وزرا ة التعليم العاىل

املعهد العاىل للحاسبات وتكنولوجيا املعلومات
مبدين ــة الش ــروق

تقــــــرير
متابعة الخطط التنفيذية بالمعهد
يتناول التقرير متابعة بعض الخطط التنفيذية بالمعهد  ،وهى كما يلى :
أولا  :خطة الدعم الطالبى.
ثانيا ا  :خطة إعداد كوادر هيئة التدريس .
ثالثا ا  :خطة تطوير القدرة المؤسسية.
رابعا ا  :خطة تحسين الفاعلية التعليمية.
خامسا ا  :خطة التقويم الشامل والمستمر للفاعلية التعليمية.
سادسا ا  :خطة تنمية الموارد الذاتية للمعهد.
 وفيما يلى عرض لنسبة التنفيذ بكل خطة  ،وما لم يتم إنجازه من أنشطة:
أولا  :خطة الدعم الطالبى:
 نسبة المستفيدين من الدعم الطالبى عن العام الدراسى :2016 / 2015بمتابعة التنفيذ لما ورد بخطة الدعم الطالبى ،وما تم إتخاذه من إجراءات وممارسات،
تبين أن نسبة المستفيدين من الدعم للعام الدراسى  2016 /2015كالتالى :
أ -الدعم المالى:
من خالل مراجعة تقارير اإلدارة المالية وإدارة شئون الطالب تبين اآلتى :
 .1إجماااالى الااادعم الماااالى الموجااال للطاااالب خاااالل العاااام الدراساااى  2016 / 2015حاااوالى
 ( 1044769مليون وأربعة وأربعون ألف وسبعمائة وتسعة وستون جنيه ) ،حاوالى % 25
من المبلغ موجل للتفوق الدراسى .
 .2إجمالى عدد الطالب المستفيدين حوالى (  670طالب ) بمختلف الفرق الدراسية.
 .3نسبة المستفيدين إلجمالى عدد الطالب = % 13.5 = 100 * 5000 / 670

ب -الدعم األكاديمى:
من خالل تقارير إدارة المتابعاة بخواوا الطاالب المشاتركون بمجموعااق التقوياة  ،وتقاارير
إدارة اإلمتحاناق والشُعب العلمية بخووا الطالب المحملون بمواد تخلف وجداول المراجعة للطالب
المتعثرين دراسيا ا نهاية كل فول دراسى  ،وتقارير الطالب المتميزين والمشاتركون بمساابقاق علمياة
 ،تبين اآلتى :
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 .1عادد الطاالب المساتفيدين ماان مجموعااق التقوياة ونساابتهم للفوال الدراساى األول والثااانى
 2016 / 2015كالتالى :
 oالفول األول = % 16.3 = 100 * 5000 / 812
 oالفول الثانى = % 20.2 = 100 * 5000 / 1007
 oإجمالى نسبة المستفيدين خالل العام الدراسى = % 36.4
 .2عدد الطالب المستفيدين مان مراجعاة ماواد التخلاف ونسابتهم خاالل الفوال الدراساى األول
والثانى  ( 2016 / 2015بعد إستبعاد طالب الفرقة األولى ) كالتالى :
 oالفول األول = % 25.4 = 100 * 4000 / 1015
 oالفول الثانى = % 31 = 100 * 4000 / 1232
 oإجمالى نسبة المستفيدين خالل العام الدراسى =  % 28من إجمالى الطالب
 .3الطالب المشتركين فى المسابقاق العلمية الخارجية مثل . Imagine Cup ، ACM :
** وبالتااالى فاالن الاادعم األكاااديمى للطااالب المتمياازين يتمثاال فااى  :اإلهتمااام بالمشااروعاق
المتميزة على مستوى البرامج التعليمية الثالث  ،المتابعاة مان خاالل رواد الفارق الدراساية
بالبرامج التعليمية الثالث.

ج -دعم األنشطة الطالبية:
من خالل تقاارير إدارة رعاياة الطاالب إتضا مشااركة عادد ل باه بال مان الطاالب فاى
مختلف األنشاطة ( رياياية – ثقافياة – فنياة – إجتماعياة – رحاالق  ، ) .... -ساوا داخال
المعهاد أو فاى المساابقاق التاى تن مهاا وزراة التعلايم العاالى للمعاهاد العلياا الخا اة والتاى
حقق المعهد فيها مراكز مختلفة على مستوى الفرق المشاركة.
وبااالن ر إلااى حجاام األنشااطة التااى يااتم تنفيااذها علااى ماادار العااام الدراسااى باإليااافة إلااى
الاارحالق والمعسااكراق وأنشااطة األساار الطالبيااة و يرهااا داخلياا ا وخارجياا ا  ،تتجاااوز نساابة
المشاركة  % 30على مستوى المعهد.

** مقترحاق لدعم مختلف األنشطة الطالبية :
ويسعى المعهد مستقبالا لزيادة نسبة المشاركة الطالبية فاى مختلاف األنشاطة التاى تقاام
سنويا ا سوا داخل المعهد أو خارجل وذلك من خالل :
 .1مساعدة وتحفيز أعضاء هيئة التدريس رواد الفرق للطالب على المشاركة .
 .2مساعدة وتحفيز إدارة المعهد للطالب من خالل زيادة مكافأة المراكز المتقدمة.
 .3السههعى لتأهيههط الطههالب للمشههاركة فههى مسههابقات علميههة وبطههو ت إيليميههة ودوليههة
برعاية المعهد.
 .4زيادة دور إتحاد الطالب واألسر الطالبية فى جذب الطالب للمشاركة.
 .5توجي ه الطههالب وادتحههاد واألسههر وهيئههة التههدريس للمشههاركة فههى أنشههطة خدمههة
المجتمع.
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ثانيا ا  :خطة إعداد كوادر هيئة التدريس :
( الخطة خمسية من  2014 / 2013حتى )2018 / 2017
بمتابعة التنفيذ لما ورد بخطة إعداد كوادر أعضاء هيئة التدريس ،وما تم إتخاذه
من إجراءات  ،تبين أن نسبة التنفيذ حتى العام الدراسى  2016 /2015كالتالى :

-1بالنسبة للهيئة المعاونة  :حتى 2016 / 2015
الشعبة

معيد

مدر

اإلجمالى

مساعد

المستهدف بالخطة
حتى 2018 / 2017

علوم حاسب

10

4

14

18

نظم معلومات

11

4

15

19

إدارة ومحاسبة

11

5

16

18

اإلجمالى

32

13

45

55

-2بالنسبة لهيئة التدريس  :حتى 2016 / 2015
الشعبة

مدر

المستهدف بالخطة
حتى 2018 / 2017

أستاذ مساعد

أستاذ

إجمالى

علوم حاسب

6

4

-

10

12

نظم معلومات

6

4

1

11

13

إدارة ومحاسبة

7

2

1

10

12

اإلجمالى

19

10

2

31

37

مما سبق يتضح أن المعهد يد حقق المستهدف حتى نهاية العام الدراسى 2016 / 2015
فيما عدا عجز فى اعداد أعضاء هيئة التدريس (عضو واحد فقط – فالعدد الحالى 30
عضو)  ،فالمستهدف بعد عامين الوصول بعدد أعضاء هيئة التدريس إلى  37عضو.
ومما يدعم إدارة المعهد فى تحقيق خطت وجود عدد (  ) 13مدرس مساعد حاليا ً ،
منهم ( )5فى مرحلة إعداد رسالة الدكتوراة  )8( ،يد بدءوا فعليا ً تمهيدى الدكتوراة.
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ثالثا ا  :خطة تطوير القدرة المؤسسية:
تناولت الخطة العديد من ادجراءات واألنشطة لتطوير محور القدرة المؤسسية ،
وبمراجعة التنفيذ لما ورد من أنشطة على مستوى كط معيار تبين اآلتى :
 -1نسبة التنفيذ  :بلغت .% 75
 -2األنشطة الجارى تنفيذها بلغت  ( % 20يتم إستيفاؤها يمن خطة التحسين
وفقا ا للمالح اق الواردة بتقرير زيارة اإلعتماد ).
 -3عدم التنفيذ % 5 :
** وفيما يلى بيان باألنشطة الجارى تنفيذها  /لم يتم تنفيذها وموقفها الحالى
كالتالى :
o
o
o
o
o
o
o

وضع سياسات فاعلة لجذب الطالب الوافدين( .لم يتم)
محدودية مشاركة القيادات األكاديمية فى تفعيط الشراكة مع المؤسسات الخدمية
وادنتاجية بالمجتمع المحيط( .جارى)
إستطالع أراء العاملين فى مدى مصدايية النظيم المستخدمة لتقييم األداء( .جارى)
منايشة نتائج يياس الرضا الوظيفى مع العاملين( .جارى)
تعدد أليات تطوير حجم الموارد المالية والذاتية للمعهد ( تنفيذ .) % 50
مشاركة الطالب والعاملين فى تفعيط أنشطة المشاركة المجتمعية ( تنفيذ .) % 50
منايشة نتائج التقويم الذاتى مع األطراف الخارجية ( يتم فى مجلس اددارة فقط) .
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رابعا ا  :خطة تحسين الفاعلية التعليمية:
تناولت الخطة العديد من ادجراءات واألنشطة لتحسين محور الفاعلية التعليمية
 ،وبمراجعة التنفيذ لما ورد من أنشطة على مستوى كط معيار تبين اآلتى :
 -4نسبة التنفيذ  :بلغت .% 79
 -5األنشطة الجارى تنفيذها بلغت  ( % 21يتم إستيفاؤها يمن خطة التحسين
وفقا ا للمالح اق الواردة بتقرير زيارة اإلعتماد ).
 -6عدم التنفيذ -- :
** وفيما يلى بيان باألنشطة الجارى تنفيذها وهى كالتالى:
o
o
o
o
o

تعدد أليات متابعة الخريجين فى سوق العمط( .جارى).
مراجعة التوصيف فى ضوء تقارير المراجعة الخارجية دستيفاء المالحظات.
(جارى – ضمن خطة إستيفاء مالحظات الزيارة )
ادهتمام بالتدريب الميدانى للطالب( .جارى – ضمن الالئحة الدراسية الجديدة).
ادستفادة من نتائج البحوث العلمية فى تطوير المقررات الدراسية وخدمة المجتمع
( تم تنفيذ .) % 50
تطوير وإستحداث نظم للمساءلة والمحاسبة للعاملين بالمعهد وللطالب (تم تنفيذ
..) % 50
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خامسا ا  :خطة التقويم الشامل والمستمر للفاعلية التعليمية:
تناولت الخطة العديد من ادجراءات واألنشطة لضمان التقويم الشامط والمستمر
لمحور الفاعلية التعليمية  ،وبمراجعة التنفيذ لما ورد من أنشطة تبين اآلتى :
 -7نسبة التنفيذ  :بلغت .% 80
 -8األنشطة الجارى تنفيذها بلغت  ( % 13يتم إستيفاؤها يمن خطة التحسين
وفقا ا للمالح اق الواردة بتقرير زيارة اإلعتماد ).
 -9عدم التنفيذ % 7 :
** وفيما يلى بيان باألنشطة الجارى تنفيذها وهى كالتالى:
o
o
o
o

تحديث التوصيف فى ضوء نتائج تقويم وتطوير المقررات( .جارى).
منايشة نتائج التقويم الذاتى مع األطراف الخارجية( .لم يتم – سوى فى مجلس
اددارة فقط ).
متابعة التنفيذ للقرارات التصحيحية التى يتم إتخاذها لمعالجة مواطن القصور
وممارسات التفعيط( .جارى – ضمن خطة التحسين).
مقارنة نتائج ادمتحانات عبر فترات زمنية محددة  ،وادستفادة منها فى تطوير
نظم التقويم وادمتحانات وإستراتيجيات التعليم والتعلم ( .تم تنفيذ .) % 50

سادسا ا  :خطة تنمية الموارد الذاتية للمعهد:
 بلغت نسبة التنفيذ لما ورد بالخطة حوالى ( .) % 60
 أما األنشطة التى لم يتم تنفيذها كالتالى :
 -1تسويق الخدمات التى يقدمها مركز التطوير والتنمية المستدامة خارجياَ.
 -2تصميم برامج تسويقية لجذب الطالب الوافدين لإللتحاق بالمعهد.
 -3دعم التواصط مع المؤسسات المجتمعية فى مجال المشروعات البحثية المشتركة.
 -4تسويق مشروعات التخرج المتميزة للطالب .
 -5تنظيم مؤتمر علمى برعاية المعهد.
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