الخطة التنفيذية لتعزيز مجاالت القوة
المعيار

.1التخطيط
اإلستراتيجى

مجاالت القوة

أنشطة ومهام التعزيز

آليات التنفيذ

التوقيت

 قرار تشكيل ال جنة تح يل بيئى داخ ىوخارجى
 -خطة تنفيذية

نوفم ر 2017
 :يناير 2018

 -1/2/1اسةةةتمرارية مةةةل ال جنةةةة ل خطةةةة  -قرار تشكيل ال جنة
 -2/1تشكيل لجنة لمتابعة تنفيةذ الخطةة
 تقارير المتابعةاالستراتيجية اللاللة واالستفادة مة تقةارير
اإلستراتيجية وتقارير متابعة دورية.
 اجراءات تصحيحيةالمتابعة الدورية فى تطوير األداء.

مارس 2018

 -1/1/1اإلنتهةةةةةةاء مةةةةةةة ا ةةةةةةداد الخطةةةةةةة
 -1/1خطةةةةة اسةةةةتراتيجية م نيةةةةة ةةةةى اإلسةةتراتيجية اللاللةةة الم نيةةة ةةى التح يةةل
ال يئةةةةى لمخت ةةةة الفئةةةةات وخطةةةةة تنفيذيةةةةة
التح يل ال يئى ولها خطة تنفيذية.
لتحقيق أهداف المعهد.

 -1/2الهيكةةل التنظيمةةى معتمةةد ومع ةةة

 -2الهيكل
التنظيمى

 -3القيادة
والحو مة

منوذج اهليئة رقم (  4أ )

 -1/1/2التنسةةةيق والتكامةةةل بةةةية مخت ةةة
ويةةةت ءم مةةة االنشةةةطة المخت فةةةة التةةةى
الوحدات اإلدارية لتحقيق أهداف المعهد.

يقدمها المعهد.

 التقارير السنوية اإلستقصاءات -اإلجتما ات

يونيو  /يوليو
2018

مسئولية التنفيذ
 مدير وحدة الجودة -لجنة التخطيط

 أ.د .ميد المعهد -رئيس لجنة المتابعة

 مدير وحدة الجودة األمية العام -مديرو اإلدارات

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء
 االنتهةةةةاء مةةةةة ا ةةةةداد الخطةةةةةومراجعتها وا تمادها .
 نسةةةة ة المشةةةةار ة فةةةةى ا ةةةةدادالخطة لمخت االطراف.
 التقةةةةارير التةةةةى يةةةةتم ر ةةةةهابصةةةةةةةفة دوريةةةةةةةة واإلجةةةةةةةراءات
التصحيحية التى يتم اتخاذها.
 النتةةةةائو الةةةةواردة فةةةةى تقةةةةاريرالمتابعة السنوية واإلسةتفادة مةة
النتائو فى تطوير األداء اإلدارى.

 -2/2انشةةةاء وحةةةدة ل تطةةةوير والتع ةةةيم
 د م مالى  /مادى -1/2/2تةةوفير افةةة أوجةةم الةةد م ل وحةةدة
 د م بشرىاإللكترونى لخدمة األداء ى المستوى
لتحقيق أهدافها لتطوير النظم اإللكترونية.
 اجتما اتالتع يمى واإلدارى.

مستمر

 -1/3أسةةة ون ونمةةةط القيةةةادة بالمعهةةةد  -1/1/3اسةةةةتمرارية اإلدارة فةةةةى التعامةةةةل
بشفافية م افة األطراف الداخ ية .
ديموقراطى .

 -استط ع األراء

مستمر

 -2/3خطةةةة تدري يةةةة معتمةةةدة ومفع ةةةة  -1/2/3متابعةةةة التنفيةةةذ ل خطةةةة التدري يةةةة
دوريا ً م تحديلها وفقا ً لإلحتياجات.
ل قيادات األ اديمية واإلدارية .

 -تقارير المتابعة

يوليو:س تم ر
2018

 نتائو المتابعة ألنشطة التةدريب مدير وحدة التدريب ومةةةةا تةةةةم مةةةةة تحةةةةدي ل خطةةةةةإلستيفاء م حظات المتابعة.

 -3/3قيةةةاس أاةةةر العائةةةد مةةةة التةةةدريب  -1/3/3االسةةةتفادة مةةةة قيةةةاس العائةةةد فةةةى
تطوير ال رامو التدري ية .
لمخت الفئات الداخ ية.

 نماذج استقصاء -تقرير العائد

أ توبر
2018

 -مدير وحدة التدريب  -التغذية الراجعة مة المتدربية.

يناير  /يونيو
2018

 مةةةةدى التةةةةزام هيئةةةةة العةةةةام ية وحدة ال حوثوالط ن بما ورد بدليل اخ قيةات
الع مية
 رؤساء الكنتروالت .المهنة ،و دد المخالفات التةى تةم -الشئون القانونية رصدها ونتائو التحقيق فيها.

 -1/1/4متابعة التفعيل إلجراءات أخ قيات
 -1/4يوجةةةد دليةةةل لتخ قيةةةات المهنيةةةة
 لجان تحكيم ال حوث -4المصداقية
المهنةةة وحقةةوق الم كيةةة خاصةةة فةةى مجةةا
 الكنتروالتوحقوق الم كية الفكرية لكافة األطةراف
ال حوث الع مية واألمانة الع ميةة واإلداريةة
واألخ قيات
 دليل مع ةونشره بمخت الوسائل.
ل عام ية واإلمتحانات ل ط ن.
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 أ.د .ميد المعهد  -التطةةةةةةةةور الم حةةةةةةةةو ل ةةةةةةةةنظم مدير وحدة التطوير اإللكترونية بالمعهد ،ومدى ر ةاالمستفيدية مة ت ك النظم.
 رؤساء ال رامو أ.د .ميد المعهد رؤساء األقسامالع مية واإلدارية

 نتةةةائو اسةةةتط ع الةةةرأى لكافةةةةاألطراف الداخ ية.

مدير وحدة الجودة

الخطة التنفيذية لتعزيز مجاالت القوة
مجاالت القوة

المعيار

آليات التنفيذ

التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

 اجتما ات -قرارات

ف راير/مارس
2018

 ميد المعهد مدير وحدة ال حوث-لجنة المصداقية

 اإلجةةراءات التةةى تةةم اسةةتحدااهاى حقةوق الم كيةة
لد م الحفا
الفكرية والنشر.

 -3/4قوا ةةةةد مع نةةةةة لدةةةةمان العدالةةةةة  -1/3/4المتابعة المسةتمرة لقوا ةد ةمان
العدالة و دم التمييز لمخت األطراف.
و دم التمييز.

لجان المراجعة-تقارير المتابعة

نهاية ل
فصل دراسى

لجنة المصداقية
واألخ قيات

مسةةةتوى الر ةةةا ةةةة اجةةةراءاتالمعهةةةد لدةةةةمان العدالةةةة و ةةةةدم
التمييز.

 -1/5جهةةاز ادارى ي ئةةم حجةةم وط يعةةة  -1/1/5التطةةوير المسةةتمر ل ةةنظم اإلداريةةة
واإللكترونية بما يوا ب احتياجات العمل
نشاط المعهد والعمل بنظام .MIS

 -تقارير االدارات

يوليو/
اغسطس
2018

مدير وحدة التطويراإللكترونى
 -مديرو اإلدارات

 اراء المسةةةةةتفيدية فةةةةةى جةةةةةودةالخدمة المقدمة (الوقت  /الجهد)

 -2/5خطةةةة تدري يةةةة لتنميةةةة مهةةةارات  -1/2/5اسةةةتط ع أراء القيةةةادات اإلداريةةةة
والعام ية لتحديد احتياجاتهم بصفة دورية.
الجهاز اإلدارى.

 -است يان

ابريل 2018

 الموازنة التقديريةالسنوية ل معهد
خطة الصيانةالسنوية

/ 2017
2018

 -1/2/6تطوير افة اإلمكانةات الماديةة مةة
المخت فةةةةةة وال نيةةةةةة التحتيةةةةةة ألنشةةةةةطة
( مةةةدرجات – قا ةةةات – معامةةةل – م ةةةب  -استقصاءات الط ن
المعهةةد و ةةدد الط ة ن وهيئةةة التةةدريس ريا ية  ..الخ) .

/ 2017
2018

 -2/4اجةةراءات مع نةةة ومفع ةةة ل حفةةا
ى حقوق الم كية الفكرية.

 -5الجهاز
اإلدارى

 -1/6موارد مالية ومادية افية.

أنشطة ومهام التعزيز

منوذج اهليئة رقم (  4أ )

 -1/2/4تطةةةةوير اجةةةةراءات الحفةةةةا
حقوق الم كية الفكرية لكافة األطراف.

ةةةةى

 -1/1/6توجيةةةةةم الةةةةةد م المةةةةةالى الةةةةةة زم
ل صةةةرف ةةةى مخت ةةة األنشةةةطة لتحقيةةةق
المعهةةةد ألهدافةةةم المخت فةةةة ،مةةة الصةةةيانة
المستمرة ل موارد المادية.

 -2/6م ئمةةةةةة الم ةةةةةانى والتجهيةةةةةزات

 -6الموارد

والهيئة المعاونة.

 -3/6قوا ةةةد بيانةةةات خاصةةةة بةةةالط ن

 -1/3/6التحدي المسةتمر لقا ةدة ال يانةات -النظم اإللكترونية
وأ دةةةةةاء هيئةةةةةة التةةةةةدريس والهيئةةةةةة
لكافةةة األطةةراف الداخ يةةة ولجميةة أنشةةطة -تقارير المراجعة
الدورية
المعاونةةةة والعةةةام ية ولجميةةة أنشةةةطة المعهد .

-7
المشار ة
المجتمعية

 -1/7خطة مواقة لخدمة المجتمة مةة  -1/1/7متابعةةةةةة التنفيةةةةةذ ل نةةةةةود الخطةةةةةة
وتحديلها وفقا ً لإلحتياجات .
خ دراسة لتحديد اإلحتياجات.
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 مج س اإلدارة ميد المعهد -األمية العام

 تناسةةب الم ةةالم المنصةةرفة م ةاإلحتياجات الفع ية.
نسةةة ة التنفيةةةةذ لخطةةةة الصةةةةيانةالسنوية.

 نتةةةائو استقصةةةاء أراء الطةةة ن األمية العام الورش والصيانة واتخةةةاذ اإلجةةةراءات التصةةةحيحية -ادارة ر اية الط ن ال زمة لتطوير األداء.

مستمر

رؤساء ال رامومديرو اإلداراتمدير وحدة التطويراإللكترونى

اجةةةةراءات التطةةةةوير التةةةةى يةةةةتماتخاذهةةا ل تحةةدي المسةةتمر لكافةةة
قوا د ال يانات بالمعهد.

ديسم ر
/ 2017
يونيو 2018

 و يل المعهدلشئون خدمة
المجتم

 نسةةة ة التنفيةةةذ ل نةةةود الخطةةةة ،واإلجراءات التصحيحية التى يةتم
اتخاذها لمعالجة القصور.

المعهد.

 تقارير متابعة -خطة تنفيذية

 مدير وحدة الجودة  -تحةةةدي اإلحتياجةةةات التدري يةةةة -مدير وحدة التدريب وادراجها مة الخطة التدري ية.

مدير وحدة الجودة

الخطة التنفيذية لتعزيز مجاالت القوة
المعيار
-8
الط ن
والخريجون

-9
المعايير
األ اديمية
وال رامو
التع يمية

-10

مجاالت القوة

آليات التنفيذ

التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

 -1/8نظةةام ل ةةد م المةةالى واإلجتمةةا ى  -1/1/8تحدي خطة الد م الط بى وتنوع
األنشطة الدا مة ل ط ن .
والصحى ل ط ن.

 خطة مستحداة -تقارير متابعة

يناير 2018

 و يل المعهد لشئونالتع يم والط ن
-مدير وحدة الجودة

 نتائو اسةتط ع الةرأى السةنويةومستوى الر ا لدى الط ن.

 -2/8رابطةةة ل خةةريجية وتةةوافر قا ةةدة  -1/2/8تطةوير خةدمات الرابطةة والتحةةدي
المستمر لقا دة بيانات الخريجية.
بيانات ل خريجية .

قا دة بياناتوأنشطة مستحداة
-م تقى الخريجية

خ العام
الدراسى

 مدير وحدة الخريجية -مج س ادارة الرابطة

 -نتائو استقصاء الرأى ل خريجية.

 -1/9ت نةةى المعهةةد ل معةةايير األ اديميةةة  -1/1/9مراجعةةةةةةةةة توصةةةةةةةةي ال ةةةةةةةةرامو
المرجعيةةةةة القوميةةةةة ل رنةةةةامجى ةةةةوم والمقةةةررات فةةةى ةةةوء التقريةةةر السةةةنوى
ل مقررات وال رامو وفقا ً ل معايير المت ناه.
الحاسب والمحاس ة.

 تقارير المراجعةالداخ ية

س تم ر /
أ توبر 2018

 رئيس ال رنامو منسق ال رنامو -لجنة المعايير

 اسةةةتيفاء م حظةةةات المراجعةةةةالداخ ية .

 -2/9و ةة معةةايير أ اديميةةة مرجعيةةة
ل رنةةةةةامو نظةةةةةم المع ومةةةةةات اإلداريةةةةةة  -1/2/9متابعة تنفيذ خطة سد الفجوة.
وا تمادها مة الهيئة.

 خطة مل -ورش واجتما ات

ف راير /
أغسطس
2018

 رئيس ال رنامو منسق ال رنامو -لجنة المعايير

 نس ة التنفيذ لخطة سد الفجةوة،وتقارير المراجعة.

 -1/3/9دوريةةةةةةةة المراجعةةةةةةةة الخارجيةةةةةةةة
ل تطةةةةوير المسةةةةتمر ل ةةةةرامو بمةةةةا يدةةةةمة
تحقيق المعهد لرسالتم وأهدافم.

 -ورش مل

س تم ر :
نوفم ر 2018

 رؤساء ال رامو منسقو ال رنامو -مدير وحدة الجودة

 تقةةةةارير المراجعةةةةة الخارجيةةةةةواسةةةةةةتيفاء افةةةةةةة الم حظةةةةةةات
الواردة بالتقرير.

 -1/4/9توصةةةةةي ال مقةةةةةررات وال ةةةةةرامو
 -4/9تحدي ال ئحة الدراسية ل ةرامو
بال ئحةةة الدراسةةية الجديةةدة ل تط يةةق فةةور
التع يمية الل ث.
ا تمادها مة الجهات المختصة.

 -ورش مل

ف راير  /يوليو
2018

 رؤساء ال رامو -منسقو ال رامو

 ا داد التوصةي لكافةة ال ةراموالتع يمية والمقةررات ومراجعتهةا
ق ل بدء التط يق.

 -1/1/10تطةةةةوير مةةةةوارد الةةةةتع م الةةةةةذاتى
 -1/10توافر موارد ل ةتع م تةد م الةتع م
وتحةةةدي اإلمكانةةةات ال زمةةةة مةةةة مكت ةةةة
الذاتى.
ومعامل وأجهزة حاسب وسر ة اإلنترنت.

 موازنة تقديرية-خطة تطوير

أغسطس /
س تم ر
2018

 أ.د .ميد المعهد و يل المعهدلشئون التع يم
والط ن
 -األمية العام

 نتةةةائو اسةةةتط ع اراء الطةةة نوتقارير المتابعة السنوية.

 -1/2/10تطةةوير أليةةات التم ةةد مةةة دالةةة
ةةةى مسةةةتوى الشةةةع ة
التقويم لط ن المعهد .

 -أليات مستحداة

نوفم ر/
ديسم ر
2018

 رؤساء ال رامو مدير وحدة الجودة-أ.هـ .التدريس

 تقةةةةارير ال ةةةةرامو والمقةةةةرراتالدراسية السنوية.

 -3/9المراجعةةةةة الخارجيةةةةة لتوصةةةةي
ال رامو والمقررات.

أنشطة ومهام التعزيز

منوذج اهليئة رقم (  4أ )

التع يم والتع م  -2/10أليةةات محةةددة ل تم ةةد مةةة دالةةة
تقةةةويم الطةةة ن
والمعهد.
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مدير وحدة الجودة

الخطة التنفيذية لتعزيز مجاالت القوة
المعيار

مجاالت القوة

آليات التنفيذ

التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

 -1/11معايير محددة ومع نةة ومعتمةدة  -1/1/11اإلسةةتفادة مةةة نتةةائو التقيةةيم فةةى
لتقيةةةةيم أداء أ دةةةةاء هيئةةةةة التةةةةدريس تطةةةةةةوير األداء المهنةةةةةةى واإلدارى لهيئةةةةةةة
التدريس ومعاونيهم.
والهيئة المعاونة.

 اجراءاتتصحيحية.
 -قرارات ادارية

أغسطس
2018

 أ.د .ميد المعهد -رؤساء ال رامو

 التطور الم حةو فةى أداء هيئةةالتدريس مة واق اسةتط ع أراء
الط ن.

أ داء هيئة
التدريس

 -2/11تةةةةوافر أليةةةةات لقيةةةةاس وتقيةةةةيم  -1/2/11مناقشةةةةةة نتةةةةةائو تقيةةةةةيم الر ةةةةةا
الر ا الو يفى أل داء هيئة التدريس الةةةةةةةو يفى أل دةةةةةةةاء هيئةةةةةةةة التةةةةةةةدريس
ومعاونيهم ومعالجة أس ان دم الر ا.
ومعاونيهم.

 اجتما ات -قرارات تصحيحية

يوليو 2018

 ميد المعهد -رؤساء ال رامو

 مدى الر ا الو يفى لدى هيئةةالتدريس ومعاونيهم.
 اإلجراءات التصحيحية التى يتماتخاذها لمعالجة دم الر ا.
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 -1/12خطةةةةة بحليةةةةة مواقةةةةة ومعتمةةةةدة  -1/1/12اسةةتيفاء م حظةةات الهيئةةة ةةى
الخطةةةة ال حليةةةة ،وتشةةةكيل لجنةةةة لمتابعةةةة
م نيةةةةةةةة ةةةةةةةى اإلحتياجةةةةةةةات لمخت ةةةةةةة
التنفيذ.
التخصصات.

 -تقارير المتابعة

يونيو/يوليو
2018

 وحدة ال حوثالع مية

 نسةةةة ة التنفيةةةةذ ط قةةةةا ً لتقةةةةاريرالمتابعة.

 قرارات ادارية د م مالى/معنوى-خطة تكوية وادر

مارس :
يونيو 2018

 مج س اإلدارة -أ.د .ميد المعهد

 ةةةدد المسةةةتفيدية مةةةة الةةةد مالمةةالى  ،و ةةدد ال حةةوث الع ميةةة
المنشورة فى مج ت دولية.
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الدراسات الع يا ( ال ينط ـــــــــــق ).
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أنشطة ومهام التعزيز

منوذج اهليئة رقم (  4أ )

ال ح الع مى
واألنشطة
 -1/2/12تنةةةةةوع وسةةةةةائل التحفيةةةةةز لةةةةةد م
 -2/12يةةةةوفر المعهةةةةد وسةةةةائل تحفيةةةةز
الع مية
ال ةةةةةةاحلية لإلرتقةةةةةةاء بمسةةةةةةتوى العم يةةةةةةة
احلية.
ال
م
ود
اية
لر
التع يمية وتكوية وادر هيئة التدريس.
األخرى

-14
نظم ادارة
الجودة

 -1/1/16التطةةةوير المسةةةتمر إلمكانةةةات
 -1/16وجود وحدة إلدارة الجودة وبها
الوحدة ال شرية والماديةة والتكنولوجيةة
افة التجهيزات ل قيام بمهامها.
ود م اإلدارة الع يا لمجهوداتها.

 قرارات -د م مالى/مادى

ى مدار
العام الدراسى

 مج س اإلدارة -أ.د .ميد المعهد

 -1/2/16اتخةةةةةةةاذ افةةةةةةةة اإلجةةةةةةةراءات
 -2/16اجةةراء التقةةويم الةةدورى ل قةةدرة
التصحيحية ال زمة لإلستفادة مة نتائو
المؤسسية والفا ية التع يمية.
التقويم الدورى.

 تقارير المقرراتوال رامو
 التقرير السنوىلتقييم األداء

ديسم ر
 / 2017يناير
2018

 مدير وحدة الجودة -رؤساء ال رامو

 -تقارير متابعة

ف راير /
أغسطس
2018

 -مدير وحدة الجودة

 -3/16خطةةةةةةط لتحسةةةةةةية األداء
مستوى محورى اإل تماد.

ةةةةةةى  -1/3/16متابعةةةة تنفيةةةذ خطةةةة تطةةةوير
القدرة المؤسسية والفا ية التع يمية.
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 انتهةةةةةةاء الوحةةةةةةدة مةةةةةةة افةةةةةةةاإلجةةراءات ل تقةةدم ل حصةةو ةةى
اإل تماد المؤسسى.
 اإلجراءات التصحيحية التى يتماتخاذها لتطوير األداء.
 نسة ة التنفيةةذ لتنشةةطة الةةواردةبالخطةةةةةةةةةةةةةةة  ،واالجةةةةةةةةةةةةةةراءات
التصحيحية بنا ًء ى النتائو.

مدير وحدة الجودة

الخطة التنفيذية لتعزيز مجاالت القوة
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منوذج اهليئة رقم (  4أ )

مدير وحدة الجودة

