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       منصور كلمة األستاذ الدكتور/ رضا عبد الغفار

 عميد المعهد

 

 

 

 تاريخبالمنصورة طريق دمياط الشرقي بالعالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب معهد النيل  تم أنشاء

 ، سنوات 4مدة الدراسة و 2005/ 9 في الدراسة تبدءو 1311رقم   القرار الوزاريب 25/5/2005

ومواكبة  العلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسبعلى تحقيق التميز في مجال  ويعمل المعهد منذ إنشائه

 القومية همسئوليت منطلق منالمعهد  سعىيولذلك  التطور التكنولوجي المستمر والسريع في سوق العمل.

التطور  واكبذھنية ومهنية وعامة ت مهارات تمتلكي خريج إعداد على الحرص إلى رسالته ولتحقيق

 .بكفاءة التنافسية علي القدرة التكنولوجي السريع ولديه

 

 القائمين وسلوك فلسفة بتغير إال يأتي ال واإلبتكار اإلبداع على المعتمدة العملية التعليمية تطوير أصبحو

تشكيل و، إدارة المعهدتم أنشاء وحدة ضمان الجودة بقرار من رئيس مجلس لذلك  .التعليمية العملية على

 بتجهيز قام المعهد  الجودة بنظاممنا  وايماناالمعهد، مجلس إدارة الوحدة واعتماد التشكيل في مجلس 

 لتقوم الآلزمة المالية الموارد توفير و اإلنترنت متصلة بشبكة حاسبات وأجهزة أثاث من يلزم بما الوحدة

 بمهامها. الوحدة

 

تم حيث  ،للمعهد التنظيمي الهيكل مع يتوافق بما إعتماده ثم الجودة ضمان وحدة ھيكلة علي العمل وتم

االھداف  تحقيق من يمكنها المعهد رسالة مع يتوافق بما الجودة ضمان بوحدة خاصة داخلية الئحة وضع

تحسين  اإلستمرارية في و اإلعتماد و التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من اإلعتماد على الحصولو

 .األداء
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 رانيا المرسي /ةكلمة الدكتور

 مدير وحدة ضمان الجودة

 

 

 

من قيم المنافسة بين المؤسسات التعليمية  تحملهوما  المحلية واإلقليمية والدوليةتغيرات مفي ظل ال

عد المعرفة فقط ھى المعيار الذى يقاس به الخريج وإنما ، فلم تأصبحت جودة العملية التعليمية ھدفا قوميا 

الذاتى والقدرة بما يكتسبه من مهارات ذھنية ومهنية ومهارات عامة ومنقولة بوسائل التدريس والتعلم 

 على تطوير الذات والمنافسة والتعاون والتحسن المستمر وذلك من خالل إدارة الجودة الشاملة .

 

استيفاء معايير لعملية التعليمية من خالل ل الذاتي تقويماجراء عملية الوحدة ضمان الجودة  من اھدافو

، ونسعى هم واإلداريين والعاملين والطالبومعاونيأعضاء ھيئة التدريس  بمشاركة التقويممؤشرات و

وأنشطة الجودة واإلعتماد وتطوير خططها وبرامجها وممارساتها التعليمية والبحثية بالوصول إلى 

قادرين إلعداد خريجين  متطلبات اإلعتمادمنظومتها بمدخالتها ومخرجاتها وتجويدھا في ضوء معايير 

على تحقيق متطلبات سوق العمل والنهوض بالمجتمع لألفضل وتحقيق التنمية المستدامة والقدرة على 

 .وعالمياً  المنافسة محلياً 

 

 

 

 

  



                8201 ديسمبرتقرير الدراسة الذاتية 

 

 بالمنصورة وتكنولوجيا الحاسبمعهد النيل العالي للعلوم التجارية  4

 

 

  

 

الدراسة الذاتية  فريق إعداد  

إعداد الدراسة الذاتية خطوات 

والمعلومات ادوات جمع البيانات 

 اجرائية عملية التقويم الذاتي
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 فريق إعداد الدراسة الذاتية

 الدراسة الذاتية فريق إدارة 

 :يتولى مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة بالمعهد إدارة عملية التقويم الذاتي واعداد الدراسة الذاتية

 الوظيفيالمسمى  االسم م

 عميد المعهد ورئيس مجلس إدارة الوحدة .د / رضا عبد الغفار منصور                   أ 1

لشئون التعليم والطالب وقائم  وكيل المعهدقائم باعمال  –عضوا  د/ إيمان أحمد عوض 2

 بأعمال رئيس قسم األقتصاد               

تنمية وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وقائم باعمال  –عضوا  د/ فرحات عبدالحى أمين 3

 البيئة         

 مدرس المحاسبة ونائب رئيس مجاس إدارة الوحدة د/ احمد نجاح محمد السيد 4

 مدير وحدة ضمان الجودة وقائم بأعمال رئيس قسم أدارة االعمال د / رانيامحمد المرسى                       5

 قائم بأعمال رئيس قسم المحاسبة                           -عضوا  زكىد/ شادى احمد  6

                       والحاسبقائم بأعمال رئيس قسم األحصاء  -عضوا  د/ حنان خضارى 7

 امين المعهد  -عضوا ممثال عن اإلداريين  م/  محمد قادوس                               8

 أطراف مجتمعية ومدير بنك مصر فرع المنصورة                           عضوا ممثال  البسيونياألستاذ/ عادل  9

 عضوا ممثال عن اعضاء الهيئة المعاونة                           آية صالح الشافعي 10

 عن الطالب                                     ممثال -عضوا  الطالب/ محمد بهاء 11

 العمل فرق 

أسم 

 الفريق 

االشراف علي  أعضاء فريق العمل االعتماد راييمع

 استيفاء المعايير

 : التخطيط االستراتيجي1معيار    1 فريق

  القيادة والحوكمة2معيار : 

  إدارة الجودة والتطوير 3معيار : 

 د / رانيا محمد المرسى

 د / السيد صالح الدين

 مدرس مساعد/ أيه الشافعي

 رانيا محفوظ مدرس مساعد/

 أبو الغيط معيد /عبد هللا

 معيده / نهال أنيس منصور

 إداري / رانيا العدل

أ.د./ رضا عبد 

 الغفار

عميد المعهد ورئيس 

مجلس إدارة وحدة 

 ضمان الجودة

 

: اعضاء ھيئة التدريس 4معيار    2 فريق

 والهيئة المعاونة

 د/ حنان خضارى

 سميرمعيده/ ھند 

 د/ احمد نجاح

نائب رئيس مجلس 
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  ايمان جالل/ معيد : الجهاز اإلدارى 5معيار 

 مي مصطفي إداري /

إدارة وحدة ضمان 

 الجودة

: المعايير األكاديمية 7معيار    3 فريق

 والبرامج التعليمية 

  التدريس والتعليم8معيار : 

  الطالب والخريجون9معيار : 

 د/ شادى احمد زكى

 د/ علياء رضوان

 مدرس مساعد/ ھبه السلطان

 معيده / إيمان عاطف

 عبد السالم إداري / عالء

 د/إيمان احمد عوض

قائم باعمال وكيل 

المعهد لشئون التعليم 

 الطالبو

: الموارد المالية 6معيار   4 فريق

 والمادية

  البحث العلمي 10معيار :

 واألنشطة العلمية

  المشاركة المجتمعية 12معيار :

 وتنمية البيئة 

 د/ محمد الجوجري

 مساعد /زينب أحمدمدرس 

 مدرس مساعد/ سارة حسن

 معيد/ إيهاب فريد

 عفانإداري/ محمد س

د/فرحات عبدالحى  

  أمين

قائم باعمال وكيل 

المعهد لشئون خدمة 

المجتمع وتنمية 

 البيئة

 

 لجنة المراجعة الداخلية 
 م االسم المسمى اوظيفي

 1 محمد السيد د/ احمد نجاح مدرس المحاسبة ونائب رئيس مجاس إدارة الوحدة

 2 د/ رانيا محمد المرسي مدير وحدة ضمان الجودة وقائم بأعمال رئيس قسم األدارة

 3 د/ حنان الخضاري             قائم بأعمال رئيس قسم األحصاء                              

 4 ندا سالم عضو ھيئة معاونة

 5 رانيا العدل سكرتيرة وحدة ضمان الجودة

 6 مريم مسعود ادارى

 

 مراجعة وثيقة تقرير الدراسة الذاتية:

 المسمى الوظيفي االسم م

عميد المعهد سابقا والمستشار االكاديمي للمعهد  -مراجع داخلي                     جمال الدين السعيد/  .أ.د 1

 حاليا
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 ثانياً: خطوات إعداد الدراسة الذاتية

بالمعهد وإعادة تشكيل مجلس إدارة الوحدة والتحقق من داخلى الالجودة نظام  مراجعةعقد اجتماع ل .1

 .مالءمة تجهيزاتها

 .من قبل مجلس إدارة الوحدة وضع خطة عمل للتقويم الذاتى وإعداد الدراسة الذاتية .2

 بدء وأھمية التقويم الذاتى وإعداد الدراسة الذاتية.عمل وتوقيت خطة الالتوعية واإلعالن عن  .3

 فرق عمل. 4مكون من فريق إدارة وتشكيل فريق يتولى إعداد الدراسة الذاتية  .4

 .على أعضاء كل فريق تدريب فرق العمل وتوزيع المهام .5

  .2015كليات ومعاھد التعليم العالي اإلصدار الثالث يوليو اعتماد تحليل معايير قيام فرق العمل ب .6

 معاييرسات التطبيقية إلستيفاء مؤشرات الممار تنفيذ ل الالزمة نشطةاأل تحديدقيام كل فريق ب .7

 .االعتماد

 تهاتنوع األدوات ومناسب وقد راع المعهد تحديد طبيعة المعلومات المستهدفة وأدوات جمع البيانات .8

فمثال المالحظات للموارد واالستبيانات لجمع البيانات األولية والفحص الوثائقي  للفئة المستهدفة

 .للبيانات الثانوية

مثل االستبيانات والمالحظات والمقابالت والفحص باستخدام أدوات متنوعة وتحليل البيانات ع جم .9

 الوثائقي وغيرھا.

 والتوصل إلى نتائج التقويم الذاتى.من البيانات استنباط المعلومات  .10

للنموذج المعد وفقاً للمعايير الموكلة الية كتابة نسخة مبدئية من تقرير الدراسة الذاتية قيام كل فريق ب .11

 من قبل الهيئة.

وفي  ف ذات الصلةمع كافة األطرامن الدراسة الذاتية والنسخة المبدئية مناقشة نتائج التقويم الذاتى  .12

 .معهداألقسام ومجلس ال مجالس

 التقويم الذاتي على أنشطةمن قبل لجنة المراجعة الداخلية بوحدة ضمان الجودة إجراء مراجعة داخلية  .13

 .المبدئية من الدراسة الذاتيةوالنسخة 

وتنفيذھا ان وفق نتائج المراجعة الداخلية واتخاذ اإلجراءات التصحيحية التحسين  مقترحاتوضع  .14

  .للخطة االستراتيجيةالسنوية دمجها بالخطط التنفيذية امكن او 

 .ومراجعته لغويا واعتماده من مجلس المعهد كتابة التقرير النهائى للدراسة الذاتية .15

القسام العلمية واألطراف نه بالموقع االلكتروني وتوزيعه على اطباعة تقرير الدراسة الذاتية واعال .16

 المعنية.
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 ادوات جمع البياناتاً: ثالث

 :ت وهى كالتالىجمع البيانا أدوات منمتنوعة  مجموعة علىالتقويم الذاتي  إعتمد

)أعضاء ھيئة التدريس  معهدال داخل من للمستفيدينلالطراف المعنية و الموجهة االستبيانات: .1

)األطراف المجتمعية والخريجين واولياء  معهدال خارجمن و والهيئة المعاونة واالداريين والطالب(

  .األمور وغيرھم(

 ودليل والتقاريرالسنويةبالمعهد  المتوفرة البيانات وقواعد وملفات سجالتمثل  :يلوثائقالفحص ا .2

 .الخ.....2015اإلصدار الثالث يوليو العالي  التعليم كليات ومعاھد اعتماد

 لضمان القومية الهيئة عن الصادرة التقييم الكمي والكيفي مالحظة بطاقات استخدام تم :المالحظة .3

 .ومالحظة االداءات لمعهدمباني وموارد التعلم بال الكمي لتقييمجراء اال واالعتماد التعليم جودة

  المجتمعية األطراف وممثلي واإلدارية األكاديمية للقيادات الفردية: المقابالت .4

المعنية من أعضاء ھيئة التدريس والهيئة المعاونة  األطراف مع كافة :الجماعية اللقاءات .5

 .واالداريين والطالب

 .المعنية األطراف مختلف مع :النقاشية والحلقات العمل ورشو الذهني العصف جلسات .6

 .واالداريين والطالب والهيئة المعاونة التدريس ھيئة وأعضاء للقيادات :الدورية االجتماعات .7
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"يشتمل القسم االول من الدراسة الذاتية على البيانات الوصفية عن 

وحجم المؤسسة، ورصد المؤشرات المؤسسة والتى تتناول نوع وطبيعة 

 الكمية الخاصة بها"

 

 

 

 

 

 

  

 

البيانات الوصفية عن المعهد 

 البيانات األساسية-

 األنشطة االكاديمية-

 

 القسم األول
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 الوصفية عن المعهدبيانات ال

 

 .بالمنصورة معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب . اسم المؤسسة:1

  :خاص معهد عالينوع المؤسسة /   

  :ال ينطبقاسم الجامعة/ األكاديمية. 

  :ينطبق النوع الجامعة / األكاديمية  

 

 .شرقيالمنصورة طريق دمياط ال عنوان المؤسسة:. 2

    :2005/  5/  25تاريخ التأسيس         

 1311رقم  :القرار الجمهوري/الوزاري 

   :2005/  9/  تاريخ بدء الدراسة   

  :سنوات 4مدة الدراسة 

 

 القيادة األكاديمية: . 3

  :منصور أ.د. رضا عبد الغفارعميد المعهد. 

  :0502174863فاكس:      01009556666تليفون  

  :بريد إلكترونيrony_237@yahoo.com  
 

 . الموارد البشرية بالمؤسسة4

  :منتدب جزئيا،  37 معين، 14على رأس العمل، 51منهم  ،51إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس-

%، نسبة  --مهمة علمية، نسبة المعارين إلجمالي أعضاء ھيئة التدريس:  --أجازة،  --معار،  -

 .% --اإلجازات الخاصة إلجمالي أعضاء ھيئة التدريس: 

 بعثة،  --أجازة خاصة،  --رأس العمل،  على 45، منهم 45 : إجماليعدد أعضاء الهيئة المعاونة

 %.  --نسبة األجازات الخاصة إلجمالي الهيئة المعاونة: 

 :توزيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وفقًا للدرجة العلمية 

 الهيئة المعاونة أعضاء هيئة التدريس

 
 أستاذ

 متفرغ
 أستاذ

أستاذ 

 مساعد
 اإلجمالي مدرس

مدرس 

 مساعد
 اإلجمالي معيد

 45 32 13 51 32 6 5 8 العدد

 %100 %71 %29 %100 %62.7 %11.8 %9.8 %15.7 النسبة

  :مؤقت. -- ،دائم 103، منهم 103 إجماليعدد أفراد الجهاز اإلداري والفني 

mailto:rony_237@yahoo.com
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 . األنشطة األكاديمية بالمؤسسة5

 برامج المرحلة الجامعية األولى 

البكالوريوس في تخصصات المحاسبة والتجارة الخارجية ونظم المعلومات  تمنح المؤسسة درجة -

 (.1بالجدول )( برنامج مفصلة 3من خالل عدد ) االدارية

 (.2008/2009( من الدفعات، كان أولها في العام الدراسي )10عدد ) معهدتخرج من ال -

 ( من الطالب.4438( عدد )2018/2019وفق إحصائيات العام الدراسي ) معهدمقيد بال -

 عدد الخريجين في السنوات الخمس األخيرة: -

 اإلجمالي 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 العام الدراسي

 4009 1313 960 842 295 599 العدد

 

 (2018/2019إحصائيات العام الدراسي ) (1جدول )

 البرنامج

)المرحلة الجامعية 

 األولى(

عدد أعضاء هيئة 

 التدريس

عدد الهيئة 

 المعاونة

عدد 

 الطالب

نسبة أعضاء 

هيئة التدريس 

 للطالب

نسبة الهيئة 

المعاونة 

 للطالب

بعد  16=  22اجمالي:  المحاسبة 1

حساب المنتدب جزئيا 

 منهم : بنصف

 10 معين 

 12 = 6 منتدب جزئيا 

45 

330 +

316 =

646 

1  :40.4 1  :14.4 

التجارة  2

 الخارجية

بعد  11=  17اجمالي: 

حساب المنتدب جزئيا 

 منهم : بنصف

 5 معين 

 12 = 6 منتدب جزئيا 

17 

 

 

25  +16 

 =41 

1  :3.7 1  :2.4  

نظم  3

المعلومات 

 اإلدارية

بعد  23=  36اجمالي: 

حساب المنتدب جزئيا 

 منهم : بنصف

 10 معين  

 26 = منتدب جزئيا 

13 

45 2911 1  :126.5 1  :64.6 

بعد   33 = 51اجمالي:  إجمالي

حساب المنتدب جزئيا 

 بنصف منهم:

 14 معين 

 37 منتدب جزئيا = 

19  

45 4438 1  :134.5 1  :98.6 

 

 يتم حساب العضو المنتدب جزئي ًا بنصف العضو المعين أو المعار كلي ًا.ملحوظة: 

 ال ينطبقبرامج الدراسات العليا : 
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 . األقسام العلمية6

 عدد أعضاء الهيئة المعاونة عدد أعضاء هيئة التدريس القسم

 12 10 قسم المحاسبة

 15 11 قسم إدارة االعمال

 8 10 قسم االقتصاد 

 10 20 قسم اإلحصاء والحاسب 

 45 51 اجمالي
 
 

 . وسائل االتصال بالمؤسسة7

 المنصور طريق دمياط الشرقي: عنوان المؤسسة -

  www.nilehi.edu.eg :الموقع اإللكتروني للمؤسسة -

 : أ.د. رضا عبد الغفار منصورمعهداسم عميد ال -

  rony_237@yahoo.com :اإللكتروني لعميد المؤسسةالبريد  -

 01009556666: هاتف عميد المؤسسة -

 : د/ رانيا محمد المرسياسم منسق الزيارة -

      rony2724@gmail.com :البريد اإللكتروني لمنسق الزيارة -

 01006337350 :هاتف منسق الزيارة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nilehi.edu.eg/
mailto:rony_237@yahoo.com
mailto:rony2724@gmail.com
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"يشتمل القسم الثاني من الدراسة الذاتية على عملية التقويم الذاتي 

 للمؤسسة، وذلك وفقًا لمعايير االعتماد والمؤشرات الخاصة بكل معيار"

 

 

  

 

 التقويم الذاتى وفقاَ لمعايير االعتماد 

 القسم الثاني
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 : التخطيط االستراتيجي1معيار

للمؤسسة رسالة ورؤية واضحة ومعلنة، شارك في وضعهما األطراف المعنية، وتعبر عن دورھا التعليمي والبحثي 

 والمجتمعي، ولها خطة استراتيجية واقعية وقابلة للتنفيذ تتضمن أھدافًا محددة، وتتسق مع استراتيجية الجامعة.

  

 التقييم الذاتي 

 

مستوف  مستوف التقييممؤشر 

 جزئيا

غير 

 مستوف

رسالة ورؤية المؤسسة معتمدتان ومعلنتان، وشارك في وضعهما األطراف  .1

 المعنية. 

√   

رسالة المؤسسة واضحة، وتعكس دورھا التعليمي والبحثي ومسئوليتها  .2

المجتمعية بما يتفق مع التوقعات المجتمعية من مؤسسات التعليم العالي، وتسهم 

 في تحقيق رسالة الجامعة. الرسالة

√   

الخطة االستراتيجية للمؤسسة معتمدة ومكتملة العناصر، وتتسق مع استراتيجية  .3

 الجامعة.

√   

التحليل البيئي شمل البيئة الداخلية والخارجية وشارك فيه األطراف المعنية،  .4

وتعددت الوسائل المستخدمة في إجرائه بما يضمن مالءمة الوسيلة لموضوع 

 التحليل والفئة المستهدفة.

√   

األھداف االستراتيجية للمؤسسة معلنة وواضحة الصياغة، ومبنية على التحليل  .5

البيئي، وتسهم في تحقيق رسالة المؤسسة، وقابلة للقياس والتحقق في المدى 

 الزمني للخطة.

√   

 الخطط التنفيذية تتضمن األنشطة التي تحقق األھداف االستراتيجية، وتعكس .6

أولويات تنفيذ األنشطة وتسلسلها المنطقي، ومحدد بها مسئولية التنفيذ، 

 والجدول الزمني، والتكلفة المالية، ومؤشرات األداء.

√   

لدى المؤسسة تقارير دورية لمتابعة وتقويم مدى تقدم الخطط التنفيذية وفقًا  .7

 للجدول الزمني وتحقق مستويات األداء المستهدفة.

√ 
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 تعليقات المؤسسة  

 

 رسالة ورؤية المؤسسة معتمدتان ومعلنتان، وشارك في وضعهما األطراف المعنية. (:1مؤشر )

 وفق نتائج  جوھريةث الرؤية والرسالة والقيم التحديإجراءات رسمية سليمة ل معهدال اتخذللمعهد رؤية ورسالة قديمة، و

كل من العميد، الوكالء، ورؤساء بمشاركة على مستوى اإلدارة العليا حيث تم صياغة نص مبدئي التحليل البيئي 

ة مناقشلمقابالت مع اطراف متعددة وعقد لقاءات تم ثم ، وامين المعهد األقسام العلمية ومدير وحدة ضمان الجودة

المعاونة، اإلداريين، على األطراف الداخلية من أعضاء ھيئة التدريس، الهيئة إستبيانات وتوزيع  الصيغة المحدثة

. مدى وضوح الرؤية والرسالة والقيم المشتركةحول الستطالع اآلراء  الطالب، ومع اطراف خارجية ممثلين للمجتمع

مقابالت واستبيانات استطالع الراي حول الرؤية والرسالة والقيم المشتركة ان مستوى الوتبين من نتائج تحليل 

% 14، % من اإلداريين100يئة المعاونة، % من أعضاء اله100التدريس،  % من أعضاء ھيئة100المشاركة كانت 

إدارية من األطراف المجتمعية تمثلت في مؤسسات  نوعةقطاعات متفردا من  50عدد ، وطالب( 600) من الطالب

ل الرؤية تعليمية مماثلة وجهات التوظف والخريجين وأولياء األمور. وبناء على نتائج تحليل اإلستبيانات تم تعديو

  (.1)مرفق رقم والرسالة والقيم المشتركة وصياغتهم في الصورة النهائية 

  بعد مراجعة النص  19/4/2017( بتاريخ 30رقم ) معهدفى مجلس الوالقيم الجوھرية تم اعتماد الرؤية والرسالة

  (.2)مرفق رقم  لغويا

  داخل  ھانشرولألطراف الداخلية التوعية برؤية ورسالة وقيم المعهد من خالل ندوات الجودة بقامت وحدة ضمان

وتعليق ملصقات خالل إعالنات  ومن بالمعهدوشاشة العرض الموجودة  وخارجه من خالل الموقع اإللكترونى المعهد

، ومن خالل وضع نص الرؤية والرسالة بالمخاطبات معهدال انيومداخل وطرقات مبفى أماكن بارزة داخل المكاتب و

 .(3)مرفق رقم  معهدالصادرة من الالرسمية 

 بشكل دورى كل خمس سنوات  جوھريةلنص الرؤية والرسالة والقيم التحديث الولمراجعة الدورية لوضع آلية  تم

 19/4/2017( بتاريخ 30رقم ) معهدوالعالمية واعتمدت اآللية فى مجلس الواإلقليمية لمواكبة التطورات المحلية 

  (. 2)مرفق رقم 

رسالة المؤسسة واضحة، وتعكس دورها التعليمي والبحثي ومسئوليتها المجتمعية بما يتفق مع التوقعات  (:2مؤشر )

 المجتمعية من مؤسسات التعليم العالي، وتسهم الرسالة في تحقيق رسالة الجامعة.

 ورؤساء  ووكيلي المعهدالعميد فريق التخطيط االستراتيجي ضم كل من لمن خالل إجتماع  ة المعهدتحليل رسال تم

 الصياغة حووض للتحقق من ومعاونيهم عضاء ھيئة التدريسممثلين ألوالعلمية ومدير وحدة ضمان الجودة األقسام 

اعداد خريج بيلتزم المعهد التعليمية ، ففي العملية بتحقيق التميز في الوظائف األساسية معهدتتضمن التزام التبين انها و

تطوير ودعم يعمل المعهد على لبحثية افي العملية و ،التطور المستمر فى جودة التعليم مواكبةو يتسم بالتميز والتنافسية

في التنمية المستدامة  المعهد ساھمي الخدمة المجتمعيةفي و ،لضمان كفاية وجودة اإلنتاج البحثي منظومة البحث العلمى

 (.4)مرفق رقم  وخدمة المجتمع محليا

 معهدنص رؤية ال : 

في الرئدة ان يكون من أوائل المعاهد العليا الخاصة  يسعى معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب "

 التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع محليا وإقليميا." جودة
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 معهدنص رسالة ال : 

"يلتزم معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بمواكبة التطور المستمر فى جودة التعليم العداد 

خريج يتسم بالتميز والتنافسية، وبتطوير ودعم منظومة البحث العلمى، وبالمساهمة في التنمية المستدامة وخدمة 

 المجتمع محليا."

 الخطة االستراتيجية للمؤسسة معتمدة ومكتملة العناصر، وتتسق مع استراتيجية الجامعة.  (:3مؤشر )

  ،عن الفترة مكتملة العناصر خطة إستراتيجية خماسية  المعهد اعدبعد انتها خطة المعهد االستراتيجية الثالثية

اتيجية ومنهجية التخطيط فريق إعداد الخطة اإلسترتشكيل  تتضمن، حيث سليمة وفق خطوات منهجية 2017/2022

الرؤية والرسالة والقيم وإجراءات صياغة التحليل البيئى الرباعى كيفية اجراء و معهدنبذة عن الوالمتبعة في إعدادھا 

خالل فترة الخطة  التنفيذاالستراتيجية والخطة التنفيذية، كما شملت على أولويات  معهداھداف الغايات والمشتركة و

 ومصادر التمويل ودراسة المخاطر وكيفية التغلب عليها وآليات متابعة تنفيذ انشطة الخطة. 

 منهجية  اإلستراتيجية الخطة إعداد فريق اتبع(SDTP) ( حيث تم أوال تشخيص الوضع القائمSee باجراء التحليل )

الرؤية والرسالة والقيم الجوھرية،  والتفكير في وضع غايات ( بصياغة Drawالبيئي، ثم تم رسم الصورة المستقبلية )

حيث ان المعهد ال يتبع اكاديمية و(. Plan(، وأخيرا التخطيط بوضع خطة تنفيذية )Thinkواھداف استراتيجية )

 2030 العالي التعليم لوزارة اإلستراتيجية الخطة الخطة عليمرجعية إعتمدت ويخضع مباشرة لوزارة التعليم العالي 

 .بها معهدلل اإلستراتيجيةاالھداف  ارتباطوالقومي  البعد راعاهمل

 االطاروتبين االرتباط بينهما من ناحية التعليم العالي  وزارةبخطة للمعهد دراسة مدى ارتباط الخطة اإلستراتيجية  تم 

وتشتمل على المهام األساسية  وزارةمع رسالة ال لمعهداالعام والرؤية والرسالة واألھداف اإلستراتيجية، وتتسق رسالة 

واألھداف  معهدمن التعليم والبحث العلمى وخدمة المجتمع، وأيضاً ھناك إرتباط بين األھداف اإلستراتيجية لل

الموارد البشرية  لقدرات المستمرة والتنميةمن حيث التطوير المستمر لرفع كفاءة األداء  للوزارةاإلستراتيجية 

، تطوير البرامج التعليمية التى ترتبط بمتطلبات وإحتياجات سوق العمل، كفاءة وتميز اإلنتاج البحثي والقيادات

  (.3)مرفق رقم والخدمة المجتمعية التي تساھم في التنمية المجتمعية 

  (.5)مرفق رقم  21/6/2017( بتاريخ 32رقم ) معهدمجلس الالخطة االستراتيجية معتمدة من 

 أوجه االرتباط نص رسالة وزارة التعليم العالي نص رسالة المعهد

يلتزم معهد النيل العالي للعلوم 

التجارية وتكنولوجيا الحاسب بمواكبة 

التطور المستمر فى جودة التعليم 

العداد خريج يتسم بالتميز 

والتنافسية، وبتطوير ودعم منظومة 

البحث العلمى، وبالمساھمة في 

المجتمع التنمية المستدامة وخدمة 

 محليا.

تقديم خدمة تعليمية تربوية وبحثية 

بمستوى جودة مالئم ومرن وفقا 

للمتغيرات على كافة المستويات وبما 

يضمن توفير عضو فاعل في 

المجتمع المصري غيور على وطنيته 

في اطار من القيم واألخالق ويسهم 

إيجابيا في االقتصاد المصري الموجه 

 صوب المعرفة والتكنولوجيا

 واكبة الخدمة التعليمية للتطور م

 المستمر والمتغيرات

  جودة التعليم / مستوى جودة

 مالئم

 خريج منافس / عضو فاعل 

  تطوير البحث العلمي / خدمة

 بحثية بمستوى جودة مالئم

  المساھمة في التنيم المستدامة

وخدمة المجتمع / المساھمة 

 اإليجابية في االقتصاد
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شمل البيئة الداخلية والخارجية وشارك فيه األطراف المعنية، وتعددت الوسائل المستخدمة التحليل البيئي  (:4مؤشر )

 في إجرائه بما يضمن مالءمة الوسيلة لموضوع التحليل والفئة المستهدفة.

 اجراء تحليل بيئى رباعي  تم(SWOT Analysis) اعتمد تحليل البيئة و ،شمل كل من البيئة الداخلية والخارجية

 جودة لضمان القومية للهيئة م2015إعتماد كليات ومعاھد التعليم العالى اإلصدار الثالث يوليو  معاييرعلى  الداخلية

من تعليم وبحث علمى وخدمة مجتمع، وكذلك شمل الموارد المالية  المعهدكافة أنشطة حيث شمل   واالعتماد التعليم

المؤثرات والعوامل الخارجية االقتصادية والسياسية على  اعتمد تحليل البيئة الخارجية، ووالمادية والبشرية

، يةوخارج ية، وقد شارك فى التحليل البيئي أطراف مختلفة داخلواالجتماعية والقانونية والتكنولوجية وبيئة التشغيل

% من 100% من أعضاء الهيئة المعاونة، 100% من أعضاء ھيئة التدريس، 100شارك  المعهدفمن داخل 

شملت مؤسسات  قطاعات متعددةفردا من  50 معهد، وشارك من خارج الطالب( 600) الطالب من% 14اإلداريين، 

  .تعليمية مماثلة وجهات التوظف والخريجين وأولياء األمورإدارية و

 الموجهة لألطراف المعنية  االستبيانات ، فمثال استخدمتتم ذلك  بإستخدم وسائل متنوعة مناسبة للفئة المستهدفةو

والمقابالت للقيادات واألطراف  ،والمالحظات للتعرف على نقاط القوة والضعف للموارد ،الداخلية والخارجية

وكذلك تم استخدام فحص الوثائق للحصول على البيانات الثانوية، وتم تحليل نتائج اإلستبيانات وتحديد  ،المجتمعية

وتم مناقشة نتائج التحليل البيئي في . ت فى البيئة الخارجيةنقاط القوة والضعف فى البيئة الداخلية والفرص والتهديدا

رقم  معهدوالوصول الى اھم نقاط القوة والضعف واھم الفرص والتهديدات واعتمادھا في مجلس ال معهدمجلس ال

 والجدول التالي يوضح مستوى المشاركة في تحليل االبيئة الداخلية (.6)مرفق رقم  22/3/2017( بتاريخ 29)

 والخارجية للفئات المستهدفة:

اجمال عدد الفئة الفئات
 

 النسبة عدد العينة

 %100 39 39 أعضاء هيئة التدريس 

 %100 30 30 الهيئة المعاونة

%14 600 4187 الطالب   

 %100 84 84 االداريون 

 تمثل قطاعات من كل برنامج 50 فئات متعددة االطراف المجتمعية و الخريجون

 

األهداف االستراتيجية للمؤسسة معلنة وواضحة الصياغة، ومبنية على التحليل البيئي، وتسهم في تحقيق (: 5مؤشر )

 رسالة المؤسسة، وقابلة للقياس والتحقق في المدى الزمني للخطة.

 بتاريخ ( 30رقم ) معهدالمجلس فى  وإعتمدتاإلستراتيجية وفقاً لنتائج التحليل البيئى  ھدافاألالغايات و معهدال وضع

خدمة الو يةوالبحث العملية التعليميةغطى وتھدفا استراتيجيا،  12غايات و  4وتتضمن  (،2)مرفق رقم  (19/4/2017)

ة الغايات ، وتم عرض ومناقشلمعهدلى تحقيق رسالة اوتنمية البيئة والموارد البشرية والمادية بما يعمل ع يةالمجتمع

لغايات استبيان الستطالع رأى األطراف المعنية والوقوف إلى الصياغة النهائية ل من خالل توزيع واالھداف

% 100% من أعضاء الهيئة المعاونة، 100% من أعضاء ھيئة التدريس، 100ألھداف اإلستراتيجية حيث شارك وا
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شملت  عددةقطاعات متفردا من  50 األطراف الخارجيةمن  ، وشاركطالب( 600) % من الطالب14من اإلداريين، 

  .(1)مرفق رقم تعليمية مماثلة وجهات التوظف والخريجين وأولياء األمور إدارية ومؤسسات 

 مرفق رقم  وزارةاألھداف اإلستراتيجية للالتوجهات القومية وو تتسق مع  معهداألھداف االستراتيجية تحقق رسالة ال(

تبنى إستراتيجيات تعليمية تواكب المتغيرات وتدعم القدرات  مستجدات سوق العمل، مواكبةوالتي تتمثل فى  (،4

ة لبحث العلمى واألنشطة البحثية، جذب األطراف المجتمعيلاإلبداعية والتنمية المهنية، توفير كافة أنواع الدعم 

 . وكفاءة الموارد المالية والبشرية، ضمان كفاية معهدللمشاركة فى تطوير أنشطة ال

 قابلة للتحقق والقياس، فهى اھداف محددة يمكن تحقيقها من خالل أنشطة مرتبطة بها ويمكن  األھداف االستراتيجية

 قياسها بمؤشرات أداء كمية وكيفية.

  ياداخل متنوعةبطرق ووسائل اإلستراتيجية بصورتها النهائية على جميع األطراف المعنية  األھداف إعالنتم 

وبرؤية  االھدافباماكن متنوعة وفي دليل الطالب كما تم التوعية بمن خالل الموقع اإللكترونى وملصقات ا يوخارج

  (.3)مرفق رقم من خالل ندوات مع الطالب واالداريين وأعضاء ھيئة التدريس والهيئة المعاونة  معهدورسالة ال

 األهداف االستراتيجية الغايات

 الغاية األولى: 

بيئةةةة تعليميةةةة جاذبةةةة ومتكاملةةةة العةةةداد 

 ومتميزخريج منافس 

 

 تطوير البرامج التعليمية  لمواكبة التطور المستمر فى جودة التعليم. .1

 تطوير استراتيجيات التدريس والتقويم بما يتناسب مع اإلتجاھات الحديثة. .2

تةةوفير بنيةةة تحتيةةة ومنةةا  تعليمةةي مالئةةم ومتطةةور تكنولوجيةةا يحقةةق رضةةا  .3

 الطالب

 .الطالبيالدعم و االنشطة الطالبيةفي  التميز .4

 تطبيق نظام فعال للتواصل المستمر مع الخريجين وتنمية مهاراتهم .5

 الغاية الثانية:

 منظومة متطورة للبحث العلمي.

 ربط البحث العلمي بالتوجهات القومية وقضايا المجتمع .6

 والمشاركة باالنشطة العلمية االخرى اإلنتاج البحثيدعم  .7

 الغاية الثالثة:

 ومتميزةموارد بشرية كافية 

 .استكمال النقص فى الموارد البشرية وتحقيق القياسات المرجعية .8

 تنمية وتطوير قدرات ومهارات الموارد البشرية .9

 تطبيق نظام فعال للتعين وتقييم األداء بالمعهد .10

 الغاية الرابعة: 

تنةةةةةةوع وتميةةةةةةز الخدمةةةةةةة والمشةةةةةةاركة 

المجتمعيةةةةةة بمةةةةةا يسةةةةةاھم فةةةةةي التنميةةةةةة 

 المستدامة  

 مشاركة تبادلية فعالة بين المعهد والمجتمع المحيطتحقيق  .11

  تقديم خدمات مجتمعية متنوعة ومتميزة وفق احتياجات المجتمع  الفعلية .12

 

الخطط التنفيذية تتضمن األنشطة التي تحقق األهداف االستراتيجية، وتعكس أولويات تنفيذ األنشطة  (:6مؤشر )

 التنفيذ، والجدول الزمني، والتكلفة المالية، ومؤشرات األداء.وتسلسلها المنطقي، ومحدد بها مسئولية 

 وتم تحديد أولويات التنفيذ اثناء اعدادھا ومراعاة ذلك  2017/2022لخطة اإلستراتيجية لالتنفيذية  ةالخطالمعهد  وضع

 يتحملبدقة حيث في توقيتات التنفيذ، وتحدد الخطة التنفيذية كافة األنشطة التي تحقق كل ھدف ومسئولية التنفيذ 
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رؤساء األقسام ومسئولي البرامج ورئيس لجنة التدريب وخالفه و وكالء المعهدالمسؤولية شخص محدد بوظيفته مثال 

، وتوضح الخطة التنفيذية أيضا الجدول الزمنى المالئم والتكلفة او ادارةمجلس لجنة او وليس في كيان بكامله مثال 

( بتاريخ 32رقم ) معهدالمجلس شرات المتابعة والتقييم. وتم إعتمادھا فى المالية المقترحة لتنفيذ الخطة ومؤ

 (.5)مرفق رقم مع الخطة االستراتيجية   21/6/2017

ط التنفيذية وفقًا للجدول الزمني وتحقق ية لمتابعة وتقويم مدى تقدم الخط(: لدى المؤسسة تقارير دور7مؤشر )

 مستويات األداء المستهدفة.

 قياس لية السنوية وفقاً للجدول الزمنى الخطط التنفيذ انجاز انشطةإعداد تقارير دورية نصف سنوية لمتابعة وتقويم  يتم

تفيد تنفيذ جميع  2017/2022عن الخطة  تقرير نصف سنوي 2عدد  وجدي،  والمدرجة بالخطةمردود تنفيذ األنشطة 

والفترة م 30/12/2017م حتى 1/7/2017ر عن الفترة من تقري وھىاألنشطة المخطط لها وفق التوقيتات المحددة  

 إلتخاذ اإلجراءات التصحيحية. معهدعلى مجلس ال التقارير رضيتم عو 30/6/2018حتى م 1/1/2018 من

 :نقاط القوة 

 شارك في وضعهما األطراف المعنية معتمدتان ومعلنتان،المعهد رسالة ورؤية  .1

 .وترتبط برسالة وزارة التعليم العالي وخدمة المجتمعالعلمي لتعليم والبحث ا تشملالرسالة واضحة و .2

  .وفق منهجية سليمةمعتمدة  2017/2022خطة استراتيجية  .3

 .التحليل البيئي نتائج مبنية علىومكتملة العناصر الخطة  .4

 األھداف قابلة للتحقق والقياس. .5

 وعى األطراف المعنية برؤية ورسالة وقيم المعهد. .6

 .الفئة المستهدفة كل وسيلة وسائل متنوعة تناسبب بيئي رباعيتحليل  .7

 .في التحليل البيئي األطراف المعنية كافة مشاركة .8

 توجد خطة تنفيذية للخطة االستراتيجية وخطط تنفيذية سنوية. .9

 .المعهدمتابعة تنفيذ األنشطة واعداد التقارير ومناقشتها بمجلس يتم  .10

 نقاط الضعف: ال توجد 

  توجدمقترحات التحسين: ال 

 

 األدلة والوثائق:

 نص رسالة المؤسسة ورؤيتها.  □√

 الخطة االستراتيجية للمؤسسة.□√ 

 نماذج االستبانات/ األدوات المستخدمة في التحليل البيئي. □√ 

 الخطط التنفيذية السنوية للخطة االستراتيجية.□√ 

 تقارير متابعة الخطط التنفيذية السنوية. √□

 للمؤسسة.الموقع اإللكتروني □√ 

 ما توفره المؤسسة من مطبوعات / وثائق تدلل على تحقق المعيار وهى: √□
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  األھداف الغايات وواستطالع اآلراء حول الرؤية والرسالة والقيم المشتركة إستبيانات  (:1)مرفق رقم

 . ونتائج تحليلهااالستراتيجية 

  والغايات  قيمالو رسالةالرؤية والالعتماد  19/4/2017( بتاريخ 30رقم ) معهدالمجلس محضر  (:2)مرفق رقم

 لرسالة.ل وآلية المراجعة الدوريةواالھداف 

  ھداف االستراتيجية لألطراف الداخلية مثل الغايات واالرسالة والرؤية والوسائل النشر والتوعية ب (:3)مرفق رقم

 الندوات.كشف حضور دليل الطالب و

  وتحقيق األھداف اإلستراتيجية  وزارةبخطة ال معهدارتباط خطة الدراسة اتساق تحليل الرسالة و (:4)مرفق رقم

 .معهدلرسالة ال

  العتماد الخطة االستراتيجية متضمنة  21/6/2017( بتاريخ 32رقم ) معهدمحضر مجلس ال (:5)مرفق رقم

 الخطة التنفيذية.

  مناقشة واعتماد نتائج التحليل البيئيل 22/3/2017( بتاريخ 29رقم ) معهدمجلس المحضر  (:6)مرفق رقم. 
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 : القيادة والحوكمة2معيار 

للمؤسسة قيادات مؤھلة، يتم اختيارھا وتنمية قدراتها وتقييم أدائها وفقًا لمعايير موضوعية، وتلتزم المؤسسة بالنزاھة 

وللمؤسسة ھيكل تنظيمي يالئم حجم ونوع أنشطتها؛ والمصداقية والشفافية واألخالقيات المهنية انطالقا من قيم جوھرية. 

 بما يضمن تحقيق رسالتها وأھدافها، ولها توصيف موثق لكل الوظائف، يحدد بوضوح المسئوليات واالختصاصات.

 

 التقييم الذاتي  

 

مستوف  مستوف مؤشر التقييم

 جزئيا

غير 

 مستوف

موضوعية ومعلنة وآليات القيادات األكاديمية واإلدارية مختارة وفقًا لمعايير  .1

 وتداول السلطة. ذات شفافية تحقق تكافؤ الفرص

√   

القيادات الحالية والمحتملة يتم تنمية قدراتها والعمل على تكوين كوادر جديدة  .2

 من القيادات. 

√   

معايير تقييم أداء القيادات موضوعية، وتشارك األطراف المعنية في عملية  .3

 لتحسين األداء المؤسسي.التقييم، وتستخدم النتائج 

√   

   √ إلدارة المؤسسة آليات فاعلة للتعامل مع مشكالت المؤسسة.  .4

للمؤسسة قيم جوهرية معلنة ومتاحة للمعنيين، وآليات فاعلة لضمان الشفافية  .5

والممارسات العادلة وعدم التمييز وتطبيق األخالقيات المهنية بين أفراد 

 المؤسسة.

√   

المعلومات المعلنة عن المؤسسة شاملة وتغطي سائر أنشطتها، وتضمن  .6

 المؤسسة مصداقيتها وتحديثها. 

√   

الهيكل التنظيمي معتمد ومعلن ومالئم لحجم المؤسسة ونشاطها، ويتضمن  .7

 اإلدارات األساسية الالزمة لتحقيق رسالتها وأهدافها.

√   

التوصيف الوظيفي معتمد ومعلن، ويحدد المسئوليات واالختصاصات وفقًا  .8

للهيكل التنظيمي، ويحقق التكافؤ بين السلطات والمسئوليات، ويستخدم في 

 حاالت التعيين والنقل واالنتداب للوظائف المختلفة. 

√   
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 تعليقات المؤسسة  

 

وفقًا لمعايير موضوعية ومعلنة وآليات ذات شفافية تحقق تكافؤ (: القيادات األكاديمية واإلدارية مختارة 1مؤشر )

 وتداول السلطة. الفرص

 أعضاء ھيئة التدريس، الهيئة  في وضعها شاركو ،اإلداريةوقيادات األكاديمية الختيار إلمعايير  وضع المعهد

اتخاذ وتم الستطالع رايهم، إستبيانات موجهة لتلك االطراف  توزيعالمعاونة، اإلداريين، والطالب من خالل 

( 22رقم ) معهدالمجلس في  الصيغة النهائية إعتمادو (1)مرفق رقم  اإلجراءات الالزمة وفق نتائج االستبيانات

 (.2)مرفق رقم  (20/7/2016بتاريخ )

 لشئون  معهد، وكيل اللشئون التعليم والطالب معهديل الالعميد، وككل من شمل معايير إختيار القيادات األكاديمية ت

خدمة المجتمع وتنمية البيئة، رؤساء األقسام لعلمية ومدير وحدة ضمان الجودة. وتضمنت أن يكون عضو ھيئة 

إتخاذ القرار  ولديه مهاراتعلمى متميز،  وذات خبرة إدارية سابقة ونشاط معهدتدريس في احد تخصصات ال

من بالنسبة للعميد ضاَ له سجل وظيفى متميز ويفضل ومواجهة األزمات وعلى التواصل والتفاھم مع المرؤوسين وأي

 شغل مناصب قيادية سابقة ومن حصل على دورات تدريبية فى اإلدارة وجودة التعليم العالي ومن له أنشطة قومية. 

 ايير ويتم تعين تلك القيادات وفقا للمع راتدااإل ي، مديرامين عام المعهدكل من شمل معايير إختيار القيادات اإلدارية ت

تضمن أن يكون حاصل على درجة جامعية عليا وذات خبرة فى اإلشراف على مرؤوسين ومهارة فى كتابة التي ت

 والتفاھم مع الغير وأيضاَ له سجل وظيفى متميز.  مهارات التواصلالتقارير وكذلك 

 تم إعالن المعايير عن طريق الموقع اإللكترونى وفي كتيب التوصيف الوظيفى واتاحته لجميع األطراف المعنية. يو 

 وكيالً أو رئيساَ للقسم أو مديراً لوحدة ضمان الجودة كآليات تضمن الشفافية عند تعيين المناصب القيادية  المعهد وضع

مدى انطباق لجنة لفحص  تشكيلويتم  بمجلس المعهد،وب شغله لمطلااإلعالن عن المنصب يتم حيث أو مدير إدارى 

  .إصدار قرار التعيينيتم إلتخاذ القرار و معهدوعرض من وقع عليه االختيار على عميد ال معايير االختيار المعتمدة

  الجامعة التي ينتمي موافقة دارة الجمعية التابع لها المعهد وإترشيح مجلس يكون القرار وزاريا بعد وفى حالة العميد

 .اليها من وقع عليه االختيار

  يتضمن التوصيف الوظيفي لكل منصب قيادى مدة محددة قابلة للتجديد مع السماح باستمرارية الخبرات المتميزة وذلك

 لضمان تداول السلطة.

 ن القيادات.(: القيادات الحالية والمحتملة يتم تنمية قدراتها والعمل على تكوين كوادر جديدة م2مؤشر )

 لتنمية قدرات الموارد  2017/2022عن الفترة حالية خماسية وخطة  2015/2017عن الفترة سابقة  توجد خطة تدريب

 (،3)مرفق رقم  21/6/2017( بتاريخ 32رقم ) معهدالالبشرية وفقا لالحتياجات التدريبية معتمدة من مجلس 

الجوانب والبحث العلمي وجودة التعليم تدريبية لتنمية قدرات القيادات الحالية والمستقبلية في  وتتضمن الخطة برامج

% من القيادات  100، وتشمل الخطة تدريب يجي والقيادة والحوكمةتالسترااالتخطيط  اإلدارية والمالية والقانونية و

اليوم  أو بعد أنتهاء إجازة نصف العاماو  ةالصيفي االجازةالدورات التدريبية في  ويتم تنفيذ معظم ،في ھذه الجوانب

منها  االكاديمية واالدارية للقيادات متنوعة اتدور . وتم تنفيذحتى ال تتداخل مع أوقات عمل القيادات الدراسي

التقويم االذاتي، المراجعة الخارجية، المراجعة الداخلية، التخطيط اإلستراتيجي، احترافية العمل االكاديمي واإلداري، 

ودورة تدريبية في  ،حقوق الملكية الفكرية اعداد الدراسة الذاتية،تطبيق معايير إعتماد كليات ومعاھد التعليم العالي، 
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، اخالقيات البحث العلميو ،توصيف البرامج والمقرراتودورات للقيادات االكاديمية فقط مثل  ،القيادة والحوكمة

 . فقط مثل إدارة المخازن، خدمة العمالءودورات للقيادات اإلدارية 

 إدارة الدعم الطالبي ولجنة مثل لجان وت ارااد انشاءيتم تدريب أعضاء ھيئة التدريس وعداد قيادات مستقبلية إل

 معهدوكيل ال القائم بعملإلى أعضاء ھيئة التدريس بإشراف رئاستها وإسناد  المعايير االكاديمية وتطوير البرامج

 البحث العلمى وإسناد اخالقياتلشئون التعليم والطالب وأيضاَ لجنة لدعم التوجه الوظيفي وريادة األعمال ولجنة 

 . وتنمية البيئة خدمة المجتمعلشئون  معهدوكيل ال القائم بعملإلى عضو ھيئة التدريس بإشراف رئاستها 

طراف المعنية في عملية التقييم، وتستخدم النتائج (: معايير تقييم أداء القيادات موضوعية، وتشارك األ3مؤشر )

 لتحسين األداء المؤسسي.

 ( 9رقم )واعتمدھا في مجلس المعهد  معايير موضوعية لتقييم أداء ونمط القيادات األكاديمية واإلدارية وضع المعهد

وتقوم لجنة القياس قيادية، سمات شخصية وسمات مؤشرات التقييم  ، وتشمل(4)مرفق رقم  (20/5/2015بتاريخ )

عن طريق  حول نمط القيادة اكتوبرإستطالع أراء األطراف المعنية سنوياً خالل شهر بوالتقويم بوحدة ضمان الجودة 

في حالة القيادات في حالة القيادات اإلدارية، أعضاء ھيئة التدريس والهيئة المعاونة  االستبيانات )اإلداريين

على  نتائجها وعرض تلك االستبياناتتحليل و 2015/2018ء لالعوام الثالثة السابقة حيث تم تقييم األدا، األكاديمية(

 دراسيالعام العن استبيان آخر وبتحليل اراء . مناقشتهال معهدمجلس إدارة وحدة ضمان الجودة لرفعها إلي مجلس ال

وااللتزام باللوائح  الديموقراطيعن نمط القيادة % 93و % 87تتراوح ما بين  كانت نسب الموافقة 2017/2018

 .تفوض بعض الصالحيات والسلطات لتسهيل العملو والعهود والقرارات

أعضاء هيئة التدريس  السمات تقييم أداء ونمط القيادات 

 والهيئة المعاونه

 االداريين

 % 89.21  السمات الشخصيه القيادات االدارية

 % 87.15  السمات القيادية

  %88.61 السمات الشخصية االكاديميةالقيادات 

  %93.31 السمات القيادية

  تنمية القدرات األطراف المعنية في فمثال بالنسبة لراي المناسبة إتخاذ إجراءات التحسينوبعد مناقشة النتائج يتم 

 معهدال استجاب 2015/2016 امالع عنقيادة ، وبالنسبة لرايهم في نمط العةوتم تنفيذ دورات متنو معهداستجاب ال

 .واتباع سياسة الباب المفتوح بعقد اجتماعات دورية معهم

 (:إلدارة المؤسسة آليات فاعلة للتعامل مع مشكالت المؤسسة. 4مؤشر )

 ( 20/7/2016( بتاريخ )22رقم ) معهدمعتمدة في مجلس الواجهها بآليات محددة يالتى  مع المشكالت المعهدتعامل ي

 (.2)مرفق رقم 

  من اجمالي عدد طالب50حيث ان مساحة المدرجات والقاعات تستوعب حوالي ال توجد مشكلة كثافة طالبية % 

عددية للطالب الكثافة ال معالمعهد تعامل %( ، ورغم ذلك ي40يستوفي القياسات المرجعية )وبذلك  2018/2019



                8201 ديسمبرتقرير الدراسة الذاتية 

 

 بالمنصورة وتكنولوجيا الحاسبمعهد النيل العالي للعلوم التجارية  24

 

في حاالت  وادخالة بالجدول الدراسيوإلغاء يوم إجازة السبت ومد اليوم الدراسي تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة ب

 . الضرورة ووفق طبيعة المقررات بالفصل الدراسي

  ببرنامج التجارة الخارجية تم دراسة األسباب وتبين انها تتضمن عدم  الطالب الملتحقينبالنسبة الي إنخفاض عدد

لجنة التوجه الوظيفي وريادة االعمال بالتوعية وعقد وعليه تقوم بالنسبة للطالب وضوح مجاالت عمل الخريجين 

عدد الطالب ع االلكتروني ونتيجة لذلك ارتفع ندوات لتعريف الطالب بمجاالت عمل الخريج ووضع ذلك على الموق

  .2018/2019عام طالب  41الى  2017/2018عام طالب  28من 

 العمل على زيادة  من خاللالمالية  رهزيادة وتنوع مصاد عمل علىي معهدال توجد مشكلة في الموارد المالية إال أن ال

مركز أكاديمية النيل و، 2018/2019طالب عام  4438الى  4130حيث زاد من  عدد الطالب الملتحقين بالمعهد

إدارة التدريب و، تأجير مبني الكافتيرياتو ،مركز النيل لخدمات تكنولوجيا المعلوماتو ،لخدمات اللغة األنجليزية

 . اضافياوالتي تسهم في دخال ماليا 

 لكل عضو ھيئة التدريس والهيئة  يةمكتب اتساع خصيصبت هتهااجوم يتمحيث  ،ال توجد مشكلة الدروس الخصوصية

مبدأ المعهد طبق يو ،بعض المواضيعشرح ولمساعدة الطالب  وفصول التقويةوانشاء إدارة الدعم االكاديمي  ،المعاونة

 درسا خصوصية.عطى المحاسبة لمن ي

 عجز أو حالة وجود مع الاليات للتعامل  معهدوضع الوالهيئة المعاونة مشكلة نقص أعضاء ھيئة التدريس ل وبالنسبة

ففي حاالت العجز نتيجة الزيادة المستمرة في عدد الطالب يتم سنويا حصر االعداد  .فائض في أعضاء ھيئة التدريس

ريس أو عدد من الهيئة المعاونة وتتخذ داحتياج القسم لعدد معين من أعضاء ھيئة الت تحديدحساب النسبة للوزارة وو

التعيين للحاصلين على درجة الدكتوراة بتعامل مع مشكلة نقص أعضاء ھيئة التدريس يتم الاإلجراءات الالزمة، فمثال 

 مكافآت عن الكتاب الجامعي،مثل  بالمعهدلجذبهم للتدريس هم وتوفير مميزات ل نتداب من الجامعات الحكوميةاو اإل

. خالل الثالث سنوات السابقة عضو ھيئة تدريس 36عضو ھيئة تدريس وانتداب جزئي لعدد  1تعيين عدد تم  حيث

حيث انه ، أوائل المعهد او أوائل الكليات الحكوميةمن ن التعيو التعاقدبالهيئة المعاونة  في عجزالمع  المعهد تعامليو

مدرس  11منهم من الهيئة المعاونة  33عدد تم التعاقد مع  2018/2019و  2017/2018 ينالدراسي نييالعام خالل

. وتتضمن االلية أيضا انه في حالة وجود فائض يتم االستعانة بهم في أنشطة الجودة واالعمال معيد 22مساعد و عدد 

 واستحداث مناصب قيادية لهم.والدعم االكاديمي اإلدارية 

 ويوجد تزايد ملحوظ  ،ال توجد دروس خصوصية مع المشكالت هوتعاملالمعهد فاعلية أداء و بيق ھذه اآللياتونتيجة تط

الى المعهد وارتفاع في عدد الطالب الملتحقين ببرنامج الطالب المحولين وزيادة فى عدد الطالب المتقدمين سنوياً 

 .دة عدد الهيئة المعاونة المعينينوإستقرار في عدد ونسبة أعضاء ھيئة التدريس وزيا ،التجارة الخارجية

(: للمؤسسة قيم جوهرية معلنة ومتاحة للمعنيين، وآليات فاعلة لضمان الشفافية والممارسات العادلة وعدم 5مؤشر )

 التمييز وتطبيق األخالقيات المهنية بين أفراد المؤسسة.

 البحث العلمي، اخالقيات ، الميثاق األخالقي للمهنة ومعهدشمل القيم الجوھرية للي عمل محدث ميثاق وضع المعهد

، ذلكحقوق الملكلية الفكرية وقواعد ضمان العدالة وعدم التمييز ونظام الشكاوى والتظلمات واليات تفعيل وإجراءات 

 .(5)مرفق رقم  (18/10/2017بتاريخ )( 35رقم ) معهدالمجلس العمل المحدثة فى  ميثاق وتم إعتماد وثيقة
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 جودة األداء والتطوير المستمر والعمل الجماعي وتقدير الكفاءات و االلتزام والمساءلة تضمن القيم الجوھرية و

والتميز والتنافسية  االنتماء والوالءواألمانة العلمية و التفاعل والمشاركة المجتمعيةوالمحاسبة والعدالة وعدم التميز و

اشترشادا باخالقيات نقابة التجاريين وكذلك يتضمن الميثاق األخالقي المبادئ االساسية للمهنة . وواحترام الراي االخر

 .المعهد زام نحواإللتواألمتثال للقوانين واللوائح والتعاقدات  لمهنة التعليم مثل

 وجرائم ها ة الفكرية في مصر ونطاق حمايتها وأماكن تسجيلحقوق الملكيأنواع الملكية الفكرية  اجراءاتتضمن تو

والحقوق التي يمنحها القانون للمؤلف ومدة الحماية لها واإلستثناءات اإلعتداء على الملكية الفكرية والعقوبات المقررة 

 الواردة علي حقوق المؤلف المالية.

 خالقية للبحوث العلمية وشروط إجراء البحوث المتطلبات األاخالقيات الباحث وأخالقيات البحث العلمي  توشمل

 العلمية وآليات تحقيق أخالقيات البحث العلمى وأليات تنظيم حقوق وواجبات المشاركين فى أبحاث مشتركة.

  الطالب أعضاء ھيئة التدريس والهيئة المعاونة ومن وتتضمن قواعد ضمان العدالة وعدم التمييز  الفئات المستهدفة

 لتصحيح الممارسات غير العادلة. معهدوأجراءات البضمان العدالة ومسئولية تنفيذ ومتابعة التطبيق والعاملين 

  في وثيقة  هعلى الموقع اإللكترونى وطباعت القيم الجوھرية واالخالقيات المهنيةميثاق العمل متضمنا تم إعالن

وبالخطة  معهدالجوھرية مع رؤية ورسالة الم وكذلك من خالل ملصقات للقي المعنيةجميع األطراف على  وتوزيعها

 اإلستراتيجية ودليل الطالب.  

 بوثيقة العمل لتفعيل االخالقيات المهنية وتتخذ اإلجراءات في حالة عدم االلتزام بها مكتوبة آليات محددة  المعهد طبقي

بناء على ضاء ھيئة التدريس بشأن الشكاوى والتظلمات انهاء انتداب احد أع ومن امثلة القرارات التي تم اتخاذھا

 اكاديميةتبع ال ي معهدوحيث ان المن نتائج االمتحانات. الطالب ظلمات ، واالستجابة لتشكاوي جماعية من الطالب

 آليات لضمان فصل اإلدارة عن الملكية. عليه ال ينطبق هخاصة فان

 (:المعلومات المعلنة عن المؤسسة شاملة وتغطي سائر أنشطتها، وتضمن المؤسسة مصداقيتها وتحديثها. 6مؤشر )

 الهيكل التنظيمي والخطة  مثل ة المعهدوأنشطالمعلومات البيانات و كافةموقع إلكترونى يحتوى على  للمعهد

المقررات وبيانات أعضاء ھيئة التدريس البرامج وتوصيف تيجية وميثاق العمل ودليل الطالب واللوائح وااإلستر

والمجتمعية ونظام الدعم الطالبي والجداول ونتائج  واألنشطة الطالبية والهيئة المعاونة وانشطة وحدة ضمان الجودة

، وأيضاً يتم اتاحة المعلومات في شهور للتحديث 6. ويتم مراجعة الموقع اإللكترونى دورياً كل االمتحانات وغيرھا

 .ياسنو ات واصداراتكتيب

 القائم بعمل الجهة المختصة بالبيان او المعلومة مثل من  تهاراجعيتم مالمعلنة عن المعهد معلومات ولضمان مصداقية ال

ومدير وحدة ضمان الجودة  ،لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةووكيل المعهد  ،لشئون التعليم والطالب معهدوكيل ال

 للطباعة وللنشر والتوزيع.او  االلكتروني لرفعها للموقعإرسالها العميد واعتمادھا من ويتم 

(: الهيكل التنظيمي معتمد ومعلن ومالئم لحجم المؤسسة ونشاطها، ويتضمن اإلدارات األساسية الالزمة 7مؤشر )

 لتحقيق رسالتها وأهدافها.

 يظهر الخطوط االفقية والراسية والعالقات المباشرة وغير  نظيمى محدث ومعتمد ومالئم لنشاطهھيكل ت للمعهد

رئيس مجلس اإلدارة ويرأس مجلس إدارة حيث يتكون الهيكل من المباشرة ويضمن عدم تداخل االختصاصات، 
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لشئون خدمة المجتمع  معهدكيل الو قائم بعملو ،لشئون التعليم الطالب معهدكيل الوقائم بعمل ، ومعهدعميد الالمعهد، و

 معهدتابعة لوكيل ال ادارة 2لجنة و عدد  2عدد ويوجد بالهيكل ووحدة ضمان الجودة، أقسام علمية،  4 وتنمية البيئة، و

إدارة الدعم ، لجنة المعايير االكاديمية وتطوير البرامج، شئون التعليم والطالبلشئون التعليم والطالب )لجنة 

لجنة خدمة المجتمع لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ) معهدلوكيل ال لجان تابعة 4عدد و (،إدارة التدريب ،االكاديمي

 .(ولجنة اخالقيات البحث العلمي ،الوظيفي وريادة االعمالولجنة التوجه  ،ولجنة االزمات والكوارث ،وتنيمة البيئة

  وبعد تحديث الهيكل وادراج  (،6)مرفق رقم ( 16/12/2014( بتاريخ )4رقم ) معهدمجلس الوالهيكل القديم معتمد فى

 مثل لجنة التوجه الوظيفي وريادة األعمال ولجنة اخالقيات االبحث العلميالوحدات المستحدثة وفق متطلبات الجودة 

رقم  )مرفق 18/10/2017( بتاريخ 35رقم ) معهدتم اعتماده في مجلس الوإدارة الدعم االكاديمي وإدارة التدريب 

ومكاتب القيادات  معهدوملصقات باماكن مختلفة داخل ال Dومدخل المبنى وإعالنه على الموقع اإللكترونى  (،5

 .  ه مثل الخطة االستراتيجية والدراسة الذاتيةفي مطبوعات وكذلك

تكافؤ (: التوصيف الوظيفي معتمد ومعلن، ويحدد المسئوليات واالختصاصات وفقًا للهيكل التنظيمي، ويحقق ال8مؤشر )

 بين السلطات والمسئوليات، ويستخدم في حاالت التعيين والنقل واالنتداب للوظائف المختلفة.

  مجلس معتمد فى  ،المسئوليات والمهامالمسمى الوظيفي ومعايير االختيار وكتيب توصيف وظيفى يحدد  المعهداعد

مجلس فى  واعتمادهمع تحديث الهيكل التنظيمي وتم تحديثه  (،6)مرفق رقم  (16/12/2014( بتاريخ )4رقم ) معهدال

ومعلن على الموقع اإللكترونى وتم طباعته واتاحته لجميع  (،5)مرفق رقم ( 18/10/2017( بتاريخ )35رقم ) معهدال

عند التعيين  بالتوصيف الوظيفىالمعهد  لتزم يو. داراتالعلمية واإل قساماألاألطراف حيث تم ارسال نسخ منه إلي 

ونقل ادراي من شئون الطالب الي اإلدارة المالية نظرا  ،مكتبة تخصص مكتبات امينةتم تعيين والنقل واإلنتداب حيث 

 .لتخصصه الدقيق تجارة شعبة محاسبة
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 للمعهد موقع الكتروني محدث وشامل. .7

 معتمد ومعلن ومالئم ويتضمن اإلدارات األساسية والمستحدثة.و محدث الهيكل التنظيمي .8

 .معهدظائف الو كافةمعلن ومفعل لمعتمد ويتوافر توصيف وظيفي  .9

 نقاط الضعف: ال يوجد 

 مقترحات التحسين: ال توجد 
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 األدلة والوثائق  

 المعايير المعتمدة الختيار القيادات.  □√

 وسائل تنمية قدرات القيادات.    √□

 أدوات ومؤشرات تقييم أداء القيادات )وسائل استطالع رأي األطراف المعنية(.  □√

 .سياسات / إجراءات التعامل مع مشكالت التعليم التي تواجهها المؤسسة ونتائج تطبيقها √□

 خالقيات المهنية للمؤسسة.وثيقة القيم الجوھرية واأل √□

 الهيكل التنظيمي المعتمد. √□

 قرارات إنشاء / تشكيل اإلدارات والوحدات ولوائحها الداخلية. √□

                  .قرارات تشكيل المجالس واللجان الرسمية □√

 كتيب التوصيف الوظيفي. √□

 الموقع اإللكتروني للمؤسسة. √□ 

 

 :مطبوعات / وثائق تدلل على تحقق المعيارما توفره المؤسسة من   √ □

 ( 1مرفق رقم:) مشاركة األطراف المعنية في وضع ومناقشة معايير اختيار القيادات محضر اجتماع واستبيانات.  

 ( 2مرفق رقم:) اختيار القياداتواليات ( العتماد معايير 20/7/2016( بتاريخ )22رقم ) معهدمجلس ال محضر، 

 .معهدمع مشكالت الآليات التعامل واعتماد 

 ( 3مرفق رقم:) تنمية قدرات الموارد خطة العتماد  21/6/2017 ( بتاريخ32رقم ) معهدالمجلس  محضر

 . 2017/2022عن الفترة ومنها القيادات البشرية 

  القيادات معايير تقييم أداء ونمط العتماد  (20/5/2015)( بتاريخ 9رقم ) معهدجلس المحضر م (:4)مرفق رقم

 .األكاديمية واإلدارية

 ( 5مرفق رقم:) و المحدث وثيقة ميثاق العملالعتماد  (18/10/2017( بتاريخ )35رقم ) معهدمجلس ال محضر 

  .الوظيفي المحدث توصيفالالهيكل التنظيمي و

 ( 6مرفق رقم:) توصيفالالعتماد الهيكل التنظيمي و (16/12/2014( بتاريخ )4رقم ) معهدال جلسمحضر م 

 الوظيفي القديم.
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 معهدمخطط الهيكل التنظيمي لل
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 : إدارة الجودة والتطوير3معيار 

للمؤسسة نظام إلدارة الجودة توفر له القيادة سبل الدعم، وتلتزم بإجراء تقويم ذاتي شامل ومستمر، وتستعين بالمراجعات 

 وتستخدم نتائج التقويم والمراجعة في تطوير األداء.الداخلية والخارجية لضمان جودة األداء، 

 

 التقييم الذاتي  

 

مستوف  مستوف مؤشر التقييم

 جزئيا

غير 

 مستوف

للمؤسسة وحدة لضمان الجودة يتوفر لها الكوادر المؤهلة والتجهيزات  .1

المالئمة، ويشارك فيها ممثلون عن مختلف الفئات بالمؤسسة ويراعى 

 تباين الخبرات والمهارات لتغطية المهام المتعددة. 

√   

تبعية  ذالوحدة ضمان الجودة تتضمن هيكال تنظيمي ًا  الالئحة الداخلية .2

، بما ، وتحدد عالقة الوحدة بمركز ضمان الجودة بالجامعةواضحةوعالقات 

 يسهم في تفعيل دورها ويساند أنشطتها. 

√   

لوحدة ضمان الجودة خطط وتقارير سنوية عن نشاطها، وقواعد بيانات  .3

 ألنشطتها.

√   

تقويم أنشطة المؤسسة يتم بصفة دورية باستخدام مؤشرات أداء  .4

 مراجعات داخلية وخارجية.وموضوعية، وأدوات مالئمة، 

√   

نتائج تقويم أنشطة المؤسسة تُناقَش مع المعنيين وفي مجالسها الرسمية،  .5

 ويُستفاد منها في توجيه التخطيط واتخاذ اإلجراءات التصحيحية والتطوير.

√   

 تعليقات المؤسسة  

 

والتجهيزات المالئمة، ويشارك فيها ممثلون عن (: للمؤسسة وحدة لضمان الجودة يتوفر لها الكوادر المؤهلة 1مؤشر )

 مختلف الفئات بالمؤسسة ويراعى تباين الخبرات والمهارات لتغطية المهام المتعددة.

  إدارة المعهدبقرار رئيس مجلس بمعهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب أنشاء وحدة ضمان الجودة تم 

وادراج ممثل لالطراف المجتمعية وممثل اكثر من مرة ، وتم إعادة تشكيل مجلس إدارة الوحدة 2012لسنة  17رقم 

 (.1)مرفق رقم: ( 20/9/2017( بتاريخ )34رقم ) معهدفي مجلس الوالحالي األخير واعتماد التشكيل للطالب 

 المكلفين من  الوحدة او األعضاءأعضاء مجلس إدارة من المؤھلة سواء  الكوادرلوحدة ضمان الجودة المعهد فر وي

مثل التخطيط  المعهدؤھلهم الدارة أنشطة الجودة ببما يتم تدريبهم يالتقويم الذاتي، حيث للمشاركة في جميع الفئات 

وتطبيق المراجعة الخارجية، المراجعة الداخلية، اإلستراتيجي، وتوصيف البرامج والمقررات، والتقويم الذاتي، 

 4 شكلت الوحدةو. ، واعداد الدراسة الذاتية2015ت ومعاھد التعليم العالي اإلصدار الثالث يوليو معايير اعتماد كليا
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األخير واعتماد التشكيل ، ولجنة للمراجعة الداخليةوالقيام بعملية التقويم الذاتي،  الستيفاء معايير االعتمادق عمل فر

فريق وممثلين  مسئولو يتكون كل فريق من  (،1رقم:   مرفق)( 20/9/2017( بتاريخ )34رقم ) معهدمن مجلس ال

 . للقيام بالتقويم الذاتي من خالل الوحدة يندارياإلالعضاء ھيئة التدريس والهيئة المعاونة و 

 المسئول الفرق االسم

 فريق عمل معايير: 1فريق 

  التخطيط اإلستراتيجي 

 القيادة والحوكمة 

 .إدارة الجودة والتطوير 

ورئيس مجلس إدارة وحدة ضمان معهد عميد ال

 الجودة

 فريق عمل معايير: 2فريق 

 أعضاء ھيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 .الجهاز االداري 

 نائب رئيس مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة

 فريق عمل معياري:   3فريق 

  المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية 

 .التدريس والتعلم 

 الطالب والخريجون 

لشئون التعليم  معهدوكيل الل اعماب القائم

 والطالب

 فريق عمل معايير:  4فريق 

 الموارد المالية والمادية 

 .البحث العلمي واألنشطة العلمية 

 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة 

خدمة المجتمع لشئون  معهدوكيل الل اعماالقائم ب

 وتنمية البيئة

 رابع في المبنى يقع مقر وحدة ضمان الجودة بالدور الD ( رقمD-310 وتبلغ مساحته حوالي )المقر مكيف و 2م100

بالتجهيزات المالئمة حيث يوجد  هوتم تجهيز، بها مكتب مدير الوحدة مقسم الي مكتب سكرتارية وقاعة اجتماعاتو

 2و  الملفاتدوالب لحفظ  3و مكتب،  2وتليفون وشبكة نت سلكية وال سلكية، و عدد  ،أجهزة حاسب ألي 4عدد بها 

الخاصة بالجودة وحافظات  الوثائقطبع لطاولة إجتماعات و كراسي و ماكينة طباعة و تصوير  ووحدة أدراج 

 . ووثائق التقويم الذاتي بالوحدة ومحاضر اإلجتماعات الخاصةمستندات لحفظ الوثائق ا

 بموافقة مجلس المعهد  التدريبكما يخصص المعهد ميزانية سنوية للصرف على أنشطة الوحدة والتقويم الذاتي و

 .(2مرفق رقم:  ) جنيه سنويا 150000وقرار العميد وتبلغ 

لوحدة ضمان الجودة تتضمن هيكال تنظيمي ًا ذا تبعية وعالقات واضحة، وتحدد عالقة  (: الالئحة الداخلية2مؤشر )

 الوحدة بمركز ضمان الجودة بالجامعة، بما يسهم في تفعيل دورها ويساند أنشطتها. 

 ( بتاريخ 22رقم ) معهدوإعتمادھا في مجلس الوتم تحديثها الئحة داخلية لوحدة ضمان الجودة  المعهد وضع

ل مجلس  إدارة شكيتو ،معهدالالئحة ھيكالً تنظيمياً للوحدة يتبع عميد ال تتضمن (.3)مرفق رقم: ( 20/7/2016)

وخدمة المجتمع وتنمية لشئون التعليم و الطالب  معهدال يووكيلنائبا لرئيس مجلس اإلدارة وعميد الالوحدة برئاسة 



                8201 ديسمبرتقرير الدراسة الذاتية 

 

 بالمنصورة وتكنولوجيا الحاسبمعهد النيل العالي للعلوم التجارية  31

 

 ألعضاء الهيئة المعاونة و ممثل ألعضاء الجهاز اإلداري و ممثل للطالبو مدير وحدة ضمان الجودة و ممثل البيئة 

المراجعة الداخلية، لجنة لجان ھم لجنة  ثالثةللهيكل التنظيمي سكرتير للوحدة و. و يوجد طبقاً وطرفا مجتمعيا

 قاريرلرفع الت شهرياً  مجلس المعهديحضر مدير وحدة ضمان الجودة إجتماعات و. و لجنة القياس والتقويم، التدريب

 .ومناقشة نتائج التقويم الذاتي

 (: لوحدة ضمان الجودة خطط وتقارير سنوية عن نشاطها، وقواعد بيانات ألنشطتها.3مؤشر )

  احدھما  ةخط 2عدد  ويوجدتتوافر لوحدة ضمان الجودة خططا سنوية للتقويم الذاتي والمراجعة الداخلية و التدريب

 2018/2019للعام واالخرى  ،(22/6/2016( بتاريخ )21رقم ) معهدمعتمدة في مجلس ال 2018 \ 2016 يينللعام

وتم تقسيم المهام على اللجان و فرق ، (4مرفق رقم: )( 2018 /7/ 19( بتاريخ )44رقم ) المعهدمعتمدة في مجلس 

 ها.العمل المختلفة و تحديد مدة إلنجاز كل مهمة و كيفية إرتباط األنشطة ببعضها و ترتيب

  تلك الخطط من خالل تقارير نصف سنوية ترصد فيها ما يتم استيفاؤه من مؤشرات وممارسات تنفيذ وتتابع الوحدة

لفرق عمل استيفاء معايير  شهرية. كما تعقد إجتماعات عاممعايير االعتماد ويتم تقييم العمل عن الفترة السابقة كل 

االعتماد المختلفة في وحدة ضمان الجودة لمناقشة مستوى االستيفاء وترفع التقارير لمجلس إدارة الجودة شهرياً 

 لعرض االنجازات والمشاكل ومقترحات التحسين. 

  ل اإلجتماعات الشهرية  أنشتطها المختلفة مثكافة على أجهزة الحاسب االلي تتضمن  متكاملةلدى الوحدة قواعد بيانات

و نتائج المطلوبة المختلفة و نسخ الكترونية من اإلستبيانات التقويم الذاتي فرق مجلس اإلدارة و محاضر إجتماعات ل

 التقويم الذاتيمخرجات عمل فرق  وثائقو واإلنتاج البحثي، الطالب اعدادلموارد البشرية وبيانات اتحليلها و قواعد 

والتقييم الكمي البرامج و المقررات ونتائج تقييم األداء وتقارير والخطة االستراتيجية وتوصيف مثل الدراسة الذاتية 

 وغيرھا، ويتم تحديث تلك البيانات بصفة دورية.للموارد المادية من قاعات ومعامل ومكتبة وبنية تحية 

موضوعية، وأدوات مالئمة، ومراجعات (: تقويم أنشطة المؤسسة يتم بصفة دورية باستخدام مؤشرات أداء 4مؤشر )

 داخلية وخارجية.

  وخطوات محددة، وتشمل عملية التقويم سليمة تقوم وحدة ضمان الجودة باجراء عملية التقويم الذاتي وفق منهجية

، ويشارك 2015اإلصدار االثالث يوليو  الذاتي جميع مؤشرات وممارسات معايير اعتماد كليات ومعاھد التعليم العالي

ي عملية التقويم الذاتي كافة األطراف المعنية من القيادات وأعضاء ھيئة التدريس والهيئة المعاونة واالداريين ف

 ت استطالع الراي. ناوالطالب كما تشارك األطراف المجتمعية والخريجين من خالل استبيا

 بة مثل المقابالت للقيادات واألطرافمناسمتنوعة وفرق التقويم الذاتي البيانات والمعلومات باستخدام أدوات  تجمعو 

المادية واالداءات، والفحص الوثائقي للحصول على البيانات الثانوية، واالستبيانات المجتمعية، والمالحظات للموارد 

الموجهة العضاء ھيئة التدريس والهيئة المعاونة واالداريين والطالب والخريجين واألطراف المجتمعية الستطالع 

األولية، واستبيانات استقراء سوق العمل وتحديد االحتياجات التدريبية األداء والحصول على البيانات يم اآلراء وتقي

  :كما ھو موضح بالجدول التالي
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 دورية التقويم الفئة المستهدفة التقويم الذاتيأدوات  م

استبيانات التحليل البيئي الرباعي: )البيئة الداخلية  1

 والخارجية(

ھيئة التدريس والهيئة أعضاء 

المعاونة واالداريين والطالب 

 واألطراف المجتمعية والخريجين

 سنوات 5كل 

استبيانات استطالع الراي حول الرؤية والرسالة والقيم  2

 االستراتيجية والغايات واالھداف

 عامكل  األطراف المجتمعية والخريجين استبيانات استقراء سوق العمل ومستوى الخريجين 3

أعضاء ھيئة التدريس والهيئة  استبيانات تحديد االحتياجات التدريبية 4

 المعاونة واالداريين

 كل عام

أعضاء ھيئة التدريس والهيئة  استبيانات قياس اآلراء لألطراف المعنية  5

المعاونة واالداريين والطالب 

 واألطراف المجتمعية

 كل عام

أعضاء ھيئة التدريس والهيئة  تقييم أداء ونمط القيادات االكاديمية واإلدارية اتاستبيان 6

 المعاونة واالداريين

 كل عام

 كل عام الطالب استبيانات تقويم مقرر دراسي 7

أعضاء ھيئة التدريس والهيئة  تقييم أداء الموارد البشرية 8

 المعاونة واالداريين

 كل عام

مسئول البرنامج وعضو ھيئة  تقارير البرامج والمقررات 9

 التدريس القائم بتدريس المقرر

 كل عام

تقارير المراجع الداخلي والخارجي لتوصيف البرامج  10

 والمقررات

عضو ھيئة تدريس بالمعهد ومن 

 خارج المعهد

الداخلي كل عام 

والخارجي كل 

 عامين

 

 للبرامج الثالثة االكاديمية المعايير تحقق من والتأكد والمقررات البرامج بتوصيف األقسام العلمية قيام الوحدة وتتابع 

ومتابعة اعداد تقارير البرامج والمقررات من خالل اعداد المصفوفات ومراجعتها من مراجع داخلي وخارجي، 

 الداخلية لالقسام االعلمية. الذاتي والمراجعة التقويم بعملية والبرامج كما تقوم المقررات وتجهيز ملفات

 وقياس  قدراتهمتدريبيبة لتنمية  طلوضع خط لمعهدنة التدريب اإلحتياجات التدريبية للموارد البشرية بالج تحددو

 التدريبية.  طوإعداد تقارير سنوية عن مدى اإلنجاز في الخطمردود التدريب 

 للعمل على تعزيزھا و  وتقوم لجنة القياس والتقويم بالوحدة بإعداد نماذج تقييم األداء وتحليلها للتعرف على نقاط القوة

اإلستبيانات الالزمة إلستيفاء معايير اإلعتماد  اعداداسبة، كما تقوم اللجنة بخذ القرارات المنتتنقاط الضعف لمناقشتها و

واألطراف االمجتمعية ويتم مثل استبانات قياس اآلراء للطالب و أعضاء ھيئة التدريس والهيئة المعاونة واالداريين 

   اإلستبيانات و مقارناتها بسابقتها من أجل وضع مقترحات التحسين.ھذه تحليل 

متابعة و الجودة لألقسام و اإلداراتضمان على مستوى وحدة  الداخليةالمراجعة  اجراءتقوم لجنة المراجعة الداخلية بو

 ،لمجلس إدارة الوحدةرفعها تتقارير دورية و وتعد معهدبعمل مراجعة داخلية على مستوى ال لجنةكما تقوم ال ھمأداء

واتخاذ  ة التقاريرتم مناقشيو، 2017/2018و  2016/2017عن العاميين السابقين  فمثال يوجد تقارير مراجعة داخلية

ملفات استكمال   تممثالف ،اإلجراءات التصحيحية وفق مقترحات التحسين التي اقرتها لجنة المراجعة الداخلية

مصفوفات البرامج والمقررات و مراجعة توصيف البرامج من مراجع خارجي، اعداد تقارير المقررات والمقررات و
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للمقررات للتحقق من قياس االمتحانات لنواتج التعلم، واستكمال إمكانات االمن  blue printواعداد خريطة االمتحان 

 .والسالمة مثل خرائط بالمدرجات توضح مخارج الطوارئ وغيرھا

المؤسسة تُناقَش مع المعنيين وفي مجالسها الرسمية، ويُستفاد منها في توجيه التخطيط (: نتائج تقويم أنشطة 5مؤشر )

 واتخاذ اإلجراءات التصحيحية والتطوير.

  شهور مع األطراف المعنية حيث تم مناقشة  6تقوم وحدة ضمان الجودة بمناقشة نتائج التقويم الذاتي بصفة دورية كل

و ، 2018واكتوبر  2018 ابريلو 2017 اكتوبرهيئة المعاونة في ندوات في النتائج مع أعضاء ھيئة التدريس و ال

كما تتم مناقشة النتائج  (،5)مرفق رقم:  2018وابريل  2017عقد ندوات مع الطالب واالداريين سنويا في ابريل 

يحية الالزمة إلتخاذ القرارات التصح معهدمقترحات لمناقشتها في مجلس الشهريا في مجلس إدارة الوحدة وترفع ال

اعداد معايير اكاديمية لبرنامجي نظم وفق النتائج، فمثال تم عقد دورات تدريبية لتنمية الموارد البشرية، و أيضا تم 

وتم عرض نتائج اخر  معهدو إستكمال إجراءات األمن و السالمة بمباني ال المعلومات اإلدارية والتجارة الخارجية،

 (.6مرفق رقم: )( 2018 /12/ 19( بتاريخ )48رقم ) المعهدراسة الذاتية في مجلس للد نهائيةتقويم ذاتي والنسخة ال

 

 :نقاط القوة 

 .وحدة ضمان الجودة الكوادر المؤھلة والتجهيزات المالئمةيتوافر ل .1

 ممثلون عن مختلف الفئات. أنشطة الوحدة يشارك في .2

 تابعا للعميد.تتضمن ھيكال تنظيمي ًا  يتوافر الئحة داخلية .3

 الوحدة. تتوافر خطط وتقارير سنوية عن نشاط .4

 أنشطتها.كافة قواعد بيانات شاملة لللوحدة  .5

 .بصفة دورية باستخدام مؤشرات أداء موضوعية، وأدوات مالئمة لتقويم الذاتياباجراء تقوم الوحدة  .6

 مراجعات داخلية.يتم اجراء  .7

 ، ويُستفاد منها في التطوير.المعهد يم الذاتي مع المعنيين وفي مجالسيتم مناقشة نتائج التقو .8

 نقاط الضعف: ال توجد 

 مقترحات التحسين: ال توجد 

 

 األدلة والوثائق                        

 الالئحة الداخلية للوحدة.  √□

 خطط عمل الوحدة√ □ 

 التقارير السنوية للوحدة.√ □ 

 األدوات المستخدمة في التقييم الذاتي )نماذج استقصاءات الرأي(. √□

 تقارير تحليل نتائج االستقصاءات واستطالعات الرأي. √□

 محاضر مجلس المؤسسة التي نوقشت فيها قضايا الجودة.√ □ 

 تقارير المراجعة الداخلية لألقسام واإلدارات )لألعوام الثالثة السابقة(. √□
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 ية / التقرير السنوي للمؤسسة )متضمنًا خطط التحسين(.الدراسة الذات√ □

 أمثلة مما تم اتخاذه من قرارات بناء على توصيات عمليات التقويم.√ □ 

 :ما توفره المؤسسة من مطبوعات / وثائق تدلل على تحقق المعيار  √  □

 ( 1مرفق رقم:)   ( بتاريخ 34رقم ) معهدومحضر مجلس ال 2012لسنة  17رقم  ةوحدة ضمان الجودقرار انشاء

 .تشكيل فرق التقويم الذاتيو إدارة الوحدةمجلس تشكيل  عتمادال( 20/9/2017)

 ( 2مرفق رقم:) .قرار تخصيص ميزانية سنوية للصرف على أنشطة الوحدة والتقويم الذاتي والتدريب 

 ( 3مرفق رقم:)  لوحدة ة المحدثة الداخليعتماد الالئحة ال( 20/7/2016( بتاريخ )22رقم ) معهدمحضر مجلس ال

  ضمان الجودة.

  عن الفترةالعتماد خطة عمل الوحدة  (22/6/2016( بتاريخ )21رقم ) معهدمجلس المحضر  :(4)رقم مرفق 

( العتماد خطة عمل الوحدة للعام 8201 /7/ 19( بتاريخ )44رقم ) المعهدمجلس ومحضر  8201 \ 2016

8201/9201. 

 ( 5مرفق رقم:)  نتائج التقويم الذاتي مع أعضاء ھيئة التدريس و الهيئة المعاونة والطالبندوات مناقشة 

 واالداريين.

 ( 6مرفق رقم:)  نتائج اخر تقويم  ومناقشة عرضل (2018 /12/ 19( بتاريخ )48رقم ) المعهدمجلس محضر

 .للدراسة الذاتية نهائيةذاتي والنسخة ال
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 : أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة4معيار

للمؤسسة العدد الكافي والمؤھل من أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيهم، بما يتناسب مع متطلبات البرامج التعليمية المقدمة، 

وبما يمكنها من تحقيق رسالتها وأھدافها. وتعمل المؤسسة على تنمية قدرات ومهارات أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيهم، 

 م.وتلتزم بتقييم أدائهم وضمان قياس آرائه

   

 التقييم الذاتي

 

مستوف  مستوف مؤشر التقييم

 جزئيا

غير 

 مستوف

 ة المعاونة إلى الطالب على مستوىنسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئ .1

المؤسسة واألقسام العلمية تتفق مع المعدالت المرجعية لنوع وطبيعة البرامج 

 التعليمية المقدمة بالمؤسسة.

  √ 

بالنسبة 

لبرنامج نظم 

المعلومات 

 االدارية

 

لدى المؤسسة آليات للتعامل مع العجز أو الفائض في أعضاء هيئة التدريس  .2

 والهيئة المعاونة.

√   

التخصص العلمي ألعضاء هيئة التدريس مالئم للمقررات الدراسية التي  .3

 يشاركون في تدريسها. 

√   

القيام بالمهام أعباء العمل تتيح ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  .4

 التدريسية والبحثية واإلدارية وغيرها بكفاءة.

√   

االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة تحدد بصورة  .5

دورية، وتُتخذ اإلجراءات المالئمة لتنفيذ البرامج التي تلبي االحتياجات 

 التدريبية لكل فئة. 

√   

التدريس والهيئة المعاونة موضوعية، معايير تقييم أداء أعضاء هيئة  .6

وتخطرهم القيادة بنتائج التقييم، وتناقشهم فيها عند الضرورة، وتستخدم 

 النتائج لتحسين األداء.

√   

للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس آراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  .7

اتخاذ  واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها، واالستفادة من النتائج في

 اإلجراءات التصحيحية.

√   
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 تعليقات المؤسسة  

 

: نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب على مستوى المؤسسة واألقسام العلمية تتفق مع 1مؤشر 

 المعدالت المرجعية لنوع وطبيعة البرامج التعليمية المقدمة بالمؤسسة.

  التدريس والهيئة المعاونة مع عدد الطالب المقيدين ومع القياسات المرجعية تتناسب أعداد ونسبة أعضاء ھيئة

 امجنعلى مستوى بر (بالنسبة للهيئة المعاونة 15:  1و  بالنسبة العضاء ھيئة التدريس 50:  1) الصادرة عن الهيئة

جارة التوبرنامج المعاونة(  بالنسبة للهيئة 14.4:  1بالنسبة العضاء ھيئة التدريس و  40.4:  1حيث تبلغ ) المحاسبة

، ولكن ال تتناسب بالنسبة للهيئة المعاونة( 2.4:  1بالنسبة العضاء ھيئة التدريس و  3.7:  1حيث تبلغ الخارجية )

 64.6:  1بالنسبة العضاء ھيئة التدريس و  126.5:  1تبلغ حيث )على مستوى برنامج نظم المعلومات اإلدارية 

 .بالنسبة للهيئة المعاونة(

  منتدب جزئيا )بما  37معين و  14عضوا، منهم  51بلغ   2018/2019للعام اجمالي عدد أعضاء ھيئة التدريس

 وحيث ان اجمالي عدد ،عضوا 33وبذلك يكون العدد المكافيء  بعد حساب المنتدب جزئيا بنصف( عضوا 19يكافيء 

 ،134.5:  1ھي  على مستوى المعهد الطالبفتكون نسبة أعضاء ھيئة التدريس الى طالبا  4438بلغ  لمعهدطالب ا

على مستوى فتكون نسبة أعضاء الهيئة المعاونة الى الطالب  عضوا 45بلغ اجمالي عدد أعضاء الهيئة المعاونة و

 .، وھذه النسب ال تتناسب والقياسات المرجعية98.6: 1ھي  المعهد

 (2018/2019إحصائيات العام الدراسي ) (1جدول )

 البرنامج

 )المرحلة الجامعية األولى(
 عدد أعضاء هيئة التدريس

عدد الهيئة 

 المعاونة

عدد 

 الطالب

نسبة أعضاء 

هيئة التدريس 

 للطالب

نسبة الهيئة 

المعاونة 

 للطالب

بعد  16=  22اجمالي:  المحاسبة 1

حساب المنتدب جزئيا 

 منهم : بنصف

 10 معين 

 12 = 6 منتدب جزئيا 

45 

330 +

316 =

646 

1  :40.4 1  :14.4 

التجارة  2

 الخارجية

بعد  11=  17اجمالي: 

حساب المنتدب جزئيا 

 منهم : بنصف

 5 معين 

 12 = 6 منتدب جزئيا 

17 

 

 

25  +16 

 =41 

1  :3.7 1  :2.4  

نظم  3

المعلومات 

 اإلدارية

بعد  23=  36اجمالي: 

حساب المنتدب جزئيا 

 منهم : بنصف

 10 معين  

 26 = 13 منتدب جزئيا 

45 2911 1  :126.5 1  :64.6 

بعد   33 = 51اجمالي:  إجمالي

حساب المنتدب جزئيا 

 بنصف منهم:

 14 معين 

 37 19 = منتدب جزئيا  

45 4438 1  :134.5 1  :98.6 
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 : لدى المؤسسة آليات للتعامل مع العجز أو الفائض في أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.2مؤشر 

 فائض في أعضاء ھيئة التدريس والهيئة المعاونة وتم اعتمادھا في حالة وجود عجز أو المع  اليات للتعامل معهدوضع ال

حاالت العجز نتيجة الزيادة المستمرة في عدد  ففي (.1)مرفق رقم:  20/7/2016بتاريخ  22رقم  معهدالمجلس 

ريس أو عدد من الهيئة المعاونة داحتياج القسم لعدد معين من أعضاء ھيئة الت وتحديدالطالب يتم سنويا حصر االعداد 

ن او باإلنتداب الكلي او يتعامل مع مشكلة نقص أعضاء ھيئة التدريس بالتعييتم الوتتخذ اإلجراءات الالزمة، فمثال 

 حيث ،مكافآت عن الكتاب الجامعيمثل  بالمعهدلجذبهم للتدريس هم امعات الحكومية وتوفير مميزات لالجزئى من الج

 . خالل الثالث سنوات السابقة عضو ھيئة تدريس 37عدد ل عضو ھيئة تدريس وانتداب جزئي 3تعيين عدد تم 

 و  2017/2018 ينالدراسي ينالعام حيث انه خالل، التعيينو التعاقدبالهيئة المعاونة  في عجزالمع  المعهد تعامليو

. وتتضمن االلية معيد 22عدد مدرس مساعد و  11منهم من الهيئة المعاونة  33عدد تم التعاقد مع  2018/2019

واستحداث والدعم االكاديمي أيضا انه في حالة وجود فائض يتم االستعانة بهم في أنشطة الجودة واالعمال اإلدارية 

 .مثل رؤساء لجان مناصب قيادية لهم

 : التخصص العلمي ألعضاء هيئة التدريس مالئم للمقررات الدراسية التي يشاركون في تدريسها.3مؤشر 

 واألقسام  معهدأكد اليتدراسية التي يشارك في تدريسها ويتالءم التخصص العلمي لعضو ھيئة التدريس مع المقررات ال

 (.2مرفق رقم: العلمية من ذلك عند إعداد الخطة التدريسية. )

ة واإلدارية : أعباء العمل تتيح ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة القيام بالمهام التدريسية والبحثي4مؤشر 

 وغيرها بكفاءة.

 معهد األقسام العلمية وعلى مستوى الوعضو الهيئة المعاونة على مستوى  متوسط عبء العمل لعضو ھيئة التدريس

حيث يتم توزيع أعباء العمل على كافة أعضاء ھيئة التدريس بما يتيح لهم  مناسب ويتفق مع اللوائح المنظمة،

بحيث ال والمجتمعية راف على الدروس العملية والمشاركة في األنشطة الطالبية االشتراك جميعا في التدريس واالش

عباء االدارية كاعمال الجودة وعلي وقت الطالب من الساعات المكتبية. ويتم توزيع االتؤثر على اجراء االبحاث و

للدروس العملية وفق الدرجات أعباء العمل على الهيئة المعاونة وفق اليات محددة تتناسب مع عدد الساعات التدريسية 

لكل عضو ھيئة تدريس و  معهدوفر اليحاث الرسائل العلمية. والعلمية دون التاثير علي األعباء األخرى والقيام باب

 . للقيام بابحاثه العلمية دراسيال جدولالايضا للهيئة المعاونة يوم كامل )يوم تفرغ( بعيدا عن 

اء هيئة التدريس والهيئة المعاونة تحدد بصورة دورية، وتُتخذ اإلجراءات : االحتياجات التدريبية ألعض 5مؤشر 

 المالئمة لتنفيذ البرامج التي تلبي االحتياجات التدريبية لكل فئة. 

 لتنمية قدرات الموارد  2017/2022عن الفترة وخطة خماسية حالية  2015/2017عن الفترة سابقة  توجد خطة تدريب

 معهدوفقا لالحتياجات التدريبية معتمدة من مجلس المن قيادات وأعضاء ھية التدريس ومعاونيهم واالداريين البشرية 

قوم لجنة التدريب سنويا بتحديد االحتياجات التدريبية من خالل تحيث  (،3 )مرفق رقم 21/6/2017( بتاريخ 32رقم )

 دوراتقائمة بالبه تحديد االحتياجات التدريبية استبيان  توزيعورصد نقاط الضعف بها وكذلك بنتائج تقييم األداء 
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سواء العضاء ھيئة التدريس او الهيئة المعاونة قبل بداية كل عام دراسي الستطالع الراي عن  قترحةالتدريبية الم

ريبية . ويتم تحليل االستبيانات ومراعاة االحتياجات التد(4)مرفق رقم: احتياجات كل عضو من البرامج التدريبية 

 ةالجودة وتنميدورات في ما بين تنمية مهارات  التدريس والتقويم ومهارات البحث العلمي باإلضافة ل تدريبوتنوع ال

 المهارات السلوكية. 

  قاعدة بيانات للمتدربين وتحدثها دوريا بحيث تتضمن  باالشراف على تنفيذ الدورات التدريبية واعدادتقوم لجنة التدريب

للتعرف علي ما تم انجازه من خطة التدريب وما تحقق  رامج التدريبية وعدد ونسبة المتدربين سنوياعدد ونوعية الب

% من أعضاء ھيئة التدريس المعينين ومعاونيهم على دورات متنوعة مثل 100من اھداف التدريب، وقد تم تدريب 

وتطبيق معايير اعتماد كليات ومعاھد داخلية، المراجعة الخارجية، المراجعة الالتخطيط االستراتيجي، والتقويم الذاتي، 

استرتيجيات التدريس والتعلم الفعال، نظم ، وتوصيف البرامج والمقررات، 2015التعليم العالي اإلصدار الثالث يوليو 

واخالقيات البحث العلمي، وحقوق الملكية الفكرية والتاليف ة الذاتية، واعداد الدراساالمتحانات وطرق تقويم الطالب، 

واإلداري، جودة العمل، تحليل االستبيانات باستخدام  ، واحترافية العمل االكاديميوتطبيق المعايير االكاديميةوالنشر، 

 .SPSSبرنامج 

  استبيانات مباشرة بتوزيع  التدريبء بعد انتهابطريقتين أولهما بقياس مردود التدريب على األداء  لجنة التدريبتقوم

دف التعرف علي به تحليلهايتم و دورة التدريبية وورشة العملدربين عن التدريب وتقييم القياس انطباعات المتل

قياس ما اكتسبه المتدربين من بشهور من التدريب  6كل بعد فترات منتظمة ثانيهما والتدريب،  سلبيات وايجابيات

ومن تحسن في مخرجات التقويم  في االداء والسلوك عند المتدربينثه التدريب من تغيير معارف ومهارات وما احد

االطالع علي نتائج تقييم االداء والتقارير الدورية عن االداء لكل فئة لرصد مدى التحسن في االداء بعد ، كما يتم الذاتي

 التدريب.

المعاونة موضوعية، وتخطرهم القيادة بنتائج التقييم، : معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة 6مؤشر 

 وتناقشهم فيها عند الضرورة، وتستخدم النتائج لتحسين األداء.

  33رقم  معهدمعايير موضوعية واليات معتمدة في مجلس الوفق الهيئة المعاونة تقييم اداء أعضاء ھيئة التدريس و يتم 

 5نماذج محددة تتضمن  باستخداماألداء سنويا بصورة دورية  ميتم تقييو (،5)مرفق رقم:  19/7/2017بتاريخ 

األداء التعليمي والبحثي وخدمة المجتمع والمشاركة في اعمال الجودة واألنشطة الطالبية مؤشرات تقييم ھي 

الطالب الداء من تقييم ال يتم، ويتم التقييم من الرئيس المباشر كما يتم تقييم ذاتي من العضو نفسه،  كذلك والسلوكيات

 عضو ھيئة التدريس والهيئة المعاونة من خالل استبيانات تقيم المقررات. 

  التعليمية  العمليةو يتم مناقشة نتائج التقييم بشفافية وتحديد اي نقاط ضعف ويستفاد من أى مقترحات لتحسين اداء

، فمثال في نهاية المنتدبينئة التدريس ووضع برامج تنمية القدرات والمساءلة حيث ال يتم تجديد التعاقد العضاء ھي

كما يتم التكريم معنويا  ،تم عدم تجديد انتداب احد أعضاء ھيئة التدريس المنتدبين جزئيا 2015/2016العام الدراسي 

 وتقديم مكافات مادية للمتميزين في االداء.  

معاونة واتخاذ اإلجراءات الالزمة : للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس آراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة ال7مؤشر 

 لدراستها، واالستفادة من النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.
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 قياس آراء أعضاء ھيئة التدريس والهيئة المعاونة سنويا وبصفة دورية باستخدام االستبانات واللقاءات الجماعية،  يتم

هيئة الستطالع رايهم عن مصداقية ونمط القيادة والمشاركة حيث يتم اعداد استبيانات قياس اآلراء استرشادا بنماذج ال

في اتخاذ القرار وبيئة العمل والعدالة في توزيع العبء التدريسي واإلشراف العلمي والدعم المالي للبحث العلمي 

 وقواعد التعيين وغيرھا.

  من النتائج وتتخذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة،  المعهد ستفيديتحليل االستبيانات ونتائج اللقاءات الجماعية وويتم

 :كاالتي 2017/2018المعاونة للعام وكانت نتائج قياس آراء أعضاء ھيئة التدريس والهيئة 

 أعضاء الهيئة المعاونة أعضاء هيئة التدريس المحور

 نتيجة المحور  % نتيجة المحور  %

 موافقة %80 موافقة  %85.94 .أوالً: مصداقية اإلدارة

 موافقة %80.25 موافقة  %89.07 .ثانياً: نمط القيادة األكاديمية

 موافقة %67.5 موافقة  %71.88 .ثالثاً: العالقات مع القيادات األكاديمية

 موافقة %60 موافقة %93.94 .رابعاً: المشاركة فى إتخاذ القرارات

 موافقة %70 موافقة  %81.25 .خامساً: فاعلية مجالس األقسام

 موافقة % 67.5 موافقة  %75 .سادساً: األعباء التدريسية

 موافقة %71.67 موافقة %83.33 .:الدعم المالى للبحث العلمىسابعا

 موافقة %80 موافقة  %71.88 .:إتاحة المعلوماتثامنا 

 موافقة %92 موافقة  %62.5 .: منا  اإلبتكار والتطويرتاسعا 

التدريبية لتنمية قدرات أعضاء : الدورات عاشرا 

 .ھيئة التدريس و أعضاء الهيئة المعاونة

 موافقة %92.21 موافقة  73.44%

 موافقة %93.75 موافقة  %79.69 .: معايير تقويم األداءالحادى عشر 

: فاعلية وحدة ضمان الجودة الثانى عشر

 .واالعتماد

 موافقة %66.66 موافقة  82.92%

 موافقة %78.75 موافقة  %73.44 .:المتطلبات الوظيفيةالثالث عشر 

 موافقة %77.5 موافقة  %65.63 .:المكتبةالرابع عشر 

 موافقة %87 موافقة  %71.88 .: ظروف العملالخامس عشر 

 موافقة %92.59 موافقة  %82.82 عشر: الدعم غير المادى. السادس 

 عشر: قواعد تعيين أعضاء ھيئة التدريس السابع

 .و أعضاء الهيئة المعاونة

 موافقة %90.13 موافقة  85.94%

 موافقة %79.27 موافقة   %78.27 متوسط التقييم

 

  تمت االستجابة فمثال بالنسبة لرايهم في دعم البحث العلمي خالل السنوات السابقة ويتم مناقشة النتائج واالستفادة منها

وتقديم مكافات لمن يحصل ، % من قيمته وكذلك دعم حضور وتنظيم المؤتمرات50 بنسبة دعم النشرواتخاذ قرارات ب

م 185وفيما يخص رايهم في المكتبة تم انشاء مكتبة إضافية بمساحة على الماجستير او الدكتوراة، 
2

، وبالنسبة لرايهم 
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ة الوحدة ولجانها المختلفة، وفاعلية وحدة ضمان الجودة تم اشراكهم في مجلس إدار المشاركة فى إتخاذ القراراتفي 

 . العالقات مع القيادات األكاديميةكما تم عقد لقاءات دورية مع القيادات ومناقشة مشاكلهم استجابة لرايهم في 

 

 :نقاط القوة 

برنامج المحاسبة وبرنامج التجارة تناسب نسبة أعضاء ھيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب على مستوى  .1

 .الخارجية

 آليات للتعامل مع العجز أو الفائض في أعضاء ھيئة التدريس والهيئة المعاونة. معهدطبق الي .2

 التخصص العلمي ألعضاء ھيئة التدريس مالئم للمقررات الدراسية التي يشاركون في تدريسها.  .3

 واإلدارية وغيرھا بكفاءة.أعباء العمل تتيح ألعضاء ھيئة التدريس والهيئة المعاونة القيام بالمهام التدريسية والبحثية  .4

 يتم تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء ھيئة التدريس والهيئة المعاونة بصورة دورية. .5

 توجد خطط تدريبية ويتم تنفيذ البرامج التي تلبي االحتياجات التدريبية لكل فئة.  .6

 األداء. تقييم أداء أعضاء ھيئة التدريس والهيئة المعاونة وتستخدم النتائج لتحسينيتم  .7

 يتم قياس آراء أعضاء ھيئة التدريس والهيئة المعاونة وتتخذ اإلجراءات الالزمة لالستفادة منها. .8

  :نقاط الضعف 

المعهد وبرنامج نظم المعلومات  ناسب نسبة أعضاء ھيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب على مستوىتتال  .1

 اإلدارية.

  :مقترحات التحسين 

 .أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيهم في تخصص نظم المعلومات اإلداريةتعيين وانتداب  .1

 

 األدلة والوثائق   

بيان بأعداد أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيهم، تشمل مؤھالتهم )الدرجة العلمية( وتوزيعهم على األقسام العلمية،  √□

 ونسبة كل فئة إلى اإلجمالي.

 إحصائية بنسب القائمين على العمل إلى المشغول الفعلي ألعضاء ھيئة التدريس.  √□

إحصائية بأعباء العمل ألعضاء ھيئة التدريس والهيئة المعاونة )تدريس، بحث، خدمة مجتمعية، مسئوليات إدارية... √ □ 

 إلخ(.

مج التدريبية التي تم تنفيذھا وأعداد المشاركين / قائمة بالبراء ھيئة التدريس والهيئة المعاونةخطة تنمية قدرات أعضا √□

 فيها.

 آلية تقييم أداء أعضاء ھيئة التدريس والهيئة المعاونة )متضمنة نماذج التقييم المستخدمة(. √□

 نماذج استبانات قياس اآلراء الموجهة ألعضاء ھيئة التدريس والهيئة المعاونة. √□

 تدلل على تحقق المعيار:ت / وثائق ما توفره المؤسسة من مطبوعا √□

  اليات للتعامل مع العجز أو الفائض في  العتماد 20/7/2016بتاريخ  22رقم  معهدمحضر مجلس ال :1مرفق رقم

 أعضاء ھيئة التدريس والهيئة المعاونة.

   وثائق مالءمة التخصص العلمي لعضو ھيئة التدريس مع المقررات الدراسية التي يشارك في : 2مرفق رقم

 .تدريسها

 عن الفترة خطة الخماسية الالعتماد  21/6/2017بتاريخ  32رقم  معهد: محضر مجلس ال3 مرفق رقم

  .من قيادات وأعضاء ھية التدريس ومعاونيهم واالداريينلتنمية قدرات الموارد البشرية  2017/2022

  تحديد االحتياجات التدريبية ونتائج تحليلها.: استبيان 4مرفق رقم 

  العتماد معايير واليات تقييم اداء أعضاء ھيئة  2017 /7/ 19بتاريخ  33رقم  معهد: محضر مجلس ال5مرفق رقم

 التدريس و الهيئة المعاونة. 
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 : الجهاز اإلداري5معيار

للمؤسسة جهاز إداري مالئم من حيث العدد والمؤھالت مع حجم وطبيعة أنشطة المؤسسة ويتسم بكفاءة األداء بما يكفل 

 تحقيق رسالتها وأھدافها، وتحرص المؤسسة على التنمية المستمرة ألفراده وتلتزم بتقييم أدائهم وضمان قياس آرائهم.

 

 التقييم الذاتي  

 

مستوف  مستوف مؤشر التقييم

 جزئيا

غير 

 مستوف

الجهاز اإلداري مالئم مع حجم وطبيعة أنشطة المؤسسة، والعاملون موزعون  .1

وقدراتهم على الوظائف المختلفة بما يتناسب مع مهام وفقًا لمؤهالتهم 

 الوظيفة، وتوجد آليات للتعامل مع النقص والزيادة في أفراده.

√   

االحتياجات التدريبية للعاملين تحدد بصورة دورية، وتُتخذ اإلجراءات المالئمة  .2

 لتنفيذ البرامج التي تلبى االحتياجات التدريبية لكل فئة.

√   

للمؤسسة نظام لتقييم أداء أعضاء الجهاز اإلداري يتضمن معايير موضوعية  .3

ومعلنة، وتخطرهم القيادة بنتائج التقييم، وتناقشهم فيها عند الضرورة، 

وتحرص على استخدام نتائج التقييم للمحاسبة، ووضع برامج التدريب 

 والتطوير. 

√   

اإلداري واتخاذ للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس آراء أعضاء الجهاز  .4

اإلجراءات الالزمة لدراستها، واالستفادة من النتائج في اتخاذ اإلجراءات 

 التصحيحية.

√   

 

 تعليقات المؤسسة  

 

(: الجهاز االدارى مالئم مع حجم وطبيعه انشطه المؤسسة والعاملون موزعون وفقا لمؤهالتهم وقدراتهم على 1مؤشر )

 مهام الوظيفهة وتوجد اليات للتعامل مع النقص والزيادة فى افرادة.الوظائف المختلفه بما يتناسب مع 

 103اعضاء الجهاز االدارى والفنيين ، حيث يبلغ عدد بالمعهد مالئم ومؤھل وكافى لطبيعه العمل الجهاز االدارى 

بما وظيفة ولكل   التوصيف الوظيفى ووفقاحتياجات كل إدارة للمؤھل وعلى االدارات وفقا هم ، ويتم توزيععضوا

 .األداء ويتناسب مع القياسات المرجعية للهيئةيضمن كفاءة 

 المعهدواعتمادھا من مجلس التعامل مع وجود عجز او فائض في اعضاء الجهاز االدارى تختص باليات  المعهد وضع 

التي بها من خالل تكليف اإلدارات مع ذلك التعامل االلية ، تتضمن (1رقم  )مرفق 20/7/2016بتاريخ  22رقم 

ومع القيام ببعض االعمال اإلدارية لمساعدة اإلدارات التي تقع تحت ضغط العمل في بداية العام الدراسي فائض 
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كان  2016/2017،  ففى العام الدراسى األخرى بالمعهداو االنتداب من اإلدارات  لتعيينلمقترحات  وضع يتمالعجز 

 ھذا العجز.تم سد  2018/2019يوجد عجز فى عدد الفنيين وفى العام الدراسى 

(:االحتياجات التدريبيه للعاملين تحدد بصورة دورية ،وتتخذ االجراءات المالئمة لتنفيذ البرامج التى تلبى 2مؤشر)

 االحتياجات التدريبيه لكل فئة.

 لموارد لتنمية قدرات ا 2017/2022عن الفترة وخطة خماسية حالية  2015/2017سابقة عن الفترة  توجد خطة تدريب

وفقا لالحتياجات التدريبية معتمدة من مجلس والفنيين من قيادات وأعضاء ھية التدريس ومعاونيهم واالداريين البشرية 

قوم لجنة التدريب سنويا بتحديد االحتياجات التدريبية تحيث  (،2)مرفق رقم  21/6/2017( بتاريخ 32رقم ) معهدال

تحديد استبيان  توزيعورصد نقاط الضعف بها وكذلك ب اإلداري والفنيينأداء أعضاء الجهاز من خالل نتائج تقييم 

قبل بداية كل  للقيادات اإلدارية واالداريين او الفنيينسواء  قترحةالتدريبية الم دوراتقائمة بالبه االحتياجات التدريبية 

. ويتم تحليل االستبيانات (3)مرفق رقم: عام دراسي الستطالع الراي عن احتياجات كل عضو من البرامج التدريبية 

ومهارات والسالمة والصحة المهنية اإلدارة  تنمية مهاراتما بين  تدريبومراعاة االحتياجات التدريبية وتنوع ال

 المهارات السلوكية.  ةالجودة وتنميدورات في تخصصية للفنيين باإلضافة ل

  قاعدة بيانات للمتدربين وتحدثها دوريا بحيث تتضمن  واعدادباالشراف على تنفيذ الدورات التدريبية تقوم لجنة التدريب

للتعرف علي ما تم انجازه من خطة التدريب وما تحقق  عدد ونوعية البرامج التدريبية وعدد ونسبة المتدربين سنويا

 ذتنفيتم حيث % من أعضاء الجهاز االداري والفنيين على دورات متنوعة 100وقد تم تدريب  من اھداف التدريب،

دورة وتنميه مهارات الجودة مثل  خدمة العمالء،دورات تدريبيه لتنميه المهارات السلوكيه مثل حقوق الملكية الفكرية، 

تطبيق معايير اعتماد كليات ومعاھد التعليم  ،اعداد الدراسة الذاتيةاحترافية العمل االكاديمي واإلداري، جودة العمل، 

والسالمة والصحة  ،التدريب في اللغة اإلنجليزيةدورات تخصصية مثل و ،2015العالي اإلصدار الثالث يوليو 

ومهارات الحاسب ونظم ، SPSSوتحليل االستبيانات باستخدام برنامج  ،المهنية، واالسعافات األولية، واالطفاء

 .وغيرھا ، إدارة المخازنMISالمعلومات 

  استبيانات مباشرة بتوزيع  ء التدريببعد انتهابطريقتين أولهما بقياس مردود التدريب على األداء  لجنة التدريبتقوم

دف التعرف علي به تحليلهايتم و دورة التدريبية وورشة العملدربين عن التدريب وتقييم القياس انطباعات المتل

ين من قياس ما اكتسبه المتدرببشهور من التدريب  6كل بعد فترات منتظمة وثانيهما التدريب،  سلبيات وايجابيات

ومن تحسن في مخرجات التقويم  في االداء والسلوك عند المتدربينمعارف ومهارات وما احدثه التدريب من تغيير 

االطالع علي نتائج تقييم االداء والتقارير الدورية عن االداء لكل فئة لرصد مدى التحسن في االداء بعد ، كما يتم الذاتي

 التدريب.

لتقييم اداء اعضاء الجهاز االدارى يتضمن معايير موضوعية و معلنة ،وتخطرهم القيادة (: للمؤسسة نظام 3مؤشر )

بنتائج التقييم وتناقشهم  فيها عند الضرورة وتحرص على استخدام نتائج التقييم للمحاسبة ،ووضع برامج التدريب 

 والتطوير.

 لتقييم اداء أعضاء  2017 /19/7بتاريخ  33 رقم معهدمعلنة ومعتمدة في مجلس المعايير موضوعية واليات  يتم تطبيق

 3بصورة دورية وفقا لنماذج محددة تتضمن  حيث يتم تقييم األداء سنويا (،4)مرفق رقم  والفنيين الجهاز االدارى

 مؤشرات تقييم ھي األداء الوظيفي والسمات الشخصية والعالقات مع االخرين، ويتم التقييم من الرئيس المباشر كما
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. و يتم مناقشة نتائج التقييم بشفافية وتحديد اي نقاط ضعف ويستفاد من أى مقترحات ذاتي من العضو نفسه يتم تقييم

والتحقيق معه وإيقاف القدرات والمساءلة حيث يتم انذاره ومجازاته إداريا لتحسين األداء الوظيفي ووضع برامج تنمية 

 ة للمتميزين في األداء او تكريمهم في المناسبات.  وتقديم مكافات مادي ،الزيادة السنوية في حالة االدانة

(: للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس آراء أعضاء الجهاز اإلداري واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها، 4مؤشر )

 واالستفادة من النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

 قياس آراء أعضاء الجهاز االداري سنويا وبصفة دورية باستخدام االستبانات واللقاءات الجماعية، حيث يتم  يتم

استطالع اآلراء استرشادا بنماذج الهيئة عن مصداقية ونمط القيادة والمشاركة في اتخاذ القرار ووضوح 

 والمكافآت وقواعد التعيين وغيرھا. االختصاصات والمسئوليات وبيئة العمل والعدالة في توزيع أعباء العمل

  من النتائج وتتخذ  لالستفادةمناقشه نتائج قياس اآلراء مع اإلداريين تحليل االستبيانات ونتائج اللقاءات الجماعية وويتم

 كالتالي: 2017/2018اإلجراءات التصحيحية المناسبة، فمثال كانت نتائج قياس آراء أعضاء الجهاز االداري للعام 

 نتيجة المحور النسبة المئوية رالمحو

 موافقة  %76.39 .أوالً: مصداقية اإلدارة

 موافقة %73.33 .ثانياً: نمط القيادة األكاديمية

 موافقة  %73.61 .ثالثاً: العالقات مع القيادات األكاديمية

 موافقة %65.28 .إتخاذ القرارات فيرابعاً: المشاركة 

 موافقة  %77.78 /المرؤسين/الزمالء.خامساً: العالقة مع الرؤساء 

 موافقة %76.39 .سادساً: وضوح اإلختصاصات والمسئوليات

 موافقة %88.11 سابعاً:تكافؤ السلطة مع المسئولية.

 موافقة %74.13 .توزيع المكافأت والحوافز التشجيعية فيثامناً:عدم التمييز 

 موافقة  %79.45 .تاسعاً:إتاحة المعلومات

 موافقة %83.1 .منا  اإلبتكار والتطويرعاشراَ: 

 موافقة %81.82 .الحادى عشر: الدورات التدريبية

 موافقة %81.48 .الثانى عشر: معايير تقويم األداء

 موافقة %82.52 .الثالث عشر:  المتطلبات الوظيفية

 موافقة %74.42 الرابع عشر:  ظروف العمل المادية.

 موافقة %73.43 غير المادى.الخامس عشر:الدعم المادى / 

 موافقة %75.69 السادس عشر: عبء العمل.

 موافقة %77.46% السابع عشر: قواعد التعيين والترقية.

 موافقة %72.76 متوسط التقييم

 

  لرايهم في المشاركة في اتخاذ القرارات  االستجابة تمخالل السنوات السابقة ويتم مناقشة النتائج واالستفادة منها فمثال

م في وضوح االختصاصات والمسئوليات تم بتمثيلهم في مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة وفرق التقويم الذاتي، ورايه

 .تحديث التوصيف الوظيفي
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 :نقاط القوة 

 الوظائف المختلفة .الجهاز اإلداري مالئم مع اعداد الطالب ويتم توزيع أعضاؤه  وفقًا لمؤھالتهم على  .1

 توجد آليات للتعامل مع النقص والزيادة في أفراد الجهاز االداري. .2

 يتم تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء الجهاز االداري بصورة دورية. .3

 تنفذ خطط تدريبية وفق االحتياجات التدريبية بصورة دورية. .4

 يتم قياس مردود التدريب على تحسن األداء والسلوك. .5

 ظام معتمد ومعلن لتقييم أداء أعضاء الجهاز اإلداري يطبق ن .6

 تناقش نتائج التقييم مع اإلداريين ويستفاد منها في المحاسبة، ووضع برامج التدريب والتطوير. .7

 ويتم االستفادة من النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية. اقياس آراء أعضاء الجهاز اإلداري دوري يتم .8

 نقاط الضعف: ال يوجد 

 مقترحات التحسين: ال توجد 

 

 

 األدلة والوثائق  

 التوصيف الوظيفي.  √□

 بيان بأعداد العاملين والفنيين ومؤھالتهم، ونسب توزيعهم على اإلدارات واألقسام العلمية. √□ 

 فيها.قائمة بالبرامج التي تم تنفيذھا وأعداد المشاركين  خطة تنمية قدرات أعضاء الجهاز اإلداري والفني /√ □ 

 نموذج تقييم أداء العاملين. √□

 نماذج استقصاء قياس اآلراء الموجهة للعاملين. √□

  :ما توفره المؤسسة من مطبوعات / وثائق تدلل على تحقق المعيار √ □ 

  العتماد اليات التعامل مع العجز او الفائض في  20/7/2016بتاريخ  22رقم  معهدمجلس المحضر  :1مرفق رقم

 اعضاء الجهاز االدارى.

  العتماد الخطة التدريبية عن الفترة  21/6/2017بتاريخ  32رقم  معهدمحضر مجلس ال :2مرفق رقم

2017/2022  

  ونتائج تحليلها.اإلداري العضاء الجهاز  تحديد االحتياجات التدريبة استبيانات :3رقم مرفق 

 العتماد معايير واليات تقييم اداء أعضاء الجهاز  19/7/2017بتاريخ  33رقم  معهدمجلس ال محضر :4 رقم مرفق

   .االدارى
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 : الموارد المالية والمادية6معيار 

يمكنها من تحقيق رسالتها للمؤسسة مواردھا المالية والمادية والتسهيالت الداعمة المالئمة لطبيعة نشاطها وحجمه، بما 

 وأھدافها، وتحرص على كفاءة استخدام تلك الموارد وتنميتها.

  

 التقييم الذاتي 

 

مستوف  مستوف مؤشر التقييم

 جزئيا

غير 

 مستوف

الموارد المالية للمؤسسة كافية لطبيعة نشاطها وأعداد الطالب، ويتم توزيُعها  .1

 من تحقيق رسالتها وأهدافها.وفقًا لالحتياجات الفعلية بما يمكن المؤسسة 

√   

مصادر التمويل متنوعة مع وجود أدلة على زيادة معدل تنمية الموارد الذاتية  .2

 للمؤسسة.

√   

مباني المؤسسة وقاعات المحاضرات والفصول الدراسية والمعامل والورش  .3

وخالفه وتجهيزاتها مالئمة لطبيعة نشاط المؤسسة وألعداد الطالب، ويتوافر 

 الصحي بالمباني. المناخ

√   

صيانة القاعات والمعامل واآلالت والمعدات والبنية التحتية والمرافق يتم  .4

 بصورة دورية.

√   

   √ إجراءات األمن والسالمة المتبعة في المؤسسة مناسبة. .5

وسائل االتصال والموارد والنظم التكنولوجية المستخدمة حديثة ومالئمة  .6

وللعمليات اإلدارية بها، وللمؤسسة موقع للنشاط األكاديمي للمؤسسة 

 إلكتروني فاعل ويحدث دوري ًا.

√   

المكتبة مالئمة لنشاط المؤسسة من حيث توافر الكتب والمراجع والتجهيزات  .7

والخدمات التي تلبي احتياجات الطالب والباحثين، والمكتبة الرقمية متاحة 

 للمعنيين.

√   
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 تعليقات المؤسسة 

 

(: الموارد المالية للمؤسسة كافية لطبيعة نشاطها وأعداد الطالب، ويتم توزيُعها وفقًا لالحتياجات الفعلية بما 1مؤشر )

 يمكن المؤسسة من تحقيق رسالتها وأهدافها. 

 وأھدافه االستراتيجية وتنفيذ جميع أنشطة  تهالموارد المالية الكافية بما يضمن  تحقيق رسال للمعهدسنويا  القيادة توفر

لتنفيذ  تكلفة مقترحةصرياً كم جنيهاً  25.474.500 – 21.752.000حيث تم تخصيص مبلغ الخطط التنفيذية السنوية 

وفق االحتياجات الفعلية واولويات توزيع تلك الموارد المالية  ويتم، 2017/2022الخطة االستراتيجية عن الفترة 

الموارد البشرية  تدريبووانشطة الجودة على األنشطة التعليمية والبحثية وأنشطة خدمة المجتمع اتيجية الخطة االستر

 جنيه 14.486.858تم صرف مبلغ  2015/2018 األعوام الثالثة الماضيةوخالل  .التعلمو التدريس وتحديث موارد

 موزعة كالتالي: 

 2015/2018سابقة سنوات  3في ما تم صرفه اجمالي  مصادر التمويل

 جنيه 6.500.246 األنشطة التعليمية ومصادر التعلم:

 جنيه 857.000 األنشطة البحثية:

 جنيه 586.000 أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 جنيه 450.320 أنشطة الجودة والتدريب:

 جنيه 754.771 األنشطة الطالبية:

 جنيه 2.946.001 الدعم الطالبي )صندوق التكافل للطالب(:

 جنيه 2.392.520 الصيانات السنوية:

 

 (: مصادر التمويل متنوعة مع وجود أدلة على زيادة معدل تنمية الموارد الذاتية للمؤسسة.2مؤشر )

  جذب على  يعمل المعهدلذا الرئيسي والمصدر مصروفات الطالب تعتبر و ،المالية المعهد مصادر مواردتتنوع

حيث تسمح الطاقة االستيعابية للمعهد  ،فدين لزيادة الدخل المتوقع من مصروفات الطالباوالوالمصريين الطالب 

المالية من خالل تنفيذ عدة أنشطة منها زيادة الدخل المتوقع من  نويع مصادر مواردهتعلى  المعهد يعمل، كما بذلك

مركز أكاديمية النيل لخدمات و ،المعلوماتمركز النيل لخدمات تكنولوجيا موارد أخرى غير مصروفات الطالب مثل 

ساھم  مما ،تفترياالكا ن األماكن والخدمات المتاحة مثل إيجار، وتعظيم االستفادة موإدارة التدريب ،اللغة األنجليزية

تلك المصادر بلغ دخل حيث  2015/2018 لى مدار األعوام الثالثة الماضيةلموارد المالية الذاتية عسنوية لفي زيادة 

 كالتالي:

 2017/2018 2016/2017 2015/2016 مصادر التمويل

 23.183.077 18.054.500  17.682.461 مصروفات الطالب .1

مركز النيل لخدمات تكنولوجيا  .2

 NAITS  المعلومات

510.256 465.561 541.700 

مركز أكاديمية النيل لخدمات  .3

 NACELS  اللغة األنجليزية

365.261 586.080 1.550.925 

 42.265 --- ---- إدارة التدريب .4

 273.400 286.000 336.000 افتيرياتلكاإيجار  .5

 25.555.367 19.392.141 18.893.978 اجمالي الموارد الذاتية
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(: مباني المؤسسة وقاعات المحاضرات والفصول الدراسية والمعامل والورش وخالفه وتجهيزاتها مالئمة 3مؤشر )

 وألعداد الطالب، ويتوافر المناخ الصحي بالمباني.لطبيعة نشاط المؤسسة 

 ثها سنويا قبل بداية كل وثيقة التقدير الكمي وتحدبالمعهد الهندسية  الشئونوحدة ضمان الجودة باالشتراك مع إدارة  عدت

القومية دليل األبنية والمنشآت(، ويتم ذلك من خالل استخدام نماذج التقييم الكمي الصادرة عن الهيئة ) يعام دراس

والمعامل التدريسية القاعات المدرجات ووحصر اعداد  المعهدني اومالحظة مبلضمان جودة التعليم واالعتماد 

وثيقة  2017-2016الطبية، وتوجد لعام  ةوالعياد لسالمة، كما يتم مالحظة المكتبةودورات المياة وإمكانات االمن وا

واعتمادھا  2018-2017، وتم تحديثها للعام 2016 /9/ 21بتاريخ  23رقم  المعهدفي مجلس التقدير الكمي معتمدة 

 45رقم  معهدواعتمادھا في مجلس ال 2018/2019للعام تحديثها و 20/9/2017بتاريخ  34رقم  معهدفي مجلس ال

  .(1)مرفق رقم  19/9/2018بتاريخ 

  مبنى ال ،نىامب 3المعهد من ويتكونD م 1000ر( بمساحه اجمالية ادوا 3 ادوار )دور ارضى و 4كون من ويت
2
× 4 

م 4000= 
2

م 427(  بمساحة اجمالية ادوار 4 )دور ارضى و أدوار 5كون من ويت C مبنى، وال
2
م 2135=  5 × 

2
 ،

لعلوم التجارية وتكنولوجيا النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا ومعهد ل النيل العالي مشترك بين معهد Bمبنى وال

م 400بمساحة اجمالية أدوار(  6أدوار )ارضي و  7 كون منالحاسب ويت
2
م 2800=  7 × 

2
ويستخدم المعهد منه  

م 811دورين ھما السادس والسابع بمساحة اجمالية 
2
تعانة بهما في يتم األس ة بالمعهدخاص قاعات 4يوجد به عدد و 

 2أدوار )ارضي و 3 كون مناألنجليزية ويتباإلضافة الى مبنى مركز أكاديمية النيل لخدمات اللغة ، العملية التعليمية

م 207 بمساحة اجمالية دور( 
2
 X 3  =621 م

2
كافتيريات لخدمة الطالب  10ومبني الكافتيريات ويتكون من عدد  

 222+621+811+2135+4000األرض اجمالي مساحة المعهد: مساحات المبانى على و. 2م222بمساحة إجمالية 

م 7789)
2

م  3851+ مساحات الطرقات الخارجية والمساحات الخضراء والمالعب ( 
2
م 11640=  

2
وحيث ان  

÷  11640المساحة المخصصة لكل طالب: فان  طالب  4438=  2018/2019اجمالي عدد الطالب للعام الجامعي 

م 2.62=  4438
2
صصة لكل طالب وفق حيث ان الحد االدني للمساحة المخ مما يستوفي القياسات المرجعية للهيئة 

م 2القياسات المرجعية: 
2
  ./ طالب 

 مساحة المبنى اجمالي  االرضية المساحة المبنى م

م 1000 أدوارD (4 )المبنى  1
2
م4000 

2 

م 427 أدوارC (5 ) مبنىال 2
2 

م2135
2 

دور هما السادس  2)يخص المعهد عدد أدوارB (7  )مبنى ال 3

 والسابع(

م 405.5
2 

م 811 
2 

م 207 أدوار( 3مبنى مركز أكاديمية النيل لخدمات اللغة األنجليزية ) 4
2
م 621 

2
 

م 222 (10)عدد  تالكافتيريامبني  5
2
م 222 

2
 

م 3851 الطرقات الخارجية والمساحات الخضراء والمالعب  6
2
م 3851 

2
 

م 6112.5 االجمالى
2
م 11640 

2
 

÷  11640المساحة المخصصة لكل طالب: وبذلك ف طالب  4438=  2018/2019اجمالي عدد الطالب للعام الجامعي 

م 2.62=  4438
2
الحد االدني للمساحة المخصصة لكل طالب وفق القياسات ) مما يستوفي القياسات المرجعية للهيئة 
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م 2المرجعية: 
2
 (/ طالب 

 

 وتخدم التعلميمية للطالبلعملية باخاصة  معامل حاسب آلي 7 قاعة تدريس وعدد 13مدرجات وعدد  7 يوجد عدد 

 بالمعهد كما ھو موضح بالجداول التالية.  التخصصات مختلف

 وتتناسب مساحتها مع  السعات مختلفةتتسم بالنظافة والتهوية واالضاءة الجيدة وھى التدريسية  اتقاعوال والمدرجات

م2827.4القياسات المرجعية ومع عدد الطالب والزيادة المتوقعة حيث تبلغ اجمالي مساحة القاعات 
2
وحيث ان عدد  

قاعات التدريس لمدرجات والطاقـة االستيعابيـة  لطالبا وبذلك فان  4438ھو  2018/2019الطالب للعام الجامعي 

 بنظام تام تجهيز مجهزةالمدرجات و .%(40 – 35)القياسات المرجعية من  الطالب مجموع% من 50.25بالمعهد 

 ل وشبكة انترنت سلكية والسلكية وأجهزة العرض التقديمي وغيرھا من الوسائل التعليمية.متكام صوت

  الدراسية كما أن جميع المعامل تتناسب مساحتها و تصميمها و تجهيزاتها مع أعداد الطالب المقيدين بكافة االعوام

 العملي للتدريب مستمرة تم تطوير وتجهيز المعامل باحدث االدوات واالجهزة بصفةيو ،وتستوفي القياسات المرجعية

، حيث تحتوي المعامل علي أجهزة حاسب اكتساب الطالب للمهارات العملية والمهنيةللطالب مما ينعكس ايجابيا علي 

 أجهزة الحاسب االلي اجمالي عددويبلغ  ،تاجها الطالب في مجال دراستةالي محملة باحدث البرامج التعليمية التي يح

وھى ( 4438ھو  2018/2019اجمالي عدد الطالب للعام خاص بالطالب )جهاز 176جهاز منهم عدد  236بالمعهد 

جهاز  60، وعدد طالب( 25)جهاز حاسب الى/ ما يستوفي القياسات المرجعية للهيئةم طالبا 25.2لكل  تحقق جهاز

 .موزعة على األقسام العلمية ووحدة الجودة واالدارات

 أوال: المدرجات وقاعات التدريس:

اسم او رقم  م

 المدرج / القاعة

 الطاقة االستيعابية المساحة

 من الطالب

المساحة  المخصصة 

 لطالب/ 

القياسات المرجعية 

Norms 

م250 ( 1مدرج  )  1
2 

م 1.25 طالب 200
2 

 

 

المساحة األرضية: 

م  1.5 – 1.2
2
  /

 طالب.

وبالتالي فان جميع 

المدرجات وقاعات 

 التدريس مستوفاة

م250 ( 2مدرج )  2
2

م 1.25 طالب 200 
2
 

م250 ( 3مدرج )  3
2

م 1.25 طالب 200 
2
 

م 300 ( 4مدرج )  4
2

م  1.2 طالب 250 
2
 

م400 ( 5مدرج )  5
2

م  1.2 طالب 330 
2
 

م400 (6مدرج  )  6
2

م  1.2 طالب 330 
2
 

م400 ( 7مدرج )  7
2

م  1.2 طالب 330 
2
 

م 35 ( 1) قاعة  8
2

م  1.2 طالب 30 
2
 

م40 (2قاعة ) 9
2

م   1.33 طالب 30 
2
 

م 45 (3قاعة ) 10
2

م  1.5 طالب 30 
2
 

م 40 (5قاعة ) 11
2
م 1.33 طالب 30 

2
 

م 40 (6قاعة ) 12
2
م 1.33 طالب 30 

2
 

م 40 (7قاعة ) 13
2
م 1.33 طالب 30 

2
 

م 40 (8قاعة ) 14
2
م 1.33 طالب 30 

2
 

م 40 (9قاعة ) 15
2
م 1.33 طالب 30 

2
 

م 40 (10قاعة ) 16
2
م 1.33 طالب 30 

2
 

م 602B 66قاعة  17
2

م 2.2 طالب 30 
2
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 ثانيا: المعامل الدراسية:

 
 (: صيانة القاعات والمعامل واآلالت والمعدات والبنية التحتية والمرافق يتم بصورة دورية.4مؤشر )

 وتم اعتماد الخطة عن الفترة  وحدة ضمان الجودةبمشاركة  اإلدارة الهندسيةبخطط صيانة تعدھا  المعهدلتزم ي

الخطة علي كافة اعمال الصيانة وتشتمل ، (2)مرفق رقم  19/7/2017( 33في مجلس المعهد رقم ) 2017/2020

األجهزة، ويتم ذلك بصفة دورية سواء عن و التجهيزاتالمعامل وو المدرجات والقاعاتمن صيانة البنية التحتية و

ان تتم  معهدراعي الي. ومعهدطريق عقود الصيانة من شركات خارجية او المتابعة الداخلية من خالل ادارة الصيانة بال

، صيانة المباتي والبنية التحتية اثناء االجازات الصيفية اما الصيانات العاجلة فتتم بناء على تقارير الصيانة الدورية

 .2015/2018على اعمال الصيانات الدورية خالل الثالث سنوات السابقة  جنيه 2.392.520وتم صرف مبلغ 

 المؤسسة مناسبة.(: إجراءات األمن والسالمة المتبعة في 5مؤشر )

 مكاناتاال المعهد يوفرلجنة االزمات والكوارث تتبع وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و توجد بالمعهد 

الصحة المناسبة للمحافظة على األمن والسالمة فالمبني مجهز بكافة أشتراطات أمن الحريق والسالمة و والتجهيزات 

حيث يحتوي  حريق موزعة على المباني واالدوار حسب مساحة وطبيعة المكان طفاية 59عدد اجمالي يوجد  .المهنية

أدوار، المبني  5طفاية حريق موزعة على  26عدد  Cأدوار، المبني  4طفاية حريق موزعة على  21على  Dالمبني 

B  هز بخراطيم صندوق حريق مج دكما يوج اداوار نظرا لصغر مساحة الدور. 7طفاية حريق موزعة على  12عدد

ترشد العاملين والطالب  رات والمدرجات والقاعات، اسهم الطوارئمخرائط توضح مخارج الطوارئ بالمالمياة، 

، كما يوجد خطة المة واستخدام طفايات الحريق، وارشادات االمن والسللتوجه الى المخارج االمنة ونقطة التجمع

و  طواريءال مخارجموضح بها أنواع االزمات والكوارث واالزمات والكوارث  التعامل معللطواريء واالخالء و

األطراف تم اعالم يو .(3)مرفق رقم  18/10/2017بتاريخ  35رقم  معهدمجلس النقاط التجمع وتم اعتمادھا في 

م 603B 80قاعة  18
2

م 2.67 طالب 30 
2
 

م 604B 63قاعة  19
2

م  2.1 طالب 30 
2
 

م 606B 39.4قاعة  20
2

م 1.3 طالب 30 
2
 

مساحات  اجمالي

المدرجات وقاعات 

 التدريس

م 2858.4
2
طالب =  2230  

% من 50.25

جمالي عدد ا

 (4438الطالب )

الطاقـة االستيعابيـة  

لقاعات التدريس 

% 50.25بالمعهد 

 الطالب مجموعمن 

الطاقـة االستيعابيـة  

 35 لقاعات التدريس

% من مجموع 40 -

 طالب ال

الطاقة االستيعابية  المساحة اسم او رقم المعمل م

 من الطالب

المساحة 

 المخصصة / طالب

 Normsالقياسات المرجعية 

م75 (1معمل ) 1
2 

م 3 طالب 25
2
الطاقـة االستيعابية  .1 

طالب  50 - 30للمعامل 

 ،كحد أقصي

األرضية المساحة  .2

 المخصصة لكل طالب

بالكليات  في المعامل

م 1 النظرية
2
وبالتالي   .

فان جميع المعامل 

 الدراسية مستوفاة

م75 (2معمل ) 2
2 

م 3 طالب 25
2
 

م65 (3معمل ) 3
2 

م 2.6 طالب 25
2
 

4 Lab A 30م
2 

م 1.5 طالب 20
2
 

5 Lab B 30م
2

م 1.5 طالب 20 
2
 

6 Lab C 30م
2

م 1.5 طالب 20 
2
 

7 Lab D 60 م
2
م 2  طالب 30 

2
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تجربة اخالء في  2عدد اجراء تم حيث  ،تم التدريب العملي عليهايفي خطة الطوارئ واالخالء كما  ھابدور المعنية

 .2018 اكتوبرو  2017 نوفمبرشهر 

(: وسائل االتصال والموارد والنظم التكنولوجية المستخدمة حديثة ومالئمة للنشاط األكاديمي للمؤسسة 6مؤشر )

 وللعمليات اإلدارية بها، وللمؤسسة موقع إلكتروني فاعل ويحدث دوري ًا.

 برنامج  ية وسلكية ونظم ميكنة إدارة المعلوماتشبكة أنترنت السلك بنية تكنولوجية حديثة تتضمن معهديتوفر لدي ال(

علي شبكة االنترنت باللغة  معهدكما يوجد موقع الكتروني للومكتبة الكترونية، وقواعد بيانات الكترونية،  ابن الهيثم(

  www.nilehi.edu.egيتم من خاللة تقديم خدمات متنوعة وشاملة ويحدث دوريا.  العربية

  تحتوي علي أجهزة محملة باحدث البرامج التعليمية التي يحتاجها الطالب في  معامل حاسب آلي 7عدد  بالمعهديوجد

اجمالي عدد خاص بالطالب )جهاز 176جهاز منهم عدد  236أجهزة الحاسب االلي  اجمالي عددويبلغ ، مجال دراستة

ما يستوفي القياسات المرجعية م طالبا 25.2لكل  هى تحقق جهازبذلك فو( 4438ھو  2018/2019الطالب للعام 

 .جهاز موزعة على األقسام العلمية ووحدة الجودة واالدارات 60طالب(، وعدد  25للهيئة )جهاز حاسب الى/

حتياجات (: المكتبة مالئمة لنشاط المؤسسة من حيث توافر الكتب والمراجع والتجهيزات والخدمات التي تلبي ا7مؤشر )

 الطالب والباحثين، والمكتبة الرقمية متاحة للمعنيين.

  م100مساحتها  وتبلغ 1 ةبالمعهد، مكتبمكتبة  2عدد يتوافر
2
م185وتبلغ مساحتها  2ومكتبة  

2
م285باجمالي  

2 
وھى 

باجر رمزي التصوير  اتخدم معهدوتقدم لطلبة ال ،تتناسب مع اعداد الطالب من حيث المساحة والتجهيزات

 من خالل السماح لهم بالدخول على بنك المعرفة والبحث الورقي و االلكترونيللكتب والمراجع العلمية واالستعارة 

ماكينة تصوير  2و  وشاشات فهرسة، آلي جهاز حاسب 14وبها  ،بما فيه من مراجع و مجالت و ابحاث و رسائل

 كما ،معهدالمراجع لكل تخصص من تخصصات التوفر بالمكتبة عدد كاف من ، ويسلكية وسلكيةنت الانتروشبكة 

ولمراعات أوقات دخول الطالب للمكتبة يتم وضع جداول مرنة بها أوقات تمكن الطالب من  .توجد مكتبة الكترونية

الذھاب للمكتبة. كما يوجد سجل للمترددين ويتم حساب نسبة عدد المترددين، وتوجد أيضا إرشادات خاصة بحقوق 

 لمكتبة.ا اجراءاتالملكية الفكرية و

 :نقاط القوة 

 وأھدافه. معهدكفاية الموارد المالية ألعداد الطالب ويتم توزيُعها وفقًا لالحتياجات الفعلية لتحقيق رسالة ال .1

 تنوع مصادر التمويل وزيادة معدل تنمية الموارد الذاتية. .2

 الدراسية والمعامل وتجهيزاتها مالئمة ألعداد الطالب. القاعاتو المدرجاتو المعهدمباني  .3

 يتوافر المنا  الصحي بالمباني وتتسم بالنظافة والتهوية. .4

 والبنية التحتية والمرافق بصورة دورية. وتجهيزاتهاالقاعات والمعامل المدرجات وصيانة  يتم .5

 مناسبة خاصة باألمن والسالمة.وإمكانات إجراءات  تتوافر .6

 .باجراء تجارب اخالء تم التدريب عليهايتتوافر خطة للطواريء  .7

 يتم تحديث دوري لوسائل االتصال والموارد والنظم التكنولوجية.  .8

 موقع إلكتروني فاعل ويحدث دوري ًا. معهدلل .9

 .نالمكتبة مالئمة من حيث توافر الكتب والمراجع والتجهيزات والخدمات التي تلبي احتياجات الطالب والباحثي .10

 بنك المعرفة. معالمكتبة الرقمية متاحة  .11

http://www.nilehi.edu.eg/
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 :نقاط الضعف 

 ال توجد انشاءات لذوي االحتياجات الخاصة. .1

 .مقترحات التحسين 

 انشاء منحدرات ودورات مياه خاصة لذوي االحتياجات الخاصة. .1

 

 األدلة والوثائق  

 بيان إحصائي بمصادر وقيمة الموارد المالية الذاتية )صناديق وحسابات( وتطورھا )لألعوام الثالثة السابقة(. √□

  الحساب الختامي للعام السابق.  √□

دليل األبنية والمنشآت للمؤسسة، متضمنا قائمة بالمدرجات وقاعات الدرس، والمعامل والورش والعيادات والمزارع  √□

 ه ومساحاتها وسعتها االستيعابية وتجهيزاتها المتخصصة.والمكتبة وخالف

 بيان بالمراكز والوحدات √ □ 

قائمة بالتسهيالت الداعمة )مثل أماكن التدريب من مستشفيات تعليمية / ورش/ مالعب/ فنادق ومطاعم/ حقول √ □ 

 تجريبية.... إلخ(. 

 خطة الصيانة السنوية للبنية التحتية والمرافق. √□

ت خاصة باألمن والسالمة )أعداد وأماكن ونوعيات وتحديث طفايات الحريق واإلطفاء الذاتي في المؤسسة بما بيانا √□

 فيها من مخازن ومواد خطرة وكيماويات...إلخ(.

 خطط اإلخالء وإدارة األزمات والكوارث.  √□

 موقع المكتبة اإللكترونية )إن وجد(. √□

 للتخصص )في مكتبة المؤسسة ومكتبات األقسام العلمية(.قائمة بالكتب والمراجع مقسمة تبعا √ □ 

 الموقع اإللكتروني للمؤسسة. √□

 :المؤسسة من مطبوعات / وثائق تدلل على تحقق المعيارما توفره   √□

  45رقم و 9/2017/ 20بتاريخ  34ورقم  2016 /21/9بتاريخ  23رقم  معهدمحضر مجلس ال :1مرفق رقم 

 .2018/2019والعام  2017/2018والعام  2016/2017للعام  التقييم الكمي ةوثيق العتماد 19/9/2018بتاريخ 

  2017/2020عن الفترة صيانة ال ةخطالعتماد  19/7/2017( 33محضر مجلس المعهد رقم ) :2مرفق رقم . 

  الطوارئ.  خطة  العتماد 18/10/2017  بتاريخ 35رقم  معهدمحضر مجلس ال : 3 رقم  مرفق 
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 : المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية7 معيار

األكاديمية القومية المرجعية أو غيرھا من المعايير المعتمدة بما يتناسب مع رسالتها وأھدافها، المؤسسة المعايير تتبنى 

بمتطلباتها؛ وتحرص وتتأكد من توافق برامجها التعليمية مع المعايير التي تبنتها، وتتخذ اإلجراءات الالزمة للوفاء 

ف البرامج التعليمية والمقررات  المؤسسة على أن تلبي البرامج التعليمية المقدمة احتياجات المجتمع وسوق العمل، وتوصِّ

 الدراسية، وتقوم بمراجعتها وتطويرھا بصورة دورية.

  

 التقييم الذاتي 

 

مستوف  مستوف مؤشر التقييم

 جزئيا

غير 

 مستوف

األكاديميةالمعايير  .1
 

المرجعية
 

التي تبنتها المؤسسة من خالل المجالس 

 الرسمية، تتوافق مع رسالة المؤسسة وأهدافها.

√   

البرامج التعليمية مالئمة لمتطلبات سوق العمل وفقًا لما تنطوي عليه  .2

 رسالة المؤسسة.

√   

فة ومعتمدة، وتتوافق نواتج التعلم لكل برنامج  .3 مع البرامج التعليمية موص 

 المعايير األكاديمية المرجعية المتبناة.

√   

نواتج التعلم لكل برنامج تعليمي تتسق مع مقرراته الدراسية، وتوصيف  .4

 المقررات يوضح طرق التدريس والتقويم التي تحقق نواتج التعلم.

√   

البرامج التعليمية والمقررات الدراسية يتم مراجعتها بصورة دورية  .5

 الداخليين والخارجيين.بمشاركة المراجعين 

√   

لدى المؤسسة تقارير سنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية بما  .6

الدراسية، ويطَلع عليها االلتزام بالتوصيف المعلن للمقررات  يؤكد

 المعنيون، وتستفيد المؤسسة منها في وضع خطط التحسين والتطوير.

√   
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 تعليقات المؤسسة   

 

المعايير األكاديمية المرجعية التي تبنتها المؤسسة من خالل المجالس الرسمية، تتوافق مع رسالة (: 1مؤشر )

 المؤسسة وأهدافها.

 1311القرار الوزاري رقم بالداخلية البرامج التعليمية للمرحلة الجامعية األولى وفقا لالئحة من  3عدد  معهديوجد بال 

اإلدارية  معلوماتالو نظم خارجية، التجارة الو، محاسبةالھم و ةمفعلالمعهد الثالث امج بر وكل ،25/5/2005بتاريخ 

 . (1)مرفق رقم  

  لقطاع  لبرنامج المحاسبة المعايير األكاديمية القومية المرجعيةقسم المحاسبة تبني من خالل إجراءات رسمية سليمة

لتكون المعايير المرجعية  2009الصادرة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد ” NARS“ كليات التجارة

ولجنة المعايير االكاديمية م العلمي قسالمعايير األكاديمية على مستوى الومناقشة تم عرض حيث ، المحاسبة لبرنامج

وتم إعادة عرضها واعتمادھا من  ،لمعهدإعتمادھا في مجلس اثم ولجنة شئون التعليم والطالب البرامج وتطوير 

وذلك نظرا لقيام المعهد بمراجعة  21/12/2016بتاريخ  26لمعهد رقم ا، ومجلس 4/12/2016مجلس القسم بتاريخ 

( لبرنامج نظم المعلومات اإلدارية ARSة لبرامجه الثالث وضرورة اعداد معايير اكاديمية قياسية )ميالمعايير االكادي

 .(2)مرفق رقم   ة الخارجية.وبرنامج التجار

 بإعداد معايير أكاديمية مرجعية المحاسبة قام قسم تجارة الخارجية البالنسبة لبرنامج وARS  استرشادا بالمعايير

القومية األكاديمية المرجعية لقطاع كليات التجارة وبرنامج المحاسبة والمراجعة الصادر عن الهيئة القومية لضمان 

، وبرنامج العلوم األقتصادية الصادر عن الهيئة القومية لضمان جودة 2009جودة التعليم واالعتماد بتاريخ يناير 

واعتمادھا من على لجنة المعايير االكاديمية وتطوير البرامج وتم عرضها  2009ناير التعليم واالعتماد بتاريخ ي

 .(2)مرفق رقم   .21/12/2016بتاريخ  26لمعهد رقم ا، ومجلس 4/12/2016بتاريخ  26مجلس القسم رقم 

 معايير أكاديمية مرجعية  إدارة األعمالقسم  اعد نظم المعلومات االداريةبالنسبة لبرنامج وARS  المعايير باسترشادا

الصادر عن الهيئة القومية لضمان جودة عمال األإدارة القومية األكاديمية المرجعية لقطاع كليات التجارة وبرنامج 

الصادر عن الهيئة والمعلومات  نظم المعلومات لقطاع كليات الحاسباتوبرنامج  2009التعليم واالعتماد بتاريخ يناير 

على لجنة المعايير االكاديمية وتطوير وتم عرضها  2010أكتوبر ليم واالعتماد بتاريخ القومية لضمان جودة التع

)مرفق رقم   .21/12/2016بتاريخ  26لمعهد رقم ا، ومجلس 4/12/2016واعتمادھا من مجلس القسم بتاريخ البرامج 

2). 

  المرجعية المعايير االكاديميةونظرا الن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ال تشترط اعتماد ARS  الي

 .المعهدمجلس مجالس األقسام و في ھاوتم اعتمادالمعايير رسل تلذا لم  القطاع NARSمن  ةمشتق تبرنامج اذا كان

  شئون التعليم والطالب بمراجعة المعايير التابعة لوكيل المعهد ل لجنة المعايير االكاديمية وتطوير البرامجقامت

قامت وحدة ضمان الجودة و وأھدافه االستراتيجية عهدالمتبناة لكل برنامج للتحقق من توافقها مع رسالة الماألكاديمية 

الندوات باالقسام العلمية العضاء ھيئة عقد محاضرات الطالب و اثناءنشر المعايير االكاديمية المتبناة والتوعية ب

 .معهدااللكتروني للوضعها بالموقع كذلك و التدريس والهيئة المعاونة

 (: البرامج التعليمية مالئمة لمتطلبات سوق العمل وفقا لما تنطوي عليه رسالة المؤسسة.2مؤشر )
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 ان للتأكد من بصفة دورية ومتطلبات سوق العمل  مستجداتدراسة ب تقوم لجنة المعايير االكاديمية وتطوير البرامج

تعدھا لجنة القياس والتقويم استبيانات معهد، ويتم ذلك من خالل رسالة ال تحققو برامج المعهد تواكب سوق العمل

 معهدسوق العمل( عن برامج الجهات التوظف و –دريس أعضاء ھيئة ت –)خريجين  المعنيةلقياس اراء الجهات 

تحليل النتائج  يتمو ،الطالع على البرامج المناظرةكذلك من خالل او ،ومستجدات التخصص ومستوى خريجيه

 .(3)مرفق رقم   برامج التعليميةالواالستفادة منها في تطوير 

(: البرامج التعليمية موصفة ومعتمدة، وتتوافق نواتج التعلم لكل برنامج مع المعايير األكاديمية المرجعية 3مؤشر )

 المتبناة.

 والمعايير االكاديمية وفقاً لالئحة  التعليمية برامجالتوصيف  يتم استرشاداً بنموذج توصيف البرنامج الصادر عن الهيئة

جميع العناصر المتمثلة في معلومات أساسية ومعلومات متخصصة عن على كل برنامج مل توصيف ت، ويشالمتبناة

أھداف ووالمعايير األكاديمية المتبناة  البرنامج والتى تتضمن األھداف العامة للبرنامج و نواتج التعلم المستهدفة،

 القبول. كما يشمل التوصيف المتطلبات الالزمة وشروط ونواتج التعلم المستهدفة وھيكل ومكونات البرنامجج البرنام

 طرق ووسائل تقييم البرنامج.، ووطرق وقواعد تقييم الطالب

 في مجلس قسم  ھماتم إعتماد 2018/2019  التجارة الخارجية للعامبرنامج المحاسبة و بالنسبة لتوصيف برنامج

 إدارة االعمال في مجلس قسمفتم اعتماده اإلدارية برنامج نظم المعلومات اما  ،(13/9/2018بتاريخ )المحاسبة 

)مرفق (. 17/10/2018بتاريخ ) 46رقم  معهدفي مجلس ال الثالث برامج(، تم اعتماد توصيف 13/9/2018بتاريخ )

 (4رقم 

  مدى التوافق بين البرنامج و الالئحة و كذلك دراسة مدي اإلتساق بين و الفجوةدراسة من خالل مجالس األقسام يتم

تأكد يالبرنامج التعليمي / المعايير األكاديمية، والبرنامج و المعايير األكاديمية المتبناه و ذلك من خالل إعداد مصفوفة 

تتفق نواتج تعلم البرنامج ان و ،أھداف البرنامج تتفق مع مواصفات الخريج بالمعايير األكاديميةان  من علميكل قسم 

تتحقق ، كما االكاديمية فيما يخص المعرفة والفهم والمهارات الذھنية والمهنية والعملية والعامة والمنقولةمع المعايير 

 أن ھيكل البرنامج يتسق مع الهيكل بالمعايير األكاديمية المتبناة.من 

مقرراته الدراسية، وتوصيف المقررات يوضح طرق التدريس : نواتج التعلم لكل برنامج تعليمي تتسق مع 4مؤشر 

 والتقويم التى تحقق نواتج التعلم.

 كل قسم  تأكديووالمعايير االكاديمية المتبناة تم توصيف جميع المقررات الخاصة بكل برنامج تعليمي وفقاً لالئحه ي

من خالل اعداد مصفوفة البرنامج التعليمي ان ھذه المقررات تحقق نواتج التعلم المستهدفة لكل برنامج و ذلك  علمي

 مع المقررات الدراسية. 

 توصيف المقررات حيث يحتوي التوصيف على  تميإسترشادا بنموذج توصيف المقرر الدراسي الصادر عن الهيئة و

تي أھداف المقرر و نواتج التعلم المستهدفة و محتوى المقرر كما يشمل أيضا طرق التدريس والتعلم المتنوعة ال

المحاضرات التفاعلية والمناقشة تستخدم يستخدمها أعضاء ھيئة التدريس لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة، فمثال 

التدريبات النظرية تستخدم والعصف الذھني وحل المشكالت لتحقيق نواتج المعرفة والفهم والمهارات الذھنية، و

يوجد . ووالمنقولة المهنية والمهارات العامةالعملية وارات والتطبيقات العملية والتعلم الذاتي لتحقيق نواتج المه

المختلفة التى يتبعها أعضاء ھيئة التدريس على مدار الفصل الدراسي وسائل وأدوات تقويم الطالب التوصيف أيضا ب
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الدراسي، لتقييم المستمر طوال العام ل اإلختبارات الموجزةو التكليفات لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة وتتضمن

الوسائل . ويشمل التوصيف أيضا لتقييم النهائياالمتحانات النظريةوالعملية / التطبيقية في بعض المقررات لو

فق بين نواتج التعلم ومحتوي اوالخطة التدريسية ومصفوفات التو والمراجع العلمية المستخدمة في التدريس و التعلم

  المستهدفة.تج التعلم المقرر وكذلك بين طرق التدريس والتقويم ونوا

 في ، كما يتم إعالنه للطالب المقررات على الموقع االلكترونى اإلعالن عن توصيف البرامج وتوصيف يتمو

 .في بداية العام / الفصل الدراسيمحاضرات األسبوع األول لكل مقرر 

بمشاركة المراجعين الداخليين (: البرامج التعليمية والمقررات الدراسية يتم مراجعتها بصورة دورية 5مؤشر )

 .والخارجيين

 و  2016/2017حيث يتوافر تقارير مراجع داخلي للعام  الثالث برامجلالمراجعة الداخلية لسنويا وبصفة دورية  يتم

ويتم إختيار كل سنتين كما تلتزم األقسام العلمية أيضا بالمراجعة الخارجية للبرامج  2018/2019، 2017/2018

. ويوجد تقارير 19/7/2016بتاريخ  22رقم  معهدلمعايير موثقة معتمدة من مجلس الالمراجعين الخارجيين طبقاً 

 (5)مرفق رقم . 2018/2019للعام و  2016/2017للعام الثالثة برامج لمراجع خارجي ل

 بحضور لجنة المعايير االكاديميةمية يتم عرض ومناقشة تقارير المراجعين الداخليين والخارجين بالمجالس العل 

 ،. ويتم اتخاذ اإلجراءات التصحيحة لتطوير وتحديث البرامجمعهدثم يتم عرضها على مجلس ال ،وتطوير البرامج

تطبيقات التجارة االلكترونية ومقرر التسويق  مقررمثل عدد من المقررات توصيف تطوير  تم ومثاال على ذلك

بإدخال الطالب لمعامل حاسب مجهزة بخدمة االنترنت للتصفح والتدريب على التعامل مع ن االلكتروني واالعال

مواقع التجارة االلكترونية والتسويق االلكتروني وكيفية استخدام شبكة االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي  في 

 .الداخليين والخارجين فق ما جاء بتقارير المراجعينذلك واإلعالن 

ى المؤسسة تقارير سنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية بما يؤكد االلتزام بالتوصيف المعلن (: لد6مؤشر )

 للمقررات الدراسية، ويطَلع عليها المعنيون، وتستفيد المؤسسة منها في وضع خطط التحسين والتطوير.

 كل قسم علمي،  من خاللوالبرامج التعليمية استرشادا بنماذج الهيئة  الدراسية يتم إعداد التقاريراالسنوية للمقررات

و عام  2015/2016 وذلك عن االعوامولجميع المقررات سنوات سابقة لكل برنامج  3ويتوافر تقارير 

التزام األقسام العلمية بالتوصيف المعلن مثل المحتوى  التقارير عناصر فيدتو. 2017/2018وعام م 2016/2017

نة ويتم إطالع األطراف المعنية من أعضاء ھيئة التدريس والهيئة المعاو .العلمى، وطرق التدريس، وأساليب التقويم

ويتم رفع مج المعايير االكاديمية وتطوير البراكما يتم مناقشتها على مستوى المجالس العلمية ولجنة  ،على تلك التقارير

باألتى:  المعهد . و مثاال على ذلك، قامالتعليميةبرامج اللمناقشة مدى اإلستفادة منها في تطوير  معهدالنتائج لمجلس ال

نظرا النخفاض عدد طالب التجارة الخارجية وضع قواعد توزيع الطالب على برنامج المحاسبة والتجارة الخارجية 

 فى بعض المقررات ارتفاع نسبة الطالب الحاصلين على تقدير مقبولأسباب  دراسة، والمحاسبةوزيادة عدد طالب 

 .2018/2019والعمل على تالفي ذلك في الفصل الدراسي األول للعام 

 :نقاط القوة 

لقطاع كليات التجارة برنامج المحاسبة المعايير األكاديمية القومية المرجعية المحاسبة قسم ىتبن .1
 

 مقسمن خالل مجاس ال

 .معهدومجلس ال

 .اعداد معايير اكاديمية مرجعية لبرنامجي التجارة الخارجية ونظم المعلومات االدارية .2
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 وأھدافه االستراتيجية. معهدالمتبناة تتوافق مع رسالة ال المعايير االكاديمية .3

 تالئم متطلبات سوق العمل.سنويا لجعل البرامج سوق العمل س األقسام العلمية درت .4

 لالئحة.وفقا للمعايير واالبرامج التعليمية والمقررات توصيف جميع  .5

 توافر مصفوفة توافق كل برنامج مع المعايير األكاديمية المرجعية المتبناة. .6

 كل برنامج. توافر مصفوفة توافق اھداف ونواتج التعلم .7

 نواتج التعلم لكل برنامج تعليمي مع مقرراته الدراسية.توافر مصفوفة اتساق  .8

 ات يوضح طرق التدريس والتقويم التي تحقق نواتج التعلم وفق نموذج الهيئة.توصيف المقرر .9

 توافر الخطة التدريسية ومصفوفات توافق نواتج التعلم مع المحتوي وطرق التدريس والتقويم بكل مقرر. .10

 دورية اعداد تقارير المراجعين الداخليين والخارجيين عن البرامج التعليمية والمقررات الدراسية. .11

التحسين دورية اعداد تقارير سنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية ومناقشتها واالستفادة منها في وضع خطط  .12

 امج.والتطوير للمقررات والبر

  ال توجدالضعفنقاط : 

  وجدتمقترحات التحسين: ال 

 

 األدلة والوثائق  

 الالئحة الداخلية للمرحلة الجامعية األولى. √ □ 

مجالس المؤسسة المعنية الخاصة بتبني المعايير األكاديمية )في حال تعدد البرامج  محاضر مجالس األقسام محاضر √ □ 

 التي قامت بتبني المعايير األكاديمية الخاصة ببرامجها(.

 وثيقة المعايير المعتمدة )في حال عدم تبني المعايير األكاديمية القومية المرجعية(.√ □ 

 نماذج األدوات المستخدمة الستقراء سوق العمل إن وجدت. √ □ 

 مصفوفة توافق نواتج التعلم للبرنامج التعليمي مع المعايير األكاديمية التي تبنتها.√ □ 

 مصفوفة توافق نواتج التعلم للبرنامج التعليمي مع المقررات الدراسية.√ □ 

 توصيف البرامج التعليمية والمقررات الدراسية.  √  □

أمثلة من محاضر األقسام العلمية ولجنة التعليم والطالب ومجلس المؤسسة الخاصة بتصميم وتطوير البرامج √ □ 

 التعليمية.

 استراتيجية التعلم والتدريس والتقويم.√ □ 

 تقارير المراجعة الداخلية الخارجية للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية.√ □ 

 ة والبرامج التعليمية متضمنة خطط التحسين )نسخ إلكترونية لألعوام الثالثة السابقة(.تقارير المقررات الدراسي √ □

 :ما توفره المؤسسة من مطبوعات / وثائق تدلل على تحقق المعيار √□ 

 25/5/2005بتاريخ  1311القرار الوزاري رقم  :1 مرفق رقم. 

  المعايير االكاديمية المتبناةمجالس األقسام ومجلس المعهد العتماد  محاضر: 2مرفق رقم. 

  ونتائج تحليلها استقراء احتياجات ومستجدات سوق العمل استبيانات :3مرفق رقم. 

 المحاسبة والتجارة الخارجية للعامبرنامجي العتماد ( 13/9/2018مجلس القسم بتاريخ )ضر امح :4 مرفق رقم  

 . الثالث برامجتوصيف مجالس األقسام ومجلس المعهد العتماد  محاضر 2018/2019
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 معهدمحضر مجلس المعايير اختيار المراجع الخارجي والداخلي لتوصيف البرامج والمقررات و :5قم مرفق ر 

  .ھاالعتماد 19/7/2016بتاريخ  22رقم 
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 : التدريس والتعلم8معيار

بما يضمن تحقق المعايير للمؤسسة استراتيجية للتدريس والتعلم والتقويم يتم مراجعتها وتطويرھا بصورة دورية، 

األكاديمية، ويسهم في تحقيق رسالتها وأھدافها. وتحرص المؤسسة على مالءمة طرق التدريس والتعلم والتقويم لنواتج 

التعلم المستهدفة، وتعمل على تهيئة فرص التعلم الذاتي، وتقدم بمشاركة الجهات المجتمعية برامج التدريب التي تسهم في 

هارات الالزمة لتحقيق مواصفات الخريج، وتوفر لتلك البرامج الموارد المالئمة وتضمن جودة تنفيذھا إكساب الطالب الم

وجدية اإلشراف عليها، وتحرص على تقييم فاعليتها وتطويرھا. وتحرص المؤسسة على تقويم الطالب بموضوعية 

 العملية التعليمية.وعدالة، وباستخدام أساليب وأدوات متنوعة تالئم نواتج التعلم وبما يدعم 

  

 التقييم الذاتي 

مستوف  مستوف مؤشر التقييم

 جزئيا

غير 

 مستوف

للمؤسسة استراتيجية للتدريس والتعلم والتقويم تتسق مع المعايير األكاديمية  .1

 المرجعية وتالئم نواتج التعلم المستهدفة.

√   

التعلم الذاتي  تطبيق استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم يدعم اكتساب مهارات .2

 ومهارات التوظف لدى الطالب.

√   

فة وفقًا لنواتج التعلم المستهدفة للبرنامج  .3 برامج التدريب للطالب مصممة وموص 

 التعليمي، ويتوافر لتنفيذها اآلليات والموارد الالزمة.

√   

تقويم أداء الطالب في التدريب يتم بأساليب متنوعة بما يتوافق مع نواتج التعلم  .4

 المستهدفة. 

√   

فاعلية التدريب تقيم باستخدام أدوات ومؤشرات موضوعية، وتستخدم النتائج في  .5

 تطوير آلية التدريب وأدواته وموارده.

√   

التعلم المستهدف  الدرجات المخصصة ألنواع تقويم الطالب متوازنة مع نواتج .6

 قياسها.

√   

عملية تقويم الطالب تدار بكفاءة وعدالة، واالمتحانات يُأمن وضعها ونسخها  .7

 وتوزيعها بما يضمن سريتها. 

√   

آليات تقويم الطالب تضمن عدالة التصحيح ودقة وضع ورصد الدرجات واالحتفاظ  .8

 بالنتائج مؤمنة وقابلة لالستدعاء.

√   

   √ للطالب عن أدائهم في التقويم تدعم تعلمهم.التغذية الراجعة  .9

نتائج تقويم الطالب يستفاد منها في تطوير البرامج التعليمية واستراتيجيات  .10

 التدريس والتعلم والتقويم.

√   

قواعد التعامل مع تظلمات الطالب من نتائج التقويم موثقة ومعلنة، وتوجد آليات  .11

 لمراقبة تطبيقها.

√   
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 المؤسسةتعليقات 

 

: للمؤسسة استراتيجية للتدريس والتعلم والتقويم تتسق مع المعايير األكاديمية المرجعية وتالئم نواتج التعلم 1مؤشر 

 المستهدفة.

 استراتيجية للتدريس والتعلم و التقويم وفقا لتوصيف البرامج  المعايير االكاديمية وتطوير البرامجلجنة  اعدت

وتم عرضها ومناقشتها على مستوى األقسام العلمية بمشاركة أعضاء ھيئة التدريس  ،والمقررات والالئحة الداخلية

المجتمعية شارك في النقاش ممثل األطراف حيث  معهدمجلس الشئون التعليم والطالب ولجنة والهيئة المعاونة وفي 

  (.1رقم  )مرفق 20/9/2017بتاريخ  34رقم  معهدوتم اعتمادھا في مجلس ال

 وطبعها في كتيب وتوزيعه على األقسام العلمية واعالم الطالب بها للمعهد كتروني لموقع االالتم اعالن االستراتيجية ب

 المحاضرات. اثناء

  وأھدافه  المعهدتتضمن استراتيجية التدريس و التعلم و التقويم عدة عناصر أساسية حيث تشتمل على رؤية و رسالة

ودليل إدارة وطرق التدريس على مستوى المقررات، الثالث واستراتيجيات التعلم على مستوى البرامج  التعليمية،

متابعة الة االمتحانات، كما تتضمن االستراتيجية آلية وضمان سريتقويم الطالب  تحقيق عدالة اتوآلياالمتحانات 

 للتحقق منمصفوفات المضاھاه  لجنة المعايير االكاديمية وتطوير البرامجاعدت . تحديثالو ةمراجعالوتطبيق وال

ان بها  حيث ،ونواتج التعلموأھدافه  عهدالمعايير األكاديمية المرجعية المتبناة ورسالة المتوافق ھذه االستراتيجية مع 

تحقق جميع مستويات نواتج التعلم المستهدفة و، ومهارات التفكير لم الذاتيالتعمهارات  تكسبدريس والتقويم طرقا للت

 بالمعايير األكاديمية مثل المعرفة و الفهم والمهارات الذھنية والمهنية والعامة والمنقولة.

اكتساب مهارات التعلم الذاتي ومهارات التوظف لدى  : تطبيق استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم يدعم2مؤشر 

 الطالب.

 ولجنة  لجنة شئون التعليم و الطالب يتم متابعة تطبيق إستراتيجية التدريس و التعلم و التقويم بشكل دوري من خالل

والطالب. وتتم لشئون التعليم  المعهدوكيل القائم بعمل المراجعة الداخلية بوحدة ضمان الجودة، ويتم ذلك تحت اشراف 

مالحظات جلسات تعليمية نظرية وعملية، وفحص  اجراء ،المراجعة من خالل االطالع على نموذج توصيف المقرر

سنوية  نصفارائهم عن طريق االستبيانات، ثم ترفع تقارير  قياسو تحليل نتائج الطالب و ،تقارير وملفات المقررات

لمناقشتها و اتخاذ ما يلزم وفق نتائج  معهدلشئون التعليم والطالب، وتعرض على مجلس ال معهدوكيل اللقائم بعمل ل

التقارير. وتفيد كافة تقارير المتابعة التزام أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيهم بتطبيق طرق التدريس والتقويم الموجودة 

 .2017/2018عن العام  باالستراتيجية

 اكساب الطالب مهارات التعلم الذاتي من خالل تكليفات منزلية وتقديم ودعم تطبيق طرق التدريس والتعلم والتقويم ت

، وتوجد لجنة وحل تمارين وانشاء برامج الكترونية وقواعد بيانات و عمل عروض تقديمية تقارير ومشروع التخرج

يتم اكساب حيث  ،وريادة االعمالمهارات التوظف الطالب ساب اكتعمل على  للتوجه الوظيفي وريادة االعمال

كما تم دعوة  .TOIECو  ICDLو  هارات التوظف مثل التواصل الفعالموالطالب مهارات التأھيل لسوق العمل 

لتدريب الطالب على كيفية استغالل أفكارھم اإلبداعية لعمل مشاريع  2018مؤسسة انجاز مصر خالل شهر اكتوبر 

 في ريادة االعمال.
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فة وفقًا لنواتج التعلم المستهدفة للبرنامج التعليمي، ويتوافر لتنفيذها: برامج التدريب للطالب 3مؤشر   مصممة وموص 

 اآلليات والموارد الالزمة.

 الدراسي يقوم به الطالب في الفصل و ،أسابيع فى كل فرقة 3لطالب الفرقتين الثانية والثالثة  لمدة  يتم التدريب الميداني

دون ان يدخل في الطالب تدريب بضرورة  ولكن تم اتخاذ قراراتبالالئحة الزاميا للطالب  ليس التدريبو ،الصيفي

وتوفير  خاصة بتوفير أماكن التدريب الميداني واالشراف عليه 2017عام وانشاء إدارة التدريب  ،النهائي التقييم

مثل والمجتمع المحيط  االهيئاتاالتفاقيات مع  تم عقديكما  .للطالب تدريب داخلي بادارات المعهد وتدريب خارجي

وشركة الدلتا للتامين والمجموعة المتحدة للوساطة في  الهيئة القومية للتامينات والمعاشات وشركة مصر للتامين 

لتدريب وشركة اورانج لالتصاالت وبنك كريدي اجريكول األوراق المالية ومكتب شومان للمحاسبة والمراجعة 

 .الطالب

  اكتساب الطالب المهارات ودريب الميداني للطالب بما يالئم نواتج التعلم المستهدفة تصميم وتوصيف برنامج التيتم

تواجه الشركات والمؤسسات التي مشاكل ال والعامة التي تساعده في مباشرة العمل بكفاءة والتعرف علىالمهنية 

 .وكيفية تحليل ھذه المشاكلالتجارية 

  تحديد عضو  يتمآليات محددة وواضحة لتنفيذ التدريب الميداني واإلشراف عليه، حيث  وضعت إدارة التدريب بالمعهد

التي يتم فيها التدريب باالشراف على الطالب.  الجهة، كما يقوم عضو من دريس لالشراف داخليا على التدريبھيئة ت

  ة األطراف المجتمعية.  بمشاركوخارجه  معهدداخل ال الطالب لتدريبأماكن متنوعة  وقد وفرت إدارة التدريب

 : تقويم أداء الطالب في التدريب يتم بأساليب متنوعة وبما يتوافق مع نواتج التعلم المستهدفة. 4مؤشر 

  تحقق نواتج التعلم مثل تقييم بما يضمن أساليب وأدوات متنوعة لتقويم أداء الطالب في التدريب  إدارة التدريبتستخدم

 بنهاية التدريبيتم مطالبة الطالب بعمل تقرير لطالب، كما لمشرف جهات التدريب  وتقييم ،للطالب المعهدمشرف 

 إدارة التدريبتحرص وعلى التدريب.  معهدعما تم انجازه و كيفية استفادته من التدريب الصيفي وتسليمه لمشرف ال

ومشرف جهة التدريب باستيفائه. وفي نهاية التدريب  المعهدعلى توفير نموذج تقويم لكل طالب يقوم مشرف التدريب ب

س تحسن المهارات اقيبعمل تقويم نهائي للطالب لالمشرف الداخلي على التدريب باالشتراك مع تقوم جهات التدريب 

 .البرنامجلوضعه في ملف  المهنية لدى الطالب مع االحتفاظ بعينة من انجاز الطالب في التدريب

ريب تقيَّم باستخدام أدوات ومؤشرات موضوعية، وتستخدم النتائج في تطوير آلية التدريب وأدواته : فاعلية التد5مؤشر 

  وموارده.

 أدوات مناسبة لتقييم فاعلية التدريب مثل استقصاء رأي الطالب والمشرفين وجهات التدريب إدارة التدريب ستخدم ت

ويتم  ،مع تقديم مقترحات للتحسينالطالب مدى تحسن المهارات المهنية عند الطالب و أھم المشاكل التى واجهت عن 

 الطالب وواوضحت نتائج تقييم وتوصيف التدريب.  الية التدريبتحليل النتائج ومناقشتها لالستفادة منها في تطوير 

، بينما العمل وخاصة مهارات التواصل الفعالمهارات سوق  الطالب اكتساب فيفاعلية التدريب المشرف الداخلي 

التدريب تقرير  تعد ادارةاسفرت نتائج تقييم المشرف الخارجي لفاعلية التدريب على التزام الطالب واستعدادھم. و

التخاذ  المعهدويعرض على لجنة شئون التعليم والطالب ومجلس  ميدانيسنوي عن نتائج تقييم فاعلية التدريب ال

 (.2)مرفق رقم اإلجراءات المناسبة فيما يخص تطوير التدريب واماكنه والية االشراف والمتابعة. 

 : الدرجات المخصصة ألنواع تقويم الطالب متوازنة مع نواتج التعلم المستهدف قياسها.6مؤشر 



                8201 ديسمبرتقرير الدراسة الذاتية 

 

 بالمنصورة وتكنولوجيا الحاسبمعهد النيل العالي للعلوم التجارية  61

 

 الفصل الدراسي ونهايته منتصفا االختبارات النظرية في في المقررات الدراسية بعدة طرق منه يتم تقويم الطالب، 

باإلضافة الى تقيم التكليفات وانشطة التعلم الذاتي والمشاركة  ،ومشروع التخرج ،/ التطبيقية العمليةواالختبارات 

 القصيرة اتاالختبار وتعقد. مما يضمن قياس جميع مستويات نواتج التعلم المعرفية والمهارية والعامةوالحضور، 

امتحان تحريري  ويتم عقدمدى تحصيلهم.  معرفةھو عمل تقويم مبكر للطالب و اهوھدف الفصل الدراسيخالل 

، حسب طبيعته قررمن درجات الم% 35الي % 25 منتتراوح بنسبة منتصف الفصل الدراسي في األسبوع الثامن ب

نهاية باإلضافة الى االمتحان التحريري النهائي حيث يحرص عضو ھيئة التدريس على وضع امتحان تحريري في 

 .وتوازن توزيع الدرجات عليها الفصل بصورة تراعي قياس مهارات التعلم المستهدفة والموجودة في توصيف المقرر

 التعلم الذاتي حيث يقوم عضو ھيئة التدريس و الهيئة المعاونة بطلب تكليفات من أنشطة يتم تقييم الطالب من خالل و

ل شبكة االنترنت ووضع درجات البحث عن معلومات من خال الطالب أثناء الفصل الدراسي تشمل حل مسائل أو

الرياضيات والتامين ومقرر محاسبة الشركات ومقرر رياضيات التمويل، وكذلك يطلب من مثال في مقرر  ذلك علي

الطالب اعداد تقارير كما في مقرر تطبيقات الحاسب في اعداد التقارير ومقرر أصول المراجعة ومقرر المراجعة 

صول محاسبة التكاليف، وأيضا يطلب من الطالب اعداد برامج الكترونية كما في مقرر البرمجة الهيكلية ومقرر أ

. كما يحرص 2و  1المتقدمة ومقرر اساسيات البرمجة الهيكلية، وانشاء قواعد بيانات كما في مقرر قواعد بيانات 

أثناء المحاضرات أو التمارين من خالل عضو ھيئة التدريس و الهيئة المعاونة على مشاركة و تفاعل الطالب 

 . عليه وعلى نسبة الحضور في كل المقرراتالمناقشات الشفوية لما تم استيعابه ووضع درجات 

 قوم عضو ھيئة التدريس بعمل امتحان عملي في نهاية التمارين العملية في معامل الحاسب  في األسابيع األخيرة من ي

 . الهيئة المعاونةتحت مباشرة  عمليةالفصل الدراسي لقياس المهارات ال

 على فصلين  ساعة تطبيقي 4ساعة نظري و  2بواقع  النهائية السنة كما يسجل الطالب العداد مشروع التخرج في

 النهائي للمشروع تقييمالويتم  ،ويتم اختيار موضوع المشروع من قبل كل من الطالب ومشرف المشروعدراسيين، 

 من خالل لجنة احد اعضائهاومناقشة الطالب  عن المشروع عرض تقديميللمشروع وفحص المخرج النهائي ب

 .لتقييم جميع مستويات نواتج التعلم المعهدمن خارج  ينالمشرف وعضو

 مراجعة الورقة االمتحانية شكال ومضمونا طبقا لمواصفات نموذج الورقة االمتحانية المعد يتم  بعد نهاية االمتحاناتو

بحيث تشمل المراجعة التأكد من تنوع االسئلة وعدم تكرار نفس األسئلة بأكثر من نمط و  ضمان الجودةوحدة سلفا من 

 نواتج التعلم واكتساب المهارات لدى الطالب. مستوياتأن تقيس األسئلة 

 يتها. : عملية تقويم الطالب تدار بكفاءة وعدالة، واالمتحانات يُأمن وضعها ونسخها وتوزيعها بما يضمن سر7مؤشر 

 مل أيضا تويش ،الفرق والبرامجعمل الكنترول في جميع  اجراءاتدليالً إلدارة االمتحانات يحتوي على  المعهد وضع

على مواصفات الورقة االمتحانية التي يجب أن يلتزم بها عضو ھيئة التدريس من توزيع الدرجات على األسئلة 

 بصورة متوازنة و كتابة درجة كل سؤال. 

  من موعد على األقل جداول االمتحانات قبل أسبوعين مقترح لباعداد  معهدقوم اليتتمثل اليات إدارة الكنترول بان

خالل أسبوع تمهيدا العالن الجدول النهائي وارساله  وعرضه على الطالب الخذ رايهم وامكانية تعديلهاالمتحان 

أسماء وعدد المالحظين في تحديد وحان طبقا للجدول المعد توزيع الطالب على لجان االمت يتمو ، للوزارة العتماده

 كل لجنة مع اعالن قواعد االنضباط للطالب بصورة واضحة وفي أماكن ظاھرة للطالب.



                8201 ديسمبرتقرير الدراسة الذاتية 

 

 بالمنصورة وتكنولوجيا الحاسبمعهد النيل العالي للعلوم التجارية  62

 

 االمتحانات بوقت كاف االمتحانات من أعضاء ھيئة التدريس قبل بدء اسئلة يقوم أعضاء الكنترول باستالم  اظرف ،

مؤمنة  خزائن حديديةأن أظرف االمتحان مغلقة وموقع عليها من عضو ھيئة التدريس ثم يتم وضعها في  مع التأكد

فتح االظرف واعداد محضر فتح مظاريف يتم حيث سرية نسخ أوراق األسئلة المعهد ضمن يداخل حجرة الكنترول. 

 .االمتحاناتفي مكان خاص ومؤمن بتصوير لجنة رؤساء الكنتروالت تصويرھا من قبل اسئلة و

 المقرر مدونا عليها اسم المقرر وكوده وعدد أسئلة قبل بدء االمتحان مباشرة أظرف  رئيس لجنة المراقبةيتسلم و

  ، والفصل الدراسي ومواعيد االمتحانات ووقتها وغيرھا. لجنةوعدد الطالب في كل  ومكانهااللجان 

  عن أية  ات الطالبخالل فترة االمتحان للرد على استفسارويتم التنبيه على عضو ھيئة التدريس بضرورة التواجد

على جميع  . ويقوم المالحظين بتمرير كشف الحضور والغيابان وجدت داخل ورقة االمتحان اسئلة غير واضحة

الطالب حيث يقوم كل طالب بالتوقيع فى الكشف فى مكان التوقيع. وفي نهاية االمتحان يقوم المالحظين بجمع اوراق 

بة من الطالب و تسليمه للكنترول مرفق به كشف بغياب الطالب. ويقوم أعضاء الكنترول بتسليم اوراق االجابة االجا

لعضو ھيئة التدريس مرفق بها تعليمات الكنترول والتي تشمل تعليمات التصحيح وضرورة االلتزام بالتصحيح وفق 

 .وضرورة التصحيح داخل الكنترول اإلجابات النموذجية والمراجعة الدقيقة لضمان عدالة التقويم

: آليات تقويم الطالب تضمن عدالة التصحيح ودقة وضع ورصد الدرجات واالحتفاظ بالنتائج مؤمنة وقابلة 8مؤشر 

 لالستدعاء.

 عدم وجود صلة قرابة بين عضو ھيئة التدريس و أي من الطالب والعدالة ومنع تضارب المصالح  المعهد نضمي

  (.3)مرفق رقم من خالل التوقيع على نموذج عدم تضارب المصالح بين مالحظي اللجان وأي من الطالب و

 يقوم أعضاء حيث وضع نماذج اجابات الطالب لالمتحانات بريس عضو ھيئة التدالمعهد على ان يقوم يحرص و

 ابة في نهاية الفصل الدراسي.الكنترول بطلب االجابة النموذجية من عضو ھيئة التدريس عند تسليم أوراق اإلج

  يقوم الكنترول بتحديد أعضاء من داخل الكنترول للتأكد من دقة رصد الدرجات حيث يتم التأكد أنه قد تم تصحيح كل

أجزاء السؤال و أنه ال يوجد أي جزء من ورقة االجابة لم يتم تصحيحه. يتم تجميع درجة السؤال و التأكد أن الجمع 

، ويتم جمع غالف الخارجي لورقة االجابةجة السؤال داخل الورقة بالدرجة الموجودة على السليم. يتم مضاھاة در

درجات األسئلة و التأكد أن المجموع الكلي سليم. يتم التأكد من توقيع عضو ھيئة التدريس على كل سؤال ووجود 

 توقيع المصحح الثاني على كل أوراق االجابة.

  موقع الإعالن النتيجة على ويتم بطباعة احصائية لنتيجة الطالب  ترولرئيس كل كنبعد رصد الدرجات يقوم

للطالب معرفة نتيجة االمتحانات من  ويمكن ،من قبل الوزارة ومراجعتها عليها معهدفور تصديق عميد الااللكتروني 

 و تقديره بها. قررتطيع بها االطالع على نتيجة كل مموقع وذلك بتوفير كلمة مرور لكل طالب يسالعلى 

 : التغذية الراجعة للطالب عن أدائهم في التقويم تدعم تعلمهم.9مؤشر 

 عمل  يتم، كما تكليفاتطلب الفصل الدراسي وخالل  ةقصير ةتحريري اتيقوم عضو ھيئة التدريس بعمل اختبار

والتعرف على مدى ، وذلك للتقويم المبكر للطالب الفصل الدراسي في األسبوع الثامنامتحان تحريري منتصف 

 .وتحفيز الطالب المتفوقين تحصيلهم خالل األسابيع المختلفة من الدراسة وإمكانية تقديم دعم للطالب المتعثرين

على أن تدعم "التغذية الراجعة عن نتائج االمتحانات" عملية التعلم فانه يتم االعالن عن كامل  معهدوحرصاً من ال

و في خالل الفصل الدراسي يدعم  ،للتعويضانات حتى تعطي فرصة للطالب درجات أعمال السنة قبل بدء االمتح
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اعضاء ھيئة التدريس الطالب بساعات مكتبية الستيعاب األجزاء التي لم يفهموھا لتحسين درجاتهم في االمتحانات 

 الفصلية. 

 لتدريس والتعلم والتقويم.: نتائج تقويم الطالب يستفاد منها في تطوير البرامج التعليمية واستراتيجية ا10مؤشر 

  بتحليل نتائج الطالب في جميع المستويات الدراسية وفي جميع المقررات  المعايير االكاديمية وتطوير البرامجتقوم لجنة

ويتم عمل احصائيات سنويا لدراسة تطور نسب النجاح. و يتم اعداد تقرير عام عن نتائج االمتحانات و يعرض على 

ويتم االستفادة من نتائج التقرير في تطوير البرامج و المقررات الدراسية. كما يتم االستفادة أيضا من معهد مجلس ال

 قرراتتم تطوير طريقة التدريس في بعض المالنتائج في تطوير استراتيجية التدريس و التعلم، فعلى سبيل المثال 

بإدخال الطالب لمعامل حاسب  نق االلكتروني واالعالتطبيقات التجارة االلكترونية ومقرر التسوي مقرر مثلالدراسية 

مجهزة بخدمة االنترنت للتصفح والتدريب على التعامل مع مواقع التجارة االلكترونية والتسويق االلكتروني وكيفية 

رفع يفات المطلوبة من الطالب لزادت عدد التكلكما  اإلعالن،استخدام شبكة االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي  في 

 .والتقويم المستوى التعليمي لهم و تم تعديل ھذه النقاط في استراتيجية التدريس و التعلم

 : قواعد التعامل مع تظلمات الطالب من نتائج التقويم موثقة ومعلنة، وتوجد آليات لمراقبة تطبيقها.11مؤشر 

  المعهديوجد آلية و قواعد خاصة بتظلمات الطالب من نتائج االمتحانات الفصلية و النهائية معلنة من خالل موقع 

)مرفق   المسموح بها وتتمثل في اسبوع من اعالن النتائج لتظلماوفى لوحة اإلعالنات و محدد بها فترة  االلكتروني

 (.4رقم 

  االطالع على ورقة االجابة واالستفسار عن الدرجة في كل سؤال و في يحق للطالب  ،االمتحانات الفصليةحالة في

 حالة وجود حق للطالب في جزء من اجزاء السؤال يتم تعديل درجته في ورقة االجابة. 

 فى خالل الفترة المسموح بها الى  مقرردرجاته في ال، يقوم الطالب بتقديم طلب تظلم من ةالنهائي اتوفي حالة االمتحان

 وارسال التظلم تظلمات أى طالب من نتائج االمتحانات، ويتم الموافقة علي لشئون التعليم والطالب عهدالموكيل 

لشئون التعليم  معهدفي حضور وكيل ال قررعضو ھيئة التدريس القائم على تدريس الم ىستدعوي. لرئيس الكنترول

يتم فحص كل تظلم على حده وذلك بمضاھاة االجابة النموذجية مع ورقة اجابة ورئيس الكنترول حيث والطالب 

 التظلم نتيجةباعالن  وكيل المعهد لشئون التعليم والطالبم يقوم ثوالتحقق من تصحيح كافة أجزاء األسئلة، الطالب 

 للطالب.

 :نقاط القوة 

 . شارك في وضعها األطراف المعنية توجد استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم معتمدة ومعلنة .1

 تتسق مع المعايير األكاديمية المرجعية وتالئم نواتج التعلم المستهدفة.التدريس والتعلم والتقويم استراتيجية  .2

 .التدريس والتعلم والتقويماستراتيجية تلتزم األقسام العلمية بتطبيق  .3

 التوظف.مهارات التعلم الذاتي ومهارات الطالب ب كست طرق التدريس .4

 اتخاذ قرارات لتنفيذ التدريب الميداني وانشاء إدارة التدريب للطالب والخريجين. .5

 اآلليات والموارد الالزمة. ويتوافر لتنفيذهللطالب الميداني لتدريب لتوصيف يوجد  .6

 تقويم أداء الطالب في التدريب يتم بأساليب متنوعة بما يتوافق مع نواتج التعلم المستهدفة.  .7

 .وجهات التدريب والمشرفينفاعلية التدريب باستخدام استبانات للطالب  يتم قياس .8
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 . وتامينهااالمتحانات يضمن المعهد عدم تضارب المصالح وسرية  .9

 التصحيح ورصد الدرجات واالحتفاظ بالنتائج مؤمنة وقابلة لالستدعاء.ودقة عدالة  .10

 يتم اعالم الطالب بنتائج التقويم لدعم تعلمهم. .11

 يستفاد منها في تطوير البرامج التعليمية واستراتيجية التدريس والتعلم والتقويم.وائج تقويم الطالب نتيتم تحليل  .12

 .ب من نتائج التقويم موثقة ومعلنةلتعامل مع تظلمات الطالل توجد اليات .13

  :نقاط الضعف 

 .التدريب الميداني بالالئحة غير اجباري .1

 :مقترحات التحسين 

 .(انشاء لجنة التدريبضمن تدريب جميع الطالب )تم وقرارات تاتخاذ إجراءات  .1

 

 األدلة والوثائق  

□ .الالئحة الداخلية للمرحلة الجامعية األولى 

□ .استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم 

□ وات تقييم  مهارات الطالب ملف المقرر )توصيف المقررات الدراسية متضمنا خطط التدريس والتقويم و نماذج أد

 من تكليفات الطالب وخالفه(. ونماذج

 □   .توصيف التدريب 

 □  .أدوات تقييم الطالب في التدريب 

 □  .)أدوات تقييم التدريب )استقصاء رأي الطالب والمشرفين وجهات التدريب 

 □  جهات تدريب وخالفه(. –جهات الخارجية )جامعات الوثائق اتفاقيات التعاون / الشراكة مع 

 .)إن وجدت( (Portfolios)عينة من ملفات إنجاز الطالب □ 

 □  مواصفات الورقة االمتحانية(. -دليل إدارة االمتحانات )الئحة كنترول مرحلة البكالوريوس 

 □ .وثائق الكنتروالت ونماذج أوراق االمتحانات التحريرية ووثيقة اإلجابة النموذجية وكراسات إجابات الطالب 

 □ السنوية لوكيل المؤسسة لشئون التعليم والطالب. التقارير 

 :ما توفره المؤسسة من مطبوعات / وثائق تدلل على تحقق المعيار √□

  لتدريس والتعلم و التقويماالعتماد استراتيجية  20/9/2017بتاريخ  34رقم   معهدمحضر مجلس ال :1مرفق رقم 

  ووثائق المشاركة في وضعها.

  ميدانيتقرير سنوي عن نتائج تقييم فاعلية التدريب ال :2مرفق رقم. 

  وثيقة ونماذج عدم تضارب المصالح. :3مرفق رقم 

  مع تظلمات الطالب من نتائج االمتحانات. الية التعامل :4مرفق رقم    
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 : الطالب والخريجون9معيار

على جذب الطالب الوافدين. وتلتزم المؤسسة للمؤسسة قواعد معلنة وعادلة لقبول الطالب يتم مراجعتها دوري ًا، وتعمل 

بتقديم الدعم واإلرشاد للطالب وتكفل مشاركتهم في صنع القرار، وتشجع األنشطة الطالبية، وتحرص على قياس آراء 

 الطالب، وتعمل على استمرارية التواصل مع الخريجين.

 

 التقييم الذاتي  

 

مستوف  مستوف مؤشر التقييم

 جزئيا

غير 

 مستوف

قواعد قبول وتحويل وتوزيع الطالب على البرامج التعليمية والتخصصات  .1

 واضحة وعادلة ومعلنة.

√   

   √ للمؤسسة أساليب فاعلة لجذب الطالب الوافدين. .2

للمؤسسة نظام متكامل وفعال لدعم الطالب مادي ًا واجتماعي ًا وصحي ًا ويتم  .3

 تعريف الطالب به بوسائل متعددة. 

√   

نظام فعال للدعم األكاديمي للطالب وتقدم لهم خدمات التوجيه للمؤسسة  .4

 المهني.

√   

للمؤسسة آليات فاعلة لدمج ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع الطالبي  .5

 ومراعاة مالءمة اإلنشاءات والتجهيزات.

 √  

   √ وجود تمثيل للطالب في اللجان ذات الصلة. .6

المؤسسة الموارد المالئمة من حيث  األنشطة الطالبية متنوعة، وتوفر لها .7

 األماكن والتجهيزات واإلشراف.

√   

للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس آراء الطالب، واتخاذ اإلجراءات الالزمة  .8

 لدراستها واالستفادة من النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

√   

بيانات خاصة للمؤسسة آليات لمتابعة الخريجين والتواصل معهم، وقواعد  .9

 بهم تحدث بصورة دورية.

√   

برامج للتنمية المهنية والتعليم المستمر وفقًا الحتياجات المؤسسة توفر  .10

 .وتطورات سوق العمل

√   
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 :تعليقات المؤسسة  

 

 : قواعد قبول وتحويل وتوزيع الطالب على البرامج التعليمية والتخصصات واضحة وعادلة ومعلنة.1مؤشر 

  مطبوعات ورقية في ، وكذلك الطالبو التعليمشئون  ادارة من خاللوالتوزيع يتم االعالن عن قواعد ومواعيد القبول

تنظيم و إستقبال الطالب الجدد يتمو .المعهدأعداد الطالب بناًء على موارد  مكتب التنسيق، ويحدد مثل دليل الطالب

لشئون التعليم  معهدوكيل الالعميد والقائم بعمل من خالل في بداية الفصل الدراسى األول كل عام تعريفية  لقاءات

بالنظام الجدد تعريف الطالب ب، ويقوم إتحاد الطالب واتحاد الطالب وحدة ضمان الجودةوالطالب بالتنسيق مع 

حيبية وارشادية للطالب باإلضافة الي عرض ، كما يتم تعليق لوحات تروالبرامج التعليميةالدراسى واألقسام العلمية 

. وتتناسب أعداد الطالب العرض بالمعهد ةوشاش االلكتروني الموقعكافة االعالنات واالرشادات للطالب الجدد على 

 معامل.الو مساحة المدرجات والقاعات الدراسيةالمقبولين مع 

 بالنسبة للمحاسبة السنة األولى عن طريق طابع التنسيق، و من لتخصصبالنسبة لبرنامج نظم المعلومات اإلدارية يبدأ ا

محاسبة امج نبرعلى اما  يتم توزيع الطالب في السنة الثالثةولهم طابع تنسيق واحدة للسنة األولى  والتجارة الخارجية

معين  ، وفي حالة زيادة عدد الطالب الراغبين في تخصصواختيار الطالب وفقاً لرغباتاو برنامج تجارة خارجية 

المادية والبشرية تتضمن قواعد التوزيع ان يتم ترتيب الطالب وفق التقدير ومواد محددة تخدم  برنامجعن إمكانات ال

 التخصص.

 ومن خالل إدارة شئون التعليم والطالب وفي دليل  لكترونيموقع االالعلى نة علم معهدللتحويل من والي ال توجد قواعد

واعتماد وزارة التعليم  موافقة عميدي المعهدينمن خالل فيما بين المعهد والمعاھد المتناظرة  تتم التحويالتوالطالب 

  .نهاية شهر اكتوبرتستمر حتى تبدأ من منتصف شهر أغسطس وو العالي،

 في من خالل استطالع اراء الطالب وتناقش قواعد التوزيع والتحويل سنوياً القبول والتوزيع تم مراجعة قواعد ي

وبحث إمكانية تطويرھا وفق التغذية الراجعة من األطراف المعنية في استبيانات  اجتماع لجنة شئون التعليم والطالب

 .التخاذ االجراءات المناسبة معهدثم يتم رفعها لمجلس ال قياس اراء الطالب

 ويتضح من سنويً ا. وتحدث  معهدال الى نسب التحويالت منوعدد بيانات عن عدد الطالب المقبولين وقواعد  توجد

زيادة عدد المحولين وكذلك ، %7.5بنسبة  2018/2019بالعام   بالمعهدالجدول التالى تزايد أعداد الطالب المقبولين 

جاذب  المعهدمما يدل على فاعلية انشطة جذب الطالب وان  سنوات الدراسية السابقةال الثالث خالل معهدالى ال

بالنسبة للمحولين الى المعهد كما ھو موضح بالجدول  معهدالطالب المحولين من ال، كما يالحظ انخفاض عدد لطالبل

 :التالي

 معهدعدد المحولين من ال معهدعدد المحولين الى ال المقبولين عدد الطالب العام الجامعى

2016/2017 4187 184 -- 

2017/2018 4130 236 10 

2018/2019 4438 285 19 
 

 

 : للمؤسسة أساليب فاعلة لجذب الطالب الوافدين.2مؤشر 
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 معهد زيارة السفارات وتوفير معلومات كافية عن برامج ال تضمنتليات وسياسات لجذب الطالب الوافدين آ توجد

الشتراك في معارض التعليم المحلية واإلقليمية، وتقديم التسهيالت التخطيط لو وخاصة برنامج التجارة الخارجية

يتم سنويا حصر نسب وأعداد و . مميزات المتاحة للطالب المصريينجميع الوواألنشطة الطالبية والترفيهية والرعاية 

 .2018/2019بالعام  طالب وافد ليبي 1ويوجد عدد من كل عام دراسي  بالمعهدالطالب الوافدين المقبولين 

 : للمؤسسة نظام متكامل وفعال لدعم الطالب مادي ًا واجتماعي ًا وصحي ًا ويتم تعريف الطالب به بوسائل متعددة.3مؤشر 

 المعنوي يكون في صورة تكريم بالنسبة للدعم ، واجتماعي ًا وصحي ًا ومعنويامادي ًا نظاماً متكامالً لدعم الطالب  يوجد

 وفاتأنظمة متعددة للخصومات على المصر المعهدطبق يالمادي ومنح شهادات في حفالت التخرج، وبالنسبة للدعم 

او  وتشمل تلك الخصومات على سبيل المثال خصم في حالة وفاة ولى األمر أثناء الدراسةوالكتب الدراسية الدراسية 

% والثاني 10األول ، خصم ألوائل الدفعات )محدود الدخل او انفصال االب واالم بلوغه سن المعاش او مرضه او

والعاملين  ،(%5التفوق الرياضي )المركز األول  ،في نفس الفرقة يتم خصم ثمن الكتب(، خصم لألخوة األشقاء 5%

باإلضافة الى خصومات  ،بالمعهد يتم دفع المصاريف األساسية فقط مع خصم ثمن الكتب والمصروفات اإلدارية

ون االجتماعية ذج بحث اجتماعى الستيفاؤه  من الشئيقوم الطالب بسحب نمو .خاصة بتقدير رئيس مجلس اإلدارة

الدعم.  لجنة صندوق التكافل لبحث الحاالت وتقرير من يستحق وتعرض على تلرعاية الشباب وتجمع الطلبا مويقد

كان اجمالي مبلغ الخصم من المبالغ المنصرفة على الدعم الطالبي حيث يتضح من الجدول التالي زيادة سنوية في و

 . كالتاليلالعوام الثالثة السابقة التكاقل صندوق 

 المبلغ بالجنيه العام

2015/2016 884.123 

2016/2017 902.725 

2017/2018 1.159.153 

 جنيه 2.946.001 اجمالي الدعم الطالبي )صندوق التكافل للطالب(

 

 وكذلك  ،الخامسةطالب من الساعة التاسعة وحتى الطبية تخدم  ةتوفير عياددعم صحي للطالب وذلك من خالل  يوجد

، كما معهدتوفير وسائل نقل من والى البالنسبة للخدمات االجتماعية يتم وتوفير إسعاف مجهز في حالة الضرورة. 

 للمشروبات الباردة والساخنة. و ت للماكوالتمطاعم وكافتيرياالمعهد وفر ي

  ومن خالل المطويات المطبوعة والتي يتم توزيعها  االلكترونيويتم تعريف الطالب بتلك الخدمات من خالل الموقع

 دليل الطالب.بتلك الخدمات  علنت، كما على الطالب

 المهني.: للمؤسسة نظام فعال للدعم األكاديمي للطالب وتقدم لهم خدمات التوجيه 4مؤشر 

  الريادة العلمية والساعات المكتبيةونظام  الفصل الدراسينظام  معهدال يطبقحيث  استحداث إدارة للدعم االكاديميتم، 

رعاية خاصة إدارة الدعم االكاديمي وتقدم طوال فترة دراستهم.  الطالب وتوجيهاألكاديمى  لتقديم خدمات الدعموذلك 

. حفل التخرج سنوياً وتسليمهم شهادات تكريمالمحاضرات و، فتقوم بتكريم الطالب المتفوقين أثناء قينللطالب المتفو

حيث أن عدم  ،وھي تطبيق نظام الغياب همخاصة بالتعامل معووضع اليات  معاونة الطالب المتعثرينكما تقوم ب

تواصل مع الطالب بشان انخفاض وت ،حضور الطالب يزيد من عدم إستيعابهم ويالتالى يزيد من الطالب المتعثرين

لمجموعة  هنية تعديل جدوله مثل نقلاالهيئة المعاونة وامك مشاكله مع الخاصة و همعدل الحضور ومعرفة مشاكل

 . اخري
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  منها الملتقى التوظيفى  انشطةتنظيم عدة تم و وتحديد مهامها،لجنة التوجه الوظيفي وريادة االعمال  تم استحداثكذلك

كما تم .  وشرح مجاالت عمل تخصص التجارة الخارجية دورات تدريبية لتأھيل الطالب وتنمية مهارتهم والسنوى 

لتدريب الطالب على كيفية استغالل أفكارھم اإلبداعية لعمل  2018دعوة مؤسسة انجاز مصر خالل شهر اكتوبر 

 .ال بالجامعة االمريكية، كما حضر طالب من المعهد مؤتمر عن ريادة االعممشاريع في ريادة االعمال

: للمؤسسة آليات فاعلة لدمج ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع الطالبي ومراعاة مالءمة اإلنشاءات 5مؤشر 

 والتجهيزات.

 وتقوم إدارة الدعم االكاديمي بالمعهد بمساعدتهم على  هم،يتم السماح بتقديم الطالب ذوى اإلحتياجات الخاصة ويتم قبول

الئم ذوى انشاءات لتتجهيز ويتم التحصيل العلمي والتكييف االجتماعي والنفسي ودراسة مشاكلهم والعمل على حلها، 

 .اإلحتياجات الخاصة

 : وجود تمثيل للطالب في اللجان ذات الصلة.6مؤشر 

 على أساس معايير محددة وھى التفوق  ھمالمختلفة ذات الصلة بهم ويتم إختيارتمثيلهم في اللجان يتم شارك الطالب وي

مجلس  في تمثيل الطالب حيث يتم، ويفضل من ھم باتحاد الطالب واإلستعداد الشخصى للطالب للمشاركة الدراسى

وفريق إدارة الخطة  ، وفريق إدارة الدراسة الذاتية،إدارة الدعم االكاديميمجلس إدارة وحدة ضمان الجودة، ، معهدال

ويتاح للطالب الممثلين في تلك المجالس واللجان بعرض اراء ومقترحات الطالب ومناقشة القضايا التي  .االستراتيجية

تخصهم للمشاركة في صنع القرار، حيث يتم تعديل الجداول الدراسية وجداول االمتحانات وفق مقترحاتهم، 

 .الميدانيواالستجابة لهم وخاصة التدريب 

 : األنشطة الطالبية متنوعة، وتوفر لها المؤسسة الموارد المالئمة من حيث األماكن والتجهيزات واإلشراف.7مؤشر 

 ويوجد بروتوكول تعاون  والفنية،ممارسة االنشطة الرياضية والثقافية والعلمية والترفيهية ل الموارد الالزمة معهدوفر الي

كما ان  ،طائرةواليد والسلة والقدم الكرة من تدريب الفرق المشاركة بالبطوالت الرياضية لليمبية وبين المعهد والقرية اال

 وتنس الطاولة. ھناك العاب فردية مثل كمال االجسام والسباحة والمصارعة

 طلبة العمل لقاءات دورية مع ويتم  ،لطالبيسهم اتحاد الطالب في تنفيذ االنشطة الطالبية بالتعاون مع إدارة رعاية او

 :ھى لجان 7وتقدم األنشطة عبر  .المختلفة كل حسب رغبته وھوايتهالطالبية المشاركة في جميع األنشطة  لحثهم على

 .الطالبية لجنة األسر .1

 الخ. .....دورات في كرة القدم والطائرة والسلة وتختص بالنشاط الرياضي من  :يةالرياض لجنةال .2

 .وابداعية مسابقات ثقافية ودينيةوتختص باجراء  لجنة النشاط الثقافي: .3

 والمسرحية.والندوات الشعرية  العروض السينمائيةتتضمن و لجنة النشاط الفني: .4

 ... الخ. الجوالةرحالت ووالمعسكرات تتضمن المخيمات و لجنة الجوالة والخدمة العامة: .5

 ... الخ.واالحتفال بالمناسبات حمالت تبرع بالدموتتضمن الرحالت الترفيهية و الرحالت:االجتماعية ولجنة ال .6

 ومؤتمرات وورش عمل ... الخ.ثقافية تتضمن عقد ندوات و :يةلجنة العلمال .7

 حصل المعهد على مثالف ،على مراكز متقدمة في االنشطة الطالبية معهدال وقد حصل ھذا: 

 العاب القوي بالبطولة العربية فيو ،كمال االجسامبطولة الجمهورية لفي  2017عام  الثالثالمركز  -

 على مستوى المعاھد الخاصة التابعة للوزارة، المركز السادس في بطولة الكاراتيةو مصارعةفي الاألول المركز  -
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 بتقديم مسرحية الف ليلية وليلة،  فنيفي النشاط ال الثالثالمركز  -

بنات على المركز الثاني، والمركز الرابع طائرة الكرة الوفريق فريق كرة السلة بنات على المركز الثاني حصل و -

 بالقرية االوليمبية،  2017في تنس الطاولة في دورة الصداقة عام 

 كما حصل المعهد على احسن مشرف رياضي. -

  للجان األنشطة الطالبية المختلفة،  المكونين وأعضاء ھيئة التدريس ومعاونيهمويوضح الجدول التالى عدد الطالب

 :يشاركون في تنفيذ االنشطةباإلضافة الى من 

أعضاء هيئة التدريس عدد المشرفين من  بكل لجنة بالطعدد ال النشاط

 بكل لجنة ومعاونيهم

 8 الطالبية األسرلجنة  .1

طالب من كل فرقة  2بواقع عدد 

 بناء على تعليمات الوزارة

2  

 احدھما عضو ھيئة تدريس واألخر ھيئة معاونة

 2 8 يةلجنة الرياضال .2

 2 8 النشاط الثقافيلجنة  .3

 2 8 لجنة النشاط الفني .4

 2 8 لجنة الجوالة والخدمة العامة .5

 2 8 الرحالتاالجتماعية ولجنة ال .6

 2 8 يةلعلمللجنة اا .7

 14 56 االجمالي

 

: للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس آراء الطالب، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها واالستفادة من النتائج في 8مؤشر 

 اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

  من خالل إستطالع أراءھم  ، كما يتمقياس أراء الطالبل استبيانات سنويالجنة القياس والتقويم بوحدة ضمان الجودة تعد

ويوضح الجدول التالى بنود التعليمية بجوانبها المختلفة. للعملية و الجوانب الخاصة بهم حول اللقاءات الجماعية

 .7201/8201للعام اإلستبيانات المختلفة ونتائج االستبيانات 

 نتيجة المحور النسبة المئوية المحور م

 موافقه %81.83 سيايات القبول والتحويل والتوزيع 1

 موافقه %77 اإللتزام بمحتوى ومواعيد المحاضرات 2

 موافقه %71.83 طرق التدريس وتكنولوجيا التعليم 3

 موافقه %72.15 البيئة التعليمية 4

 موافقه %74.59 التدريب الميدانى 5

 موافقه %74.12 المعامل وقاعات التدريس 6

 موافقه %73.43 توجهات وفاعلية التعلم الذاتى 7

 موافقه %75.92 اإلرشاد األكاديمى 8
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 موافقه %74.25 األعمال الفصلية 9

 موافقه %74.33 الدروس الخصوصية 10

 موافقه %76.01 الكتاب الجامعى 11

 موافقه %71.58 الكثافة العددية 12

 موافقه %75.1 اإلمتحانات ومواصفات الورقة اإلمتحانية 13

 موافقه %76.33 األنشطة الطالبية 14

 موافقه %72.5 تشجيع التميز 15

 موافقه %77.5 الشفافية عند تقييم المقررات 16

 موافقه %74.33 المعلوماتإتاحة  17

 موافقه %75.11 سياسات عدم التمييز والعدالة 18

 موافق  %74.77 التسهيالت المتاحة بالمكتبة 19

 موافقه %70.77 اللجان والمجالس األكاديمية فيفاعلية المشاركة  20

 موافقه %65.17 مصداقية اإلدارة 21

 موافقه %74.33 الشكاوى والمقترحات 22

 موافقه %74.33 الدعم المادى 23

 موافقه %72.5 الخدمات الصحية 24

 محايد %75.33 الخدمات المقدمة لذوى اإلحتياجات الخاصة 25

 موافقه %72.33 المرافق 26

 موافقه %72.33 وسائل اإلنتقال 27

 موافقه %74.07 متوسط التقييم

 تم مناقشة نتائج يأن ھناك تحسن في قياس أراء الطالب في مجمل محاور التقييم. كما  السابق ويتضح من الجدول

اإلستبيان مع الطالب ومقارنة النتائج ومعرفة مقترحاتهم لتعزيز نقاط القوة وتحسين نقاط الضعف وقد تم إتخاذ 

وتخصيص  ة لالتوبيساتتحسين وسائل االنتقال وتجديد دوري وصياننتائج اإلستبيان مثل قرارات بناءاً على 

مثل مدينة المحلة الكبرى وميت غمر، وزيادة عدد المرافق، االجتماع معهم لبيان مصداقية  اتوبيسات لالماكن البعيدة

اإلدارة وان ھناك لوائح تحكم القرارات، واشراكهم في اتخاذ القرارات من خالل مشاركتهم في استبيانات الراي 

 .واللجان المعنيه بهم

 للمؤسسة آليات لمتابعة الخريجين والتواصل معهم، وقواعد بيانات خاصة بهم تحدث بصورة دورية. :9مؤشر 

  هم والتواصل لكاالتعرف على مشوإنشاء قاعدة بيانات للخريجين من مهامها بالمعهد الخريجين  إدارة شئونيوجد

الملتقى التوظيفى ويتم طرح أفكار ومشاريع عقد يحفل الخريجين السنوي و المعهدنظم يلتطوير مهاراتهم. كما  معهم

 .بعة مستوى الخريجين في سوق العمل. كما يوجد أليه لمتامعهدصغيرة للخريجين وإشراكهم في فعاليات ال

 المؤسسة توفر برامج للتنمية المهنية والتعليم المستمر وفقًا الحتياجات وتطورات سوق العمل. :10مؤشر 
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  حيث يتم تقديم عدد من البرامج التدريبية وورش  ،عداد الخريجين لسوق العملالمعهد إلتتنوع أنشطة وممارسات

برامج للتنمية المهنية والتعليم  يتيح لهمو العمل التي تؤھل الخريجين لمواكبة أحدث التطورات وإحتياجات سوق العمل

ومهارات  TOIEC اللغة اإلنجليزيةمنها على سبيل المثال دورات في ومهارات التوظف والتواصل الفعال المستمر 

إحتياجات وتطورات  معرفةحيث يتم  ،NACELSمركز و، NAITS مركزمن خالل وذلك ،  ICDLالحاسب االلي

   .لهم إلعالن عن برامج التنمية المهنيةيتم ا اسوق العمل وبناءاً عليه

   :نقاط القوة 

 والتخصصات واضحة وعادلة ومعلنة.قواعد قبول وتحويل وتوزيع الطالب على البرامج التعليمية  .1

 مادي ًا واجتماعي ًا وصحي ًا ويتم تعريف الطالب بنظام الدعم بوسائل متعددة. معنويا ويتم دعم الطالب  .2

 للدعم األكاديمي للطالب  توجد ادارة .3

 ه الوظيفى وريادة األعمال.التوجتوجد لجنة  .4

 وجود تمثيل للطالب في اللجان ذات الصلة. .5

 والحصول على مراكز متقدمة.الطالبية تنوع األنشطة  .6

 توافر األماكن والتجهيزات واإلشراف لممارسة األنشطة الطالبية. .7

 يشارك الطالب وأعضاء ھيئة التدريس ومعانيهم باالنشطة الطالبية. .8

يتم قياس آراء الطالب من خالل استبيانات سنويا، ويتم تحليلها واالستفادة من النتائج في اتخاذ اإلجراءات  .9

 التصحيحية.

 يتم متابعة الخريجين والتواصل معهم. .10

 توجد قواعد بيانات متكاملة خاصة بالخريجين تحدث بصورة دورية. .11

 .برامج للتنمية المهنية والتعليم المستمر وفقًا الحتياجات ولتطورات سوق العمل للطالبتنفيذ  .12

 نقاط الضعف: 

 .دورات مياة خاصة بهم الطالبي وتجهيزآليات دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع محدودية  .1

 مقترحات التحسين: 

 ذوى االحتياجات الخاصة. لطالبل دورات مياة خاصة انشاء .1

 

 األدلة والوثائق  

 قواعد قبول وتحويل الطالب ومعايير التوزيع على البرامج التعليمية والتخصصات. √□

 بيان بأعداد الطالب، ونسب الوافدين في الفرق والتخصصات المختلفة لألعوام الثالثة السابقة. √□

 دليل الطالب. √□

 تشكيل اتحاد الطالب. √□

نظام موثق لدعم الطالب )مادي ًا وماليا وأكاديمي ًا وخالفه( وإحصائية بأنواع الدعم المالي والمادي وخالفه المقدم  √□

 الثالث السابقة(. للطالب في السنوات

 تشكيل لجنة الدعم األكاديمي، ولجنة اإلرشاد األكاديمي، ونماذج من محاضر اجتماعاتهما. √□

 بيان عن األنشطة الطالبية المتنوعة ووسائل تشجيع المشاركة فيها. √□

 نماذج محاضر اجتماعات اللجان والمجالس التي يتضمن تشكيلها ممثل عن الطالب.  √□

 األدوات المستخدمة في قياس آراء الطالب والخريجين )نماذج استمارات التقييم / االستقصاءات(. √□

 التقارير السنوية لوكيل المؤسسة لشئون التعليم والطالب، وإدارة رعاية الشباب، وأية إدارات أخرى ذات صلة.□ 

 قواعد بيانات الخريجين. √□
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 جون.أدلة الفعاليات التي شارك فيها الخري√□ 

 الموقع اإللكتروني للمؤسسة. √□

  ما توفره المؤسسة من مطبوعات / وثائق تدلل على تحقق المعيار. □ 
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 : البحث العلمي واألنشطة العلمية10معيار 

للمؤسسة خطة بحثية تتسق مع خطة الجامعة، وتحرص المؤسسة على توفير وتنمية الموارد الالزمة التي تمكن الباحثين  

من القيام بالنشاط البحثي، وتشجع التعاون والمشاركة بين التخصصات المختلفة في مجال البحوث، وتخلق مناخا داعما 

 لألنشطة العلمية.

 

 التقييم الذاتي  

 

مستوف  مستوف التقييممؤشر 

 جزئيا

غير 

 مستوف

خطة البحث العلمي موثقة وترتبط بخطة الجامعة وبالتوجهات القومية  .1

 واحتياجات المجتمع المحيط، وتتناسب مع إمكانات المؤسسة.

   

للمؤسسة آليات فاعلة لنشر الوعي بأخالقيات البحث العلمي ومراقبة  .2

 تطبيقها.

   

ألنشطة البحث العلمي، وتعمل المؤسسة على تنمية الموارد المتاحة كافية  .3

مصادر التمويل، وتسعى للمشاركة في مشروعات بحثية ممولة من 

 مؤسسات محلية وإقليمية ودولية.

   

حيث ال يوجد 

مشروعات 

 بحثية ممولة

 

توافر مناخ وأساليب مفعلة لدعم البحث العلمي وتحفيزه، ولتنمية قدرات  .4

األبحاث المشتركة بين التخصصات المختلفة  الباحثين ولتشجيع ودعم

 واألبحاث التطبيقية.

   

اإلنتاج البحثي للمؤسسة في نمو مستمر، ويتناسب مع عدد أعضاء هيئة  .5

 التدريس.

   

أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب يشاركون في األنشطة  .6

 والمشروعات والمؤتمرات العلمية والبحثية.

   

    للمؤسسة قواعد بيانات للبحوث واألنشطة العلمية. .7

يشارك المعهد    للمؤسسة مؤتمر علمي دوري. .8

في تنظيم 

مؤتمرات 

ويخطط لعقد 

 مؤتمر خاص به
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 تعليقات المؤسسة  

 

وتتناسب : خطة البحث العلمي موثقة وترتبط بخطة الجامعة وبالتوجهات القومية واحتياجات المجتمع المحيط، 1مؤشر 

 مع امكانات المؤسسة.

  األقسام العلمية المحاور البحثية  حددتحيث  سليمة،( وفق منهجية 2022-2017خمسية )تم وضع خطة بحثية

تم تحديد ق تلك المحاور يتحقلبالتوجهات القومية وإحتياجات المجتمع، و مع مراعاة ارتباطها هاخصصالمرتبطة بت

بمشاركة فريق معيار البحث العلمي العلمي البحث  اخالقيات، ثم قامت لجنة لكل تخصص النقاط البحثيةوالمجاالت 

بناًء على التغذية بوضع نسخة مبدئية للخطة وإرسالها لألقسام العلمية إلبداء الرأى، ثم أتخذت اإلجراءات التصحيحية 

 .20/9/2017بتاريخ  34رقم  معهدال بمجلس إعتمادھا النهائية للخطة وتموإعداد النسخة الراجعه من األقسام العلمية 

  (.1)مرفق 

  تتمثل في :بحثية محاور  4ترتكز الخطة البحثية للمعهد علي تحقيق 

 %30 ووزنه النسبي ونظم المعلومات االدارية إدارة األعمال األول:المحور البحثي  -

 %30 المحاسبة والتجارة الخارجية ووزنه النسبي الثاني:المحور البحثي  -

 %20 االقتصاد ووزنه النسبي الثالث:المحور البحثي  -

 %20 اإلحصاء والحاسب االلي ووزنه النسبي الرابع:المحور البحثي  -

  ھدافواألالبحث العلمى ب الخاصةوقد إشتملت الخطة البحثية على نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات 

وقد تم تحديد األھداف األستراتيجية للبحث العلمى بالخطة . لتطوير البحث العلمييمكن تحقيقها التي االستراتيجية 

اإلنتاج البحثى ودعم  زيادةحيث تتضمن معهد بحيث ترتبط مع وتتفق مع رؤية ورسالة ال معهداألستراتيجية لل

بحث وااللتزام بأخالقيات ال معامل حاسب متصلة باالنترنت والمكتبة الرقمية وبنك المعرفة،توفير و ،األنشطة البحثية

 واالبحاث العلمية المشتركة والتطبيقية وربطها  بمشاكل المجتمع.النشر الدولي وحضور المؤتمرات ودعم  ،العلمي

 قدرھا  مع خطته البحثية حيث أشتملت الخطة على تكلفة تقديرية لتحقيق األھداف المرجوة المعهد تتالءم إمكانات

 وفق خطته التنفيذية معهدخصصها اليالتى  وازنةيتم توفيرھا من الم ،جنيه 2.792.000 – 2.143.000

 . كما تم بالخطة أستعراض األمكانات والموارد البحثية المطلوبة التى تحقق وتتالئم مع مجاالت الخطة2017/2022

 .سنوياالبحثية عن الخطة سنوى  البحثية. ويتم عمل تقرير أنجاز

 بحث العلمي ومراقبة تطبيقها.: للمؤسسة آلية فاعلة لنشر الوعي باخالقيات ال2مؤشر 

 (2)مرفق . 20/7/2017 بتاريخ 33رقم  معهدالفى مجلس دھا اواعتملبحث العلمى األخالقيات  لجنة تم استحداث، 

يضمن  يادات بماالقواعد الدولية والمحلية حيث يتضمن التشكيل رئيسا للجنة ليس من بين القوفق تشكيل اللجنة  وتم

ويشارك باللجنة عضو ال ينتمى  ،تتضمن إناثا وذكورا ودرجات علمية وتخصصات متنوعة، كما إستقاللية اللجنة

لجنة نشر الوعى بأخالقيات البحث العلمى، ومراجعة بروتوكوالت األبحاث العلمية أخالقيا المهام  وتتمثل. للمعهد

بحثية. وكذلك التحقق من أن سواء كانت رسائل ماجستير أو دكتوراه أو أبحاث أعضاء ھيئة التدريس أو مشاريع 

مراجعة وتحديث ميثاق . ومن ضمن أعمال اللجنة معهدالبروتوكوالت تمت وفق محاور ومجاالت الخطة البحثية لل

 .لمجلس المعهدرفعها تعد تقارير  سنوية وتو شهور 3كل أجتماعات منتظمة  اللجنة عقدالعمل للمعهد وت
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البحث العلمي، وتعمل المؤسسة علي تنمية مصادر التمويل، وتسعي للمشاركة : الموارد المتاحة كافية النشطة 3مؤشر 

 في مشروعات بحثية ممولة من مؤسسات محلية واقليمية ودولية.

 التكلفة المقترحة بالخطة  التمويل المطلوب للبحث العلمى ألعضاء ھيئة التدريس والهيئة المعاونه وفق معهدوفر الي

التحقق من أن سنويا  ويتم. جنيه 2.792.000 – 2.143.000 2017/2022 وقدرھا األستراتيجيةية للخطة التنفيذ

توفير موارد التدريب والبحث  يتمللعملية البحثية مالئمة، حيث  معهدوفرھا اليالموارد المادية والتجهيزات التي 

المراجع العلمية الحديثة واالشتراك في بنك ، ومكتبة تشتمل على للبحث العلمىحاسب آلى  المتاحة للباحثين من معامل

، كما توجد كيانات خاصة بدعم البحث العلمي مثل لجنة اخالقيات البحث العلمي. وانشاء مكتبة الكترونية المعرفة

ويسعى المعهد لتفعيلهم ببداية العام الجامعي  مركز البحث والتطوير ومركز المعلومات ودعم واتخاذ القرارو

2019/2020.  

: توافر مناخ واساليب مفعلة لدعم البحث العلمي وتحفيزه، ولتنمية قدرات الباحثين ولتشجيع ودعم االبحاث 4ؤشر م

 المشتركة بين التخصصات المختلفة واالبحاث التطبيقية.

 لجنة أخالقيات مثل وتحفيز البحث العلمي حيث تم استحداث لجان لدعم البحث العلمي  لدعمأساليب  معهدالطبق ي

وتوفير كافة أنواع الدعم للبحث العلمي، ولجنة البحث العلمى لنشر ثقافة اخالقيات البحث العلمي ومتابعة تطبيقها 

 . واالستفادة من مشروعات التخرج الخاصة بالطالب لدعم ريادة األعمال واالبتكارالتوجه الوظيفي وريادة االعمال 

 وتتمثل وسائل الدعم كما يلى: دعم النشر  المعهدلبحث العلمى معتمدة من مجلس يوجد آلية ووسائل متنوعة لدعم او

 دعم البحوث المتميزة. ، بالمؤتمرات، دعم تنمية قدرات الباحثين االشتراك، دعم % من قيمة النشر50بنسبة الدولى 

  المختلفة أو مع جهات خارجية محلية او  المعهدانتاج األبحاث التطبيقية والمشتركة بين تخصصات  معهددعم اليكما

 أقسام علمية مختلفة لدعم البحوث البينية. او بين إقليمية او عالمية، 

 حيث يتم تنظيم دورات وورش عمل علمية لتنمية قدرات  من أساليب الدعم أيضا تنفيذ برامج لتنمية قدرات الباحثين

في اخالقيات البحث ، مثل ورشة العمل متخصصة فى المجال ها دعوة أساتذةيتم فيومعاونيهم أعضاء ھيئة التدريس 

 .2018 خالل عامالعلمي وحقوق الملكية الفكرية والتاليف والنشر 

 : االنتاج البحثي للمؤسسة في نمو مستمر، ويتناسب مع عدد اعضاء هيئة التدريس.5مؤشر 

 ألعضاء  علمي بحث 32نشر عدد تم  2018/2019و  2017/2018و  2016/2017 سنوات السابقة ثالثخالل ال

. كما تم اإلنتهاء من بمشاركة اعضاء ھيئة تدريس لهيئة المعاونةابحاث مشتقة من الرسائل العلمية لھيئة التدريس و

تم تسجيل ھذه البيانات فى ي. ودكتوراه 3ماجستير وعدد  3 عددرسائل علمية ألعضاء الهيئة المعاونه منهم  6عدد 

 النشر الدولىو نسبة البحوث المشتركة والتطبيقيةوعدد والجدول التالي يوضح . خاصة بالبحث العلمي قاعدة بيانات

  : سنوات السابقه 3لعضو ھيئة التدريس خالل الـ  ومتوسط النشر في السنةومعدل النشر 

 32 تسنوا 3 في األبحاثإجمالى عدد 

 11 متوسط النشر في السنة

 0.92 التدريسمعدل النشر لعضو ھيئة 

 5 عدد األبحاث المشتركة

 15.6 نسبة األبحاث المشتركة

 22 عدد األبحاث التطبيقية

 68.8 نسبة األبحاث التطبيقية

 4 عدد أبحاث النشر الدولي
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 12.5 نسبة أبحاث النشر الدولي

  ومثال على ذلك اإلستفادة من بحث  الدراسيةنتائج البحوث ألعضاء ھيئة التدريس فى المقررات بعض ويتم إدخال

"اطار مقترح لمقدمات االرتباط التنظيمي ونواتجه السلوكية: دراسة مقارنة على العاملين في البنوك التجارية بعنوان 

الرضا الوظيفي محاضرات إضافة جزء عن االرتباط التنظيمي في فى  المصرية واألجنبية بجمهورية مصر العربية"

على التعلم كما يتم تشجيع الطالب  .لبرنامج نظم المعلومات اإلدارية وبرنامج المحاسبة ظيميالتن السلوك قررمب

طالب الفرقة لوعرضها اعداد تقارير وموضوعات فى مجال تخصص المقرر ويقوموا بدراستها  و تطرحالذاتى بأن 

 .  عمل أبحاث كمشروع التخرجيتم  الرابعه بصفة خاصة

التدريس والهيئة المعاونة والطالب المشاركون في االنشطة والمشروعات والمؤتمرات العلمية : اعضاء هيئة 6مؤشر 

 والبحثية.

 بالمؤتمر،  قيمة االشتراك % من50ويتم تمويل مرات العلمية يشارك أعضاء ھيئة التدريس والهيئة المعاونة فى المؤت

كما حضر طالب من مثل الحضور والمشاركة في جميع مؤتمرات كلية التجارة وكلية الحقوق جامعة المنصورة. 

أعضاء ھيئة التدريس على األنشطة العلمية  معهدشجع اليو  المعهد مؤتمر عن ريادة االعمال بالجامعة االمريكية.

عضوية اللجنة العليا لمشروع تطوير الئحة و بالمجالت العلمية بجامعة طنطا والمنصورة،التحكيم مثل األخرى 

 .للترقيات اللجان العلميةوعضوية  ،الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة

 كما يتم تعاون بحثي مع  ،اتفاقية مع كلية التجارة جامعة المنصورة بخصوص تعاون تعليمي وبحثي يخطط المعهد لعقد

مؤتمرات بمشاركة المعهد ويتم انتداب أعضاء ھيئة التدريس للمعهد، كما  4حيث تم تنظيم عدد جامعة المنصورة 

األتفاقيات البحثية مع الجامعات الحكومية عقد مثل  االخرى للتعاون البحثى مع عديد من الجهات المعهدسعى ي

   خارجية. اخرى لتنفيذ المشروعات البحثية مع جهات معهدخطط اليالمصرية و

 د بيانات للبحوث واالنشطة العلمية.: للمؤسسة قواع7مؤشر 

  على بيانات األبحاث المنشورة ألعضاء ھيئة  وتحتوى ية االخرىالعلمواألنشطة  اإلنتاج البحثيبتتوفر قاعده بيانات

 . ، ويتم تحديثها سنوياوغيرھاونوعية البحث وتتضمن ھذه البيانات أسم المجلة وسنة النشر  ،التدريس والهيئة المعاونه

 : للمؤسسة مؤتمر علمي دوري.8مؤشر 

  تنظيمفى  المعهد شاركي، و2022وبداية عام  2020عام بداية مؤتمر خاص به في  2عدد يخطط المعهد لتنظيم 

مؤتمرات مع كلية التجارة  3العلمية، منهم عدد  المؤتمرات من 4في تنظيم عدد  دهعالم حيث شارك علميةمؤتمرات 

بعنوان "الجامعة والتحول  2016لكلية التجارة جامعة المنصورة ابريل  26مثل المؤتمر السنوي  جامعة المنصورة

 .كلية الحقوق جامعة المنصورةمؤتمر مع  1و عدد بشرم الشيخ،  المجتمعي"

   :نقاط القوة 

 .خطة البحث العلمي موثقة ومعتمدة وترتبط وبالتوجهات القومية واحتياجات المجتمع المحيط .1
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 :نقاط الضعف 

 .مشروعات بحثية ممولة من مؤسسات محلية وإقليمية ودوليةال تتوافر  .1

  .بالمعهدال يوجد مؤتمر خاص  .2

 :مقترحات التحسين 

 .ممولة بحثية من مشاريع االستفادة علي تشجيعال .1

 .2020بداية عام التخطيط لتنظيم مؤتمر خاص بالمعهد ب .2

 

 األدلة والوثائق

 الخطة البحثية للمؤسسة وللجامعة.√ □ 

 وأنشطتها.تشكيل لجنة أخالقيات البحث العلمي وضوابط عملها وعينة من محاضر اجتماعاتها √ □ 

 قائمة باألجهزة والموارد المتوفرة للبحث العلمي )باألقسام العلمية والوحدات والمراكز(.√ □ 

 وث، حاضنات المشروعات ومراكز نقلقائمة بالوحدات المعنية بالبحث العلمي )وحدات بحثيه، تطبيق وترويج البح√ □ 

 التكنولوجيا واالبتكار واالبداع...(. 

 بالمؤتمرات التي نظمتها المؤسسة أو شاركت في تنظيمها.قائمة √ □ 

 قاعدة بيانات البحوث لألعوام الثالثة السابقة.√ □ 

 نسخ من المجلة العلمية للمؤسسة )إن وجدت(. √ □

 إحصائيات المبتعثين )لألعوام الثالثة السابقة(.√ □ 

 البحوث المشتركة بين التخصصات المختلفة والبحوث التطبيقية.√ □ 

 وثائق اتفاقيات التعاون / الشراكة البحثية مع مؤسسات الصناعة / الجهات المهنية / أخرى.√ □ 

 قائمة بالمشروعات البحثية التي قامت وتقوم بها المؤسسة خالل األعوام الثالثة السابقة.□ 

 ما توفره المؤسسة من مطبوعات / وثائق تدلل على تحقق المعيار.√ □ 

 ( 1مرفق رقم:) 2017/2022العتماد الخطة البحثية  20/9/2017بتاريخ  34رقم  معهدمحضر مجلس ال 

 ( 2مرفق رقم:) لجنة اخالقيات البحث العلميالعتماد  20/7/2017بتاريخ  33رقم   معهدمحضر مجلس ال. 
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 ال ينطبق
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 : المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة12معيار 

المؤسسة تحرص على تلبية احتياجات وأولويات مجتمعها المحيط وتعمل على تنمية البيئة. وتقوم المؤسسة بتفعيل 

المشاركة المجتمعية في صنع القرار وأنشطتها المختلفة، وتحرص على قياس آراء المجتمع عن الخدمات واألنشطة التي 

 تقدمها.

 

 التقييم الذاتي  

 

مستوف  مستوف مؤشر التقييم

 جزئيا

غير 

 مستوف

   √ للمؤسسة خطة مفعلة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة. .1

   √ فاعلة في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة.  للمؤسسة كيانات .2

للمؤسسة أنشطة متنوعة موجهة لتنمية البيئة المحيطة بها وخدمة المجتمع  .3

 تلبي احتياجاته وأولوياته.

√   

فاعل لألطراف المجتمعية في صنع القرار ودعم موارد  للمؤسسة آليات لتمثيل .4

 المؤسسة وتنفيذ برامجها.

√   

للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس آراء المجتمع واالستفادة من النتائج في اتخاذ  .5

 اإلجراءات التصحيحية.

√   

 تعليقات المؤسسة  

 

 : للمؤسسة خطة مفعلة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة1مؤشر 

  جتمع والمشاكل التي يعاني منها وأيضا تحديد احتياجات الم بمحافظة الدقهليةتحديد الخدمات التي يحتاجها المجتمع يتم

ستبيانات لألطراف المجتمعية ولقاءات ومناقشات مع األطراف ا، وذلك من خالل معهدالمهنى المرتبط بتخصص ال

 قدمهايالتي يمكن ان المجتمعية عن الخدمات سام العلمية مخاطبة األق ، ومن خاللشركاتالالمعنية بالمهنة كممثلى 

األولويات الخاصة بالمجتمع ورصد تم تحليل اإلستبيانات والمناقشات وردود األقسام العلمية يو أعضاء ھيئة التدريس،

بالخطة األھداف االستراتيجية واألنشطة الخاصة بخدمة وتنمية المجتمع  تنفيذأثناء لوضعها في االعتبار المحيط 

 (. 1)مرفق رقم . 2017/2022اإلستراتيجية الخمسية عن الفترة 

 2017/2022 خطط تنفيذية سنوية لقطاع خدمة المجتمع مشتقة من الخطة التنفيذية للخطة اإلستراتيجيةالمعهد ضع ي ،

المشاركة للمعهد غاية خاصة بالمشاركة المجتمعية ھي "تنوع وتميز الخدمة ووتتضمن خطة خدمة المجتمع 

تحقيق مشاركة ھدفين رئيسيين ھما " ولتحقيق ھذه الغاية وضع المعهد ي التنمية المستدامةف ساھمبما يالمجتمعية 

 .، وتقديم خدمات مجتمعية متنوعة ومتميزة وفق احتياجات المجتمع  الفعليةتبادلية فعالة بين المعهد والمجتمع المحيط

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة.التنفيذية لطة خالبتنفيذ كافة انشطة  المعهدلتزم يو
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 يتم اإلعالن عن خطة خدمة المجتمع حيث  ،للتوعية بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئةمتنوعة برامج  ينفذ المعهد

وتنمية البيئة لألطراف المعنية من طالب وأعضاء ھيئة تدريس والهيئة المعاونة وإداريين وأطراف مجتمعية من 

كما يتم اإلعالن عن االنشطة المخطط تنفيذھا قبل النشاط بأسبوع من  االلكتروني المعهد موقعو الطالب دليلخالل 

 المعاونة والهيئة التدريس ھيئة ندوات للطالب وأعضاءيعقد المعهد كما . معهدخالل الملصقات اإلعالنية بال

والتأكيد على  البيئة وتنمية المجتمع خدمة في المشاركة بأھمية المستمرة هدف التوعيةبالخارجى  واإلداريين والمجتمع

  (2)مرفق رقم ضرورة المشاركة الفعالة لجميع األطراف. 

 : للمؤسسة كيانات فاعلة في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة.2مؤشر 

 النيل لخدمات تكنولوجيا المعلومات مركزلخدمة المجتمع وتنمية البيئة مثل كيانات فاعلة  6وجد ت NAITS ،مركز و

لجنة و، ولجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تابعة لعميد المعهد NACELSاكاديمية النيل لخدمات اللغة اإلنجليزية 

من  لمراكز واللجانالخريجين ويوجد ممثلين فى الهيكل اإلدارى لكل من ھذه ا وإدارة شئون، والكوارث األزمات

وتتوافر ، كما تم استحداث لجنة التوجه الوظيفى وريادة األعمال، االداريينالهيئة المعاونه ووأعضاء ھيئة التدريس 

 .تقارير سنوية عن انشطتها لها

 النيل لخدمات تكنولوجيا المعلومات يقدم مركز NAITS  خدمات تعليمية لألطراف المعنية من داخل وخارج المعهد

و من النقابة العامة للتجاريين لجميع  ICDL Arabiaمن وھو مركز معتمد  في الحاسب االلي وتكنولوجيا المعلومات

الدورات التدريبية الخاصة بالمجال التجاري ومفوض باستالم أوراق الخريجين ورسوم االشتراك الستخراج 

 (3)مرفق رقم ت نقابة التجاريين. كارنيها

 اكاديمية النيل لخدمات اللغة اإلنجليزية يقدم مركز NACELS  خدمات تعليمية لألطراف المعنية من داخل وخارج

وھو  TOEFL ITBو  local TOEFLو  TOIECالمعهد في اللغة اإلنجليزية وتاھيلهم للحصول على شهادة 

لعمل امتحانات للحصول على تلك الشهادات، كما انه معتمد من جامعة كمبريدج  American ETSمعتمد من 

الجراء  Prometric)امتحان تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية( كما انه معتمد من  CPT بانجلترا لعمل امتحانات 

الخاصة بخريجي كليات الصيدلة على مستوى  BPS  (Board of pharmatical specialist)  امتحان

 (4)مرفق رقم الجمهورية. 

 لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة التوعية بأھمية أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووضع برامج لخدمة  تتولى

متابعة تنفيذ أنشطة الخطة التنفيذية للخدمة تقوم بو والخارجىللمعهد إحتياجات المجتمع الداخلى  وفقالمجتمع 

 .المجتمعية

 وضع خطط اإلخالء فى حالة الطوارىء والتعامل مع األزمات والكوارث المحتمله  االزمات والكوارثلجنة  تتولىو

لذوى اإلحتياجات الخاصة والتأكد من الرعاية المعهد و بمبانيوتوفير وتطبيق قواعد ومتطلبات األمن والسالمة 

ن الجودة واإلعتماد على مبانى وتطبيق المعايير القياسية للهيئة القومية لضما درايينالصحية والمهنيه للطالب واال

 .داريينمناسبتها ألعداد الطالب واالو معهدال

 للخريجين والتواصل الدائم معهم ومع  بموقع المعهد شئون الخريجين عمل قاعدة البيانات وانشاء رابط ادارة تولىوت

 .أنشطة المعهدوالعمل على مشاركتهم فى تطوير  لخريجينل هنية المستمرةللتنمية الموضع برامج وأماكن عملهم 
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 برامج لجنة التوجه الوظيفى وريادة األعمال بتوعية الطالب عن األماكن والجهات التي تتطلب خريجي  تتولىو

االعمال كما تقوم بعقد ندوات عن ريادة وخاصة برنامج التجارة الخارجية، وتوجيهم وظيفيا  وتخصصات المعهد

 بالتخصصات القريبة وكيفية اعداد مشروعات صغيرة والمشاركة في ملتقى التوظيف. المعهد اتوربط تخصص

 

 : للمؤسسة انشطة متنوعة موجهة لتنمية البيئة المحيطة بها وخدمة المجتمع تلبي احتياجاته االولية. 3مؤشر 

 الموجهة لتنمية البيئة وخدمة المجتمع وفقا التعليمية والبحثية والخدمية أنشطة متنوعة منها  ينفذ المعهد سنويا

وذلك بمشاركة أعضاء ھيئة التدريس والهيئة المعاونه واالداريين والطالب ، الحتياجات المجتمع وأولوياته

ألعوام الثالثة لسنويا حيث تتوافر بيانات بها  يقومبيانات بتلك الخدمات واألنشطة التي  يعد المعهدووالخريجين. 

 .2017/2018و  2016/2017و  2015/2016الماضية 

 النيل لخدمات تكنولوجيا المعلوماتمركز الخدمات التدريبية والتاھيلية التي ينفذھا  من امثلة ذلك: أنشطة تعليمية 

NAITS  اكاديمية النيل لخدمات اللغة اإلنجليزية مركز وNACELS  ،نظم مجاالت في االستشارية الخدمات 

والتدريب  بالمعهد، المتاحة والمهنية العلمية الخبرات على إعتمادا االدارية والمحاسبة والتجارة الخارجية المعلومات

 بين بالعالقة للتوعية دورية العمل بصفة وورش الندوات عقد كما يتمفي مشروع تنمية قدرات أعضاء ھيئة التدريس، 

 وتوطيد الخارجى المجتمع على احتياجات للتعرف خارجية مؤسسات وبمشاركةالبيئة  المعلومات وبيننظم واإلدارة 

الفنى التجاري في قناه السويس بالتعاون مع ادارتى  بالمعهدمثل عمل ورشه  المؤسسات وھذه معهدال بين العالقة

 األطراف المعنيةلتدريب وتثقيف  تدريبية دورات إقامةيتم و .العالقات العامه بكال المعهدين بعنوان )حقق حلمك(

ندوة ثقافية بعنوان مثل  مهاراتهم لتحسين المعاونة والهيئة التدريس ھيئة للطلبة وأعضاء خارجية مؤسسات بواسطة

بناء القدرات والتنمية المهنية المستمرة وبرامج تدريبية كما تنفذ  .وتجهيز المجلة الثقافية بالمعهد، مفاتيح جسمك

اإلدارية  في مجال نظم المعلومات العمل سوق لمتطلبات وإحتياجات التخرج لتأھيلهم للشباب حديئىوالتثقيف البيئي 

  .2017عام  ذلك برنامج اعداد قيادات شبابية وبرنامج مشواريومثال  والتجارة الخارجية

 :اجراء و،  المشاركة في تنظيم مؤتمرات مع كلية التجارة وكلية الحقوق جامعة المنصورة ة ذلكمثلمن ا أنشطة بحثية

، والمشاركة في مشروع تطوير الئحة الدراسات العليا بنظام ستشارات العلميةاألبحاث العلمية التطبيقية وتقديم اال

 الساعات المعتمدة وانشاء دبلومات حديثة الممول من صندوق تطوير التعليم، والتحكيم في المجالت العلمية.

 :النيل لخدمات مركز  كارنيه النقابة العامة للتجاريين من خاللتسهيل الحصول على  امثلة ذلك من أنشطة مجتمعية

في المناسبات واالعياد تقديم ھدايا للعاملين  القوافل التثقيفية وحل مشكالت مجتمعية، ،NAITS تكنولوجيا المعلومات

ارات لمستشفى حمالت التبرع بالدم، زي، عيد األمواالحتفال ب، وراس السنة الميالديةالمولد النبى الشريف  مثل

، تقديم خدمات لمن يحتاج من العاملين بفئاتهم المختلفة لعاملينجميع ا، توزيع شنط رمضان  ل، محو األمية57357

الموافقه على معونات وسلف مالية او عالج فورى، إقامة و ،خصم من مصروفات الطالب حالة تواجد احد أبنائهمثل 

التوعية،  عن ندوات عقد ودورات التربية العسكرية للطالب، كما يتم ، وتنظيم رحالت ترفيهية،رياضى للطالبيوم 

 الطالبية والمبادرات األنشطة معهددعم اليكذلك   .على المجتمع وتأثيره التطوعى العمل أھمية عن ندوات عقد ويتم

  .المعهد مجتمع داخل البيئة على الحفاظ ثقافة مثل نشر البيئة وتنمية المجتمع بخدمة تتعلق التى

 : للمؤسسة اليات لتمثيل فاعل لالطراف المجتمعية في صنع القرار ودعم موارد المؤسسة وتنفيذ برامجها.4مؤشر 
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 ومدير مدير بنك مصر فرع المنصورة مثل بالمعهد بالمجالس واللجان المعنية ن لألطراف المجتمعية ويشارك ممثل

كلية التجارة مؤسسات تعليمية مثل وأعضاء من  ،المجتمعيةممثال لالطراف عام التدريب بمصنع الدلتا لالسمدة 

وتتمثل أوجه المشاركة المجتمعية في صنع القرار من خالل وبعض رجال الصناعة واالعمال. ، جامعة المنصورة

ولجنة خدمة  معهدالمختلفة مثل المشاركة في المجالس واللجان الرسمية مثل مجلس ال معهدمشاركة في أنشطة الال

لموضوعات والقرارات ا مثلةالعلمي، ومن اة االعمال ولجنة اخالقيات البحث ولجنة التوجه الوظيفي ورياد معالمجت

استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم ة وإعداد تطوير البرامج التعليمي األطراف المجتمعيةشاركة التي تم اتخاذھا بم

 .وتوفير فرص تدريب للطالب وعمل لخريجي المعهد

  رئيس مثل جهات خارجية متخصصه فى المجال من اطراف مجتمعية  بواسطةكما يوجد مقررات خاصة يتم تدريسها

 .البيئة والسكان وحقوق االنسان  قررولية تدريس المادة التعليمية لمقوم بمسئيى ذوالالمحكمة االقتصادية ببورسعيد 

 زيارات أو بإقامه معهدال قومي و من الشركات المتميزة المتخصصة فى المجال خارجية أطراف كما تشارك بالحضور 

وھى مؤسسة خدمية تختص بريادة االعمال وتدريب  مؤسسة انجاز مثل خارجية لمؤسسات زيارات  أستضافة

شارك يالعلمية التي  في المؤتمراتالخريجين  يشارك كما .الطالب والخريجين على انشاء مشاريع صغيرة ومتابعتها

 معهد.التنظيمها  في

 بهم،  الخاصة تسجيل البيانات تمي حيث الخارجية بالمؤسسات اإلتصال ووسائل بيانات تشمل بيانات قاعدة تم إنشاء

 يتم مشاركةو .جالتخر حفالت فى الخارجية األطراف مشاركة فى الخارجية واألطراف معهدال بين العالقة وتتمثل

وتوفير فرص عمل  ية،المؤسسات الخارج فى للطلبة التدريب فرص توفيرب الطالب تدريب في الخارجية األطراف

مثل الهيئة القومية للتامينات والمجتمع المحيط  االهيئاتاالتفاقيات مع  عقدذلك من خالل يتم و لخريجي المعهد

دة للوساطة في األوراق المالية ومكتب والمعاشات وشركة مصر للتامين  وشركة الدلتا للتامين والمجموعة المتح

شومان للمحاسبة والمراجعة وشركة اورانج لالتصاالت وبنك كريدي اجريكول لتدريب الطالب وتوفير فرص 

 التوظف حيث تم تعيين عدد من الخريجين في شركة الدلتا للتامين وشركة اورانج لالتصاالت.

 يخطط حيث  معهدال لخريجي عمل فرص لتوفير والطلبة الخارجية المؤسسات بين على التنسيق معهدحرص الي

من   ، وتوفير فرص التوظف للخريجيند من الشركات المتميزة بالمجالعمل ملتقى توظيفى يشترك فيه عدل المعهد

 .المعهدخالل إستقبال السير الذاتية والمقابالت لطلبة 

 لتدريب مؤسسة انجاز دعوةيتم  حيث في مشروعات التخرج الطالب أفكار لتبنى الخارجية المؤسسات ذلك يتم دعوةك 

 وتنمية أفكارھم وتحويلها الى مشاريع ريادة االعمال. العمل الحالية سوق بإحتياجات درايه على يكونوا لكى الطالب

الخبراء فى  التخرج ودعم ريادة األعمال لدى الطالب حيث يتم دعوة مشاريع وتتضمن أنشطة المشاركة ايضا دعم

جنيه لكل مشروع متميز يحصل على المركز  5000ويتم تقديم جوائز مالية قدرھا  التخرج مشاريع لمناقشة المجال

األول او الثاني كما يتم تسليم دروع للطالب الحاصلين على المركز الثالث في مشروع التخرج وتكريمهم بحفلة 

 .التخرج السنوية للدفعة

 لقياس اراء المجتمع واالستفادة من النتائج في اتخاذ االجراءات التصحيحية.: للمؤسسة وسائل مناسبة 5مؤشر 

 نشطة متنوعة بالمعهدأ عن الخارجية األطراف المجتمعية آراء بقياس الجودة ضمان بوحدة تقوم لجنة القياس والتقويم 

وفاعلية المجالس واللجان  ،المعهد عن مستوى خريجيمثل رايهم بآرائهم  لالستفادة للمجتمع قدمهايوالخدمات التي 

 وتوزيع فردية أو جماعية ويتم ذلك من خالل لقاءات المشاركين فيها ومصداقية اإلدارة ونمط القيادة وغيرھا،
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 آراء استبيانات تحليل نتائج من وتبين .ومناقشتها واالستفادة منها إحصائيا تحليلهاب اللجنة وتقوم ،سنويا اإلستبيانات

  االتي: 2017/2018الخارجية للعام  المجتمعية األطراف

 

 نتيجة المحور النسبة المئوية المحاور م

1  موافقه %76 مصداقية اإلدارة 

2  موافقه %66 العالقات مع القيادات األكاديمية 

3  موافقه %60 المشاركة فى اتخاذ القرارات 

4  موافقه %61.23 المشاركة فى المجالس الرسمية 

5  موافقه %68.05 إتاحة المعلومات 

6  موافقه %74.23 مستوى الخريجين 

7  موافقه %76.65 الممارسات الفعلية لحماية البيئة 

8  موافقه %69.39 المشاركة فى المؤتمرات والندوات 

9  موافقه %82.65 الخدمات المتخصصة التى تقدمها المؤسسة 

10  موافقه %78.57 التدريب الميدانى للطالب 

 موافقه %71.28 متوسط التقييم

 

 بتقيم نتائج تحليل آراء المجتمع ومنظمات سوق العمل وتستفيد من النتائج وتتخذ  القياس والتقويم لجنة موتقو

 أعضاء معو معهدبمجلس ال الموضوعات كأحد النتائج مناقشة تم اإلجراءات التصحيحية المناسبة ومن امثلة لذلك انه

وتم االستجابة لمشاركتهم في المجالس واللجان المعنيه واخذ رايهم لالسترشاد به  الجودة ضمان ووحدة التدريس ھيئة

 .في صنع القرار
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 :ال توجد نقاط الضعف 

 :ال توجد مقترحات التحسين 

 األدلة والوثائق  

 الخطة االستراتيجية للمؤسسة )الجزء الخاص بخطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة(. √ □

 قائمة بالخدمات واألنشطة المجتمعية التي قامت بها المؤسسة خالل األعوام الثالثة السابقة. √ □

 وثائق اتفاقيات التعاون / الشراكة مع مؤسسات الصناعة / الجهات المهنية. √□ 

 اللوائح الداخلية للوحدات والمراكز ذات الصلة وتقاريرھا السنوية.√ □ 

 التي شارك فيها ممثلو المجتمع، ونماذج من محاضر اجتماعاتها.قائمة بالمجالس / اللجان √  □ 

 التقارير السنوية لوكيل المؤسسة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.√ □ 

 التقارير السنوية لوكيل المؤسسة لشئون التعليم والطالب )القسم الخاص بالمشاركة المجتمعية(. √ □ 

 .نماذج استقصاءات الرأي الموجهة للمجتمع √ □

 ما توفره المؤسسة من مطبوعات / وثائق تدلل على تحقق المعيار. √ □ 

  األطراف المجتمعيةجتماع مع اإلضر ااألستبيانات ومح احتياجات المجتمع مثلأولويات ووسائل تحديد : 1مرفق. 

  البيئةنشطة خدمة المجتمع وتنمية بأ حضور جميع األطراف المعنية نشاطات وندوات للتوعية كشف: 2مرفق.  

  النيل لخدمات تكنولوجيا المعلوماتمركز وثائق  :3مرفق NAITS .لخدمة المجتمع 

  اكاديمية النيل لخدمات اللغة اإلنجليزيةمركز  وثائق :4مرفق NACELS .لخدمة المجتمع 

 

 


