببببرلة لببببىالمكتببببة ي و بببدد النسبببا المطلبببوب
توالرها لكل ىتاب  /مرج .

مدير وحدة الجودة

منوذج اهليئة رقم (  4أ )

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
ضاحية النخيل – مدينة الشروق

المعيار
 -7المشارىة
المجتمعية

 -8الطالب
والخريجون

 -9المعايير
األىاديمية
والبرامض
التعليمية

 -10التعليم
والتعلم
والتسهيالت
المادية

مجاالت الضعف

الخطة التنفيذية لمعالجة مجاالت الضعف
أنشطة التحسين

آليات التنفيذ

التوقيت

 -1/1/7تنببوع وسبباتل قيبباس مسببتو رضبباء
 -1/7محدوديبببببببة قيببببببباس رضببببببباء
األطراف المجتمعية ن الخبدمات التبى يقبدمها
األطراف المجتمعية .
المعهد.

 إستقصاء مقابالت -اتصاالت

يونيو:
أغسط
2018

 -1/8ببببدا وجببببود بببببرامض لر ايببببة  -1/1/8التواصل مب الطبالب الوالبدين لتحديبد
إحتياجاتهم من برامض الد م .
الطالب الوالدين بالمعهد .

 مقابالت . -إستقصاء.

مارس /إبريل
2018

 مدير وحدة الجودة. -إدارة شئون الطالب

 -2/8ببببدا وجببببود بببببرامض للتنميببببة  -1/2/8مراجعبببببة الخطبببببة التدريبيبببببة إل بببببداد
المهنيبببة للخبببريجين ولقبببا ل لتطبببورات ببببببرامض للتنميبببببة المهنيبببببة للخبببببريجين ولقبببببا ل
إلحتياجات سوق العمل.
سوق العمل.

 استقصاء. مقابالت. -خطة تدريبية

إ تبارال من
العاا الدراسى
2018/2017

 مدير وحدة التدري -رؤساء البرامض

 -3/8محدودية إستطالع رأ جهات  -1/3/8زيبببادة إسبببتطال ات البببرأ الموجهبببة
التوظبببف لبببى مسبببتو الخبببريجيني لجهبببات التوظبببف لتقيبببيم مسبببتو الخبببريجيني
وإسببببببتطالع رأ الخببببببريجين لببببببى وىبببذلأ رأ الخبببريجين لبببى مالتمبببة الببببرامض
التعليمية إلحتياجات سوق العمل.
البرامض المقدمة.

 إستقصاءات مقابالت -ملتقى الخريجين

مايو 2018

 -1/1/9زيادة وساتل نشبر المعبايير األىاديميبة
األىاديميبببببببة لكبببببببل مبببببببن الطبببببببالب
لكل من الطالب واألطراف المجتمعية.

 مقابالت -الموق اإللكترونى.

أىتوبر 2017
/لبراير 2018

 -2/9لبببببم يبببببتم توصبببببيف الالتحبببببة  -1/2/9تحببدي توصببيف البببرامض والمقببررات
بعد تحدي الالتحة الدراسية .
الدراسية الجديدة ( المحدثة ).

 -ورش مل.

يوليو  /أغسط
2018

 -1/10لم تشارك بعض األطراف لى  -1/1/10إسببببببتطالع أراء الهيئببببببة المعاونببببببة
إ ببداد ومراجعببة إسببتراتيجية التعلببيم والطبببالب وبعبببض األطبببراف المجتمعيبببة نبببد
مراجعة إستراتيجية التعليم والتعلم.
والتعلم.

 مقابالت -إستقصاءات

سبتمبر 2018

 -2/10ال يبببببتم مراجعبببببة وتحبببببدي
 إجتما ات المجال -1/2/10التحببببببدي والتطببببببوير الببببببدور
إستراتيجية التعليم والتعلم لى ضبوء
العلمية للشُع .
إلستراتيجية التعليم والتعلم لى ضوء نتباتض
 ورشة ملنتبباتض اإلمتحانببات ونتبباتض إستقصبباء
اإلمتحانات ونتاتض إستقصاء أراء الطالب.

يوليو .2018

 -1/9محدوديببببة الببببو ى بالمعببببايير
واألطراف المجتمعية.

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

 وىيل المعهد لخدمبة  -االسببتفادة مببن نتبباتض القيبباس لببىتطوير األداء وصن القرار.
المجتم .

-رواد الفرق الدراسية

 حصببببر لعببببدد الطببببالب الوالببببدينوتحديد إحتياجاتهم وإدراجها ضمن
خطة الد م الطالبى.
 خطبببببة تدريبيبببببة محدثبببببة تلببببببىإحتياجبببات الخبببريجين وتزيبببد مبببن
قدراتهم المهنية.

 نتباتض إسببتطالع البرأ للخببريجينمدير وحدة الجودةمببببببببببببدير وحببببببببببببدة وجهببات التوظببف واإلسببتفادة منهببالبببببى تطبببببوير الببببببرامض التعليميبببببة
الخريجين.
والتدريبية.
 زيبببببادة الببببببو ى لبببببد الطببببببالب رؤساء البرامض.واألطببببراف المجتمعيببببة بالمعببببايير
هيئبببببببببة
 أ ضببببببببباءاألىاديمية للبرامض التعليمية.
التدري .
 مدير وحدة الجودة  -تحبببدي توصبببيف ىالبببة الببببرامضوالمقررات الدراسية.
 رؤساء البرامض. مدير وحدة الجودة منسقو البرامض -رؤساء البرامض

 نتاتض المراجعة لإلسبتراتيجية لبىضبببببببوء أراء الهيئبببببببة المعاونبببببببة
والطالب.
 اسببتراتيجية محدثببة ومعتمببدة لببىاجتما ات المجال العلمية.

أراء الطالب بصفة دورية.
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مدير وحدة الجودة

منوذج اهليئة رقم (  4أ )

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

الخطة التنفيذية لمعالجة مجاالت الضعف

ضاحية النخيل – مدينة الشروق

المعيار

مجاالت الضعف

آليات التنفيذ

أنشطة التحسين

 -3/10ال يوجببببد توصببببيف لبببببرامض

 -1/3/10توصيف برامض تبدري الطبالب ولقبا ل
تدري الطالب ولقا ل لمخرجات البتعلم
لمخرجات التعلم المستهدلة.

 -ورش مل

المستهدلة.

 -11أ ضاء
هيئة
التدري

 -12البح
العلمى
واألنشطة
العلمية
األخر

 -1/11العجز لى بدد أ ضباء هيئبة  -1/1/11سبببد العجبببز لبببى بببدد أ ضببباء هيئبببة
التبببدري والهيئبببة المعاونبببة بمبببا ال التدري والهيئة المعاونة من خبال التعيينبات
يتفق م المعدالت المرجعية للهيئة .والندب الجزتى.

اال الناتقرارات التعيين. -قرارات الندب

 -1/1/12زيبببادة المبببوارد المخصصبببة للبحببب
 -1/12ضبببببببعف اإلنتبببببببا البحثبببببببى
العلمى لتحفيز هيئة التدري ماليا ل لبى النشبر
أل ضاء هيئة التدري .
الدولى.

 مكالأت ماليةمتميزة للنشر الدولى

 -2/12ال تتضببببمن الخطببببة البحثيببببة  -1/2/12مراجعة محاور الخطبة البحثيبة لبى
محبباور بحثيببة متباينببة للتخصصببات مسبببببتو التخصصبببببات المختلفبببببةي ومتابعبببببة
المختلفببةي وال يوجببد أليببات لمتابعببة المجال العلمية لمد اإللتزاا بالخطة البحثية
أل ضاء هيئة التدري والهيئة المعاونة.
اإللتزاا بالخطة البحثية.

 إجتما ات. -قرارات

 -3/12محدوديببببة أسببببالي تشببببجي
البحو العلمية المشترىة.

-13
 -14إدارة
نظم الجودة

قرارات -1/3/12تعببدد وسبباتل تشببجي هيئببة التببدري
ومعبببباونيهم والطببببالب لببببى المشببببارىة لببببى  -مشرو ات التخر
 مؤتمرات  /ندواتالمشرو ات البحثية.

التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

 مدير وحدة التدريلبراير /مارس -مدير وحدة الجودة
رؤساء البرامض2018
 منسقو البرامض ميد المعهد. رؤساء البرامض.أغسط /
سبتمبر  - 2018إدارة شئون ا ضاء
هيئة التدري
 مجل اإلدارة. ميد المعهدمستمرة
 وحببببببببدة البحببببببببوالعلمية.

 تببوالر أدوات لتقببويم التببدري بمببايتوالق ومخرجات التعلم .
 بببدد التعيينبببات السبببنوية لهيئبببةالتدري والهيئة المعاونةي.
 نسبة هيئة التدري إلى الطالب. دد البحو المنشورة سنويا ل. إجمبببببببالى المكالبببببببأت السبببببببنويةالموجهو للبح العلمى.

العاا الدراسى
2018 / 2017

 رؤساء البرامض وحببببببببدة البحببببببببوالعلمية.

 نسبببببة التنفيببببذ لبنببببود ومحبببباورالخطة ولقا ل لتقارير المتابعة.

العاا الدراسى
2018 / 2017

 ميد المعهد رؤساء البرامض هيئة التدري -وحدة البحو

 بببببببدد المشبببببببرو ات البحثيبببببببةالمشببترىة التببى يببتم تنفيببذها خببال
العاا الدراسى .2018/2017

الدراسات العليا ( ال ينـطبــــق ).
 -1/1/14إستخداا نتاتض تقييم األداء لى
 -1/14بببدا إسبببتخداا نتببباتض تقيبببيم
خطط التدري ي وىذلأ ضمن
تحدي
األداء لبببى وضببب خطبببط التبببدري و
األنشطة الخاصة بالتطوير والتحسين
التطوير .
للقدرة المؤسسية والفا لية التعليمية..

 إجتما ات. خطة محدثة خطة تنفيذية لتطويرالقدرة المؤسسية
والفا لية التعليمية
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يوليو  :سبتمبر
2018
(ويكون سنويا ل )

 مببببببببببدير وحببببببببببدة  -نتببباتض اإلجتما بببات والتةذيبببةالراجعببببة وأثرهببببا لببببى تطببببوير
الجودة.
البرامض.
 منسقو البرامض. مبببببديرو الوحبببببدات  -خطببط تنفيذيببة محدثببة موثقببةومعتمدة.
بمرىز التطوير

مدير وحدة الجودة

