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 مقدمة
أن يتبوأ موانة   1558يحرص المعهد العالى للهندسةةة والتونولوايا لالمنيا الجديدة منذ إنشةةاى  فى عا  

 عالية لين الوليات والمعاهد العليا الهندسية فى وطننا الحبيب، وظهر ذلك الياً فى رؤية ورسالة المعهد:

 يمالتعل فى والتميز الريادة تحقيق إلى والتونولوايا للهندسةةةةةةة العالى المعهد "يتطلع رؤيةة المعهد:

 إحسةةةا  لديهم مهندسةةةين وتخريج المجتمع وخدمة البيئة وتنمية العلمى والبحث الهندسةةةى والتدريب

 المجتمعية". لالمسئولية عالى

 تدريبوال للتعليم المالىمة البيئة لتهيئة والتونولوايا للهندسةةةةة العالى المعهد "يلتز  رسةةةةالة المعهد:

 أنشةةةةةطة اميع فى واألخالقية المهنية القيم وضةةةةةمان األعمال أصةةةةةحاب مع والتعاون العلمى والبحث

 المعهد".

 الذاتية الدراسة هذه إعداد تم فقد واإلعتماد الجودة معايير ضوء وفى المعهد، رسالةرؤية و ضةوء وفى

 خطط وضع ذلك يلى و تحتاج إلى تحسةين ونقاط قوة نقاط من فيها لما للمعهد الحالى الوضةع لتشةخي 

. األداء ةاود على سةةلباً  تؤثر التىو التى تحتاج إلى تحسةةين نقاطال ومعالجة القوة نقاط لتعزيز تحسةةين

 إلى لالشةةةور أتقد  وإننى الدراسةةةة هذه عدادلإ القاىم للفريق الدعم لتقديم اهداً  تدخر لم المعهد دارةإو

 .عتمادلإل الطريق لداية توون هللا شاء إن و الدراسة هذه لإعداد قا  الذي الفريق

 ولى التوفيق وهللا

 رىيس مجلس اإلدارة وعميد المعهد  

 إدارة وحدة ضمان الجودةرىيس مجلس 

   

 أ.د/ امال الدين على ألو المجد  

 

 

 



 

4 
 
 

 إعداد الدراسة الذاتية منهجية

 

 إعداد الدراسة الذاتية منهجية
 الدراسة الذاتية. اإلشراف على إعدادفريق تشويل  -

 .لمعايير اإلعتماد إعداد الدراسة الذاتية قفرتشويل  -

 إاراءات إعداد الدراسة الذاتية. -

 أدوات امع البيانات. -

 

 الدراسة الذاتية تشويل فريق اإلشراف على إعداد

 الــوظيــــفة األســـــــــــــــــــــــــــم

رىيس مجلس إدارة  – رىيس مجلس اإلدارة و عميد المعهد لو المجدأ/ امال الدين علي .دأ. 

 وحدة ضمان الجودة

 وكيل المعهد لشئون التعليم والطالب حســــونة تــوفيق آمـــال./ د.  . أ

 وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نجالء محمد كمال./ د.  . أ

 وحدة ضمان الجودةقاىم لأعمال المدير التنفيذى ل د/ مدحت محمد أحمد عثمانأ. .

 المشرف التنفيذى على وحدة ضمان الجودة أحمد محمد عطيةد/ 

 ناىب المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة د/ ياسر عبدالشافى امال

 ناىب المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة د/ محمد مراد سالمة

 رىيس قسم الهندسة المعمارية أ. د./ أشرف ألو العيون عبدالرحيم

 شعبة ميواترونوس –ناىب رىيس قسم الهندسة الميوانيوية  د/ عبدالسال  عزت

 ناىب رىيس قسم الهندسة الوهرلية والحاسبات د/ عمر مور  كامل

 ناىب رىيس قسم الهندسة المدنية د/ نجالء االل الدين فهمى

 المدير اإلدارى للمعهد أ/ أحمد عبدالستار ألو غنيمة

 لوحدة ضمان الجودة ىإدار رنا محمد راتب / 

 لوحدة ضمان الجودة ىإدار صالح ىمروة حرل/ أ
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 إعداد الدراسة الذاتية منهجية

 

 تشويل فرق إعداد الدراسة الذاتية لمعايير اإلعتماد

 فريق اإلعداد اسم المعيار   

 منال احمد   أ/ - ىأ/ مصطفي عل -حسن  ىأ/ أحمد عل -د/ عمرو عماد   ىستراتيجالتخطيط اإل 2

  ى / أحمد سعود . –د/ ياسر عبدالشافى   ةالقيادة والحوكم 1

 صالح ىأ/ مروه حرل - / رنا محمد راتب  -د/ محمد مراد  دارة الجودة والتطوير إ 3

 عضاء هيئة التدريسأ 4

  والهيئة المعاونة

 رد ادوإ ىأ/ فيب - ى / مريم يس . –د/ عبدالسال  عزت 

  ىالنقراش ىأ/ هان -د/ ياسر عبدالشافى   ىدارالجهاز اإل 0

  ىحمد ذكأأ/  - ىأ/ حسين قيات - / طاهر وحيد  . –د/ ياسر عبدالشافى  ةوالمادي ةالموارد المالي 8

كاديمية المعايير األ 7

 والبرامج التعليمية

د/ محمد حما   -د/ أحمد امال   -د/ سمير عزمى  –السادة رؤساء األقسا  العلمية 

   . / عمر عاطف – . / سلمى عنتر  –

 أ/ حسا  فؤاد  -حسان خلف إد/  -د/ نجالء االل  التدريس والتعلم 6

  ىأ/ وليد سيد مو-أ/ عبد الحويم عبد الحميد  -د/ والء الدين الشريف  الطالب والخريجون  2

البحث العلمي واالنشط   25

 العلمية 

 مبارك محمد د/ شيماء أحمد  -د/ آيات امال الدين  –د/ محمد نبيل 

المشاركة المجتمعية  22

 وتنمية البيئة 

 / لسا   – أ/ أحمد سراج –أ/ أحمد عبد الستار  -فرايم إلانوب أ /  -د/ نجالء كمال 

  ىأ/ هيثم لور - ىأ/ وليد سيد مو -عبدالمنعم 

 

 إاراءات إعداد الدراسة الذاتية

 .الجودةوحدة ضمان  إلدارة الداخلى لنظا ل المستمر تطويرالو مرااعةال .2

 .الذاتى التقويم إعداد الدراسة الذاتية فى عملية لأهمية التوعية .1

 .الذاتى والتقويم معايير اإلعتمادمؤشرات فرق إلستيفاء  تشويل .3

 .المعايير مؤشرات إلستيفاء واألنشطة الممارسات وتحديد اإلعتماد معايير تحليل .4

 .البيانات امع أدوات تحديد .0

 .الذاتى التقويم نتاىج للحصول على البيانات وتحليل امع .8

 .الذاتية الدراسة تقرير من األولية النسخة إعداد .7

 .المعنية ووضع خطط التحسين األطراف مع الذاتى التقويم نتاىج مناقشة .6

 .الذاتية من قِبل فريق إدارة الدراسة الذاتية الدراسة أنشطة وليانات على داخلية مرااعة إاراء .2

 .الذاتية للدراسة النهاىي التقرير إعداد .25



 

6 
 
 

 إعداد الدراسة الذاتية منهجية

 

 أدوات امع البيانات

 كليات عتمادإل ودلي الداخلية المراجعة وتقرير التعليمية للبرامج السنوية والتقارير المعهد بيانات وقواعد ملفات :الوثاىق. 2

 (.5102يوليو  – الثالث اإلصدار) العالي التعليم ومعاهد

 التعليم جودة لضمان القومية الهيئة عن الصادرة الكمى التقييم مالحظة ستماراتإ ستخدامبإ (:المعاينة) المالحظة. 1

 .واالعتماد

 .المجتمعية األطراف وممثلى قساماأل ورؤساء والوكالء للعميد :الفردية . المقالالت3

 واإلداريين. طالبالو معاونةال هيئةال عضاءوأ تدريس هيئة عضاءأ من المعنية طرافاأل مع: الجماعية . اللقاءات4

 .المجتمعية طرافواأل المعنية طرافاأل جميع راءآ إلستطالع :اإلستبيانات. 0

 .المعهد وقيادات ضمان الجودة وحدةل التنفيذى المكتب عضاءأ مع :الذهنى العصف . السات8

مجالس األقسام العلمية، مجالس اللجان المنبثقة، مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة، المجلس  :الدورية . اإلاتماعات7

األكاديمى، مجلس إدارة المعهد.
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 إعداد الدراسة الذاتية منهجية

 

 

 

 القسم األول: البيانات الوصفية عن املؤسسة
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 الوصفية للمؤسسةالبيانات 

 األساسية للمعهدالبيانات  -2

 

 البيانات األساسية -2-2

 المعهد العالى للهندسة والتونولوايا لالمنيا الجديدة إسم المؤسسة:

 معهد عالى نوع المؤسسة:

 وزارة التعليم العالى والبحث العلمى إسم الجامعة / األكاديمية التالعة لها المؤسسة:

 خاص نوع الجامعة / األكاديمية:

 المؤسسة:عنوان 
اما  اهاز تنمية المنطقة  –المنطقة الصناعية  -محافظة المنيا 

 الصناعية

 222الوزارى رقم  لالقرار –  27/8/1558 تاريخ التأسيس:

 1558سبتمبر  تاريخ لدء الدراسة:

 سنوات 0 مدة الدراسة:

 

 القيادة األكاديمية -2-1

 امـــال الــدين علي ألـــو المجـــدأ.د./  عميـد المعهد ورىيس مجلس اإلدارة:

 أستاذ دكتور الدراة العلمية:

 52550124252 -  1125856/568 تليفون:

 568/  1125855 فاكس:

 deansoffice@mhiet.edu.eg لريد إلوترونى:

 www.mhiet.edu.eg الموقع اإللوترونى للمعهد:

 

 أ.  . د./ آمـــال تــوفيق حســــونة وكيل المعهد لشئون التعليم و الطالب:

 أستاذ مساعد الدراة العلمية:

 52555808166 -  1125856/568 تليفون:

 568/  1125855 فاكس:

 at_hasouna@mhiet.edu.eg لريد إلوترونى:

 

 د./ نجالء محمد كمالأ.  .  وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة:

 أستاذ مساعد الدراة العلمية:

 52526621171 -  1125856/568 تليفون:

 568/  1125855 فاكس:

 naglaa.kamal@mhiet.edu.eg لريد إلوترونى:

mailto:deansoffice@mhiet.edu.eg
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 الوصفية للمؤسسةالبيانات 

 الموارد البشرية لالمعهد -1

 

 نسب أعضاء هيئة التدريس لعدد الطالب لالمعهد

  

قسم العلو  

األساسية )ال يمنح 

 علمية(دراة 

قسم الهندسة 

الوهرلية 

 والحاسبات

قسم الهندسة 

الميوانيوية )شعبة 

 ميواترونوس(

قسم الهندسة 

 المدنية

قسم الهندسة 

 المعمارية
 اإلامالى

 34 4 11 6 5 8 عدد المعينين

 25 5 11 3 5 1 عدد المنتدلين*

 46.5 5.5 16.5 7.5 7.5 8.5 اإلامالي

 1599 116 591 225 306 361 عدد الطالب

 1:34 1:18 1:36 1:30 1:40 1:42 النسبة

عدد الحاصلين 

 على أاازات
0 0 0 0 0 0 

النسبة لدون 

القاىمين 

 لاألاازات

1:42 1:40 1:30 1:36 1:18 1:34 

( عضو هيئة تدريس منتدب 5بنصف العضو المعين او المعار كليا  )كل عدد ) *ملحوظة: يتم حساب العضو المنتدب جزئيا  

 ( عضو هيئة تدريس(.0= عدد )

 

 نسب معاونى أعضاء هيئة التدريس لعدد الطالب لالمعهد

  

قسم العلو  األساسية 

)ال يمنح دراة 

 علمية(

قسم الهندسة 

الوهرلية 

 والحاسبات

قسم الهندسة 

الميوانيوية )شعبة 

 ميواترونوس(

قسم 

الهندسة 

 المدنية

قسم الهندسة 

 المعمارية
 اإلامالى

 61 10 20 6 10 15 عدد المعينين

 1599 116 591 225 306 361 عدد الطالب

 1:26 1:12 1:30 1:38 1:31 1:24 النسبة

عدد الحاصلين 

 على أاازات
2 0 0 1 3 6 

النسبة لدون 

القاىمين 

 لاألاازات

1:27 1:31 1:38 1:31 1:17 1:29 

 

 العلمية للدراة وفقًاً  المعاونة والهيئة التدريس هيئة عضاءأ توزيع

 الهيئة المعاونة أعضاء هيئة التدريس 

 أستاذ 

 متفرغ
 اإلامالى معيد مدر  مساعد اإلامالى مدر  أستاذ مساعد أستاذ

 82 32 11 02 30 23 25 2 العدد

 % 255 % 83.2 % 38.2 % 255 % 02.3 % 11 % 27 % 2.7 النسبة
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 الوصفية للمؤسسةالبيانات 

 حسب المها  الوظيفية دارىعدد العاملين لالجهاز اإل

 عدد العاملين اإلدارة  .  عدد العاملين اإلدارة  .

 1 إدارة الموارد البشرية 01  5 وحدة ضمان الجودة 0

 3 شئون قانونية 02  7 شئون طالب 5

 5 العالقات العامة 01  5 إدارة التدريب 3

 5 شئون أعضاء هيئة التدريس 07  5 الخريجينوحدة  1

 1 سكرتارية األقسام العلمية 01  3 رعاية الطالب 2

 5 العيادة الطبية 01  3 التسجيل المركزى 1

 01 بالمعامل العاملين 51  01 اإلسكان الطالبي 7

 01 بالورش التعليمية العاملين 50  3 المكتبات 1

 1 الصيانة 55  3 الحسابات 1

 50 إدارة االمن 53  5 االستحقاقات 01

 51 اإلشراف والمتابعة والخدمات المعاونة 51  0 الخزينة 00

 07 النقل 52  5 المشتريات 05

     5 المخازن 03

 202إامالى عدد العاملين = 

 

 األنشطة األكاديمية لالمعهد -3

  األساسية )قسم ال يمنح درجة علمية(. يمنح المعهد يوجد بالمعهد أربع برامج أكاديمية باإلضافة إلى قسم العلوم

 درجة البكالوريوس لألربع برامج أكاديمية وهم:

o   ،برنامج الهندسة الكهربية والحاسبات 

o  ،برنامج هندسة الميكاترونكس 

o  ،برنامج الهندسة المدنية 

o .برنامج الهندسة المعمارية 

 ( دفعة، كان أولها فى العام 00تخرج من المعهد عدد ) (.0كما هو ُمبين فى جدول ) م5101/5100الدراسى 
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 الوصفية للمؤسسةالبيانات 

 5151/5150حتى عام  5101/5100عام، منذ عام  00(: أعداد الخريجين لمدة 0جدول )

 البرنامج

 ىلالعا  الدراس سنة التخرج

1525/

1522 

1522/

1521 

1521/

1523 

1523/

1524 

1524/

1520 

1520/

1528 

1528/

1527 

1527/

1526 

1526/

1522 

1522/

1515 

1515/

1512 

الهندسة  لرنامج

 الوهرلية

 والحاسبات

02 83 18 43 12 37 42 35 13 12 35 

لرنامج هندسة 

 الميواترونوس
27 10 26 18 31 15 11 11 14 14 28 

الهندسة  لرنامج

 المدنية
43 21 22 285 26 207 288 243 242 242 245 

الهندسة  لرنامج

 المعمارية
2 22 38 02 41 71 08 04 44 12 13 

عدد  مجموع

 الخريجين
215 222 272 166 223 168 160 142 131 120 152 

 

 وساىل اإلتصال لالمعهد -4

 المعهد العالى للهندسة والتونولوايا لالمنيا الجديدة إسم المؤسسة:

 معهد عالى نوع المؤسسة:

 والبحث العلمىوزارة التعليم العالى  إسم الجامعة / األكاديمية التالعة لها المؤسسة:

 خاص نوع الجامعة / األكاديمية:

 عنوان المعهد:
اما  اهاز تنمية  –المنطقة الصناعية  -محافظة المنيا 

 المنطقة الصناعية

 www.mhiet.edu.eg الموقع اإللوترونى للمعهد:

 أ.د./ امـــال الــدين علي ألـــو المجـــد عميـد المعهد ورىيس مجلس اإلدارة:

 deansoffice@mhiet.edu.eg اإللوترونى لعميد المعهد ورىيس مجلس اإلدارة:البريد 

 52550124252 -  1125856/568 تليفون عميد المعهد ورىيس مجلس اإلدارة:

 568/  1125855 فاكس:

 مراد سالمةد/ محمد  وحدة ضمان الجودة:ل ناىب المدير التنفيذى

 52555812202 وحدة ضمان الجودة:فون ناىب المدير التنفيذى لتلي

 mohammed_morad@mhiet.edu.eg ة:وحدة ضمان الجودريد اإللوترونى لناىب المدير التنفيذى لالب

mohammed_morad77@yahoo.com 

mailto:deansoffice@mhiet.edu.eg
mailto:mohammed_morad@mhiet.edu.eg
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 إعداد الدراسة الذاتية منهجية

 

 

 القسم الثانى: التقويم الذاتى وفقًا ملعايري اإلعتماد
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 إعداد الدراسة الذاتية منهجية

(1) 
 معيار التخطيط اإلسرتاتيجى
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 ىستراتيجالتخطيط اإل:  (1رقم ) معيار

 ىستراتيج: التخطيط اإل2معيار 

علنة شةةةارك فى وضةةةعها األطراف المعنية وتعبر عن دورها التعليمى والبحثى للمؤسةةةسةةةة رسةةةالة ورؤية واضةةةحة وم   

ليم سةةةترتيجية وزارة التعإوتتسةةةق مع  ةمحدد هدافاً أسةةةتراتيجية واقعية وقاللة للتنفيذ تتضةةةمن إوالمجتمعى ولها خطة 

 .العالى

 

 ىالذاتالتقييم أوالً: 

 مستوف مؤشر التقييم  
مستوف 

 ازىياً 

غير 

 مستوف

وضةةةةعهما األطراف  ىمعتمدتان ومعلنتان، وشةةةةارك ف ؤسةةةةسةةةةةرسةةةةالة ورؤية الم 2

 .المعنية

√   

ومسةةةةئوليتها  ىوالبحث ىواضةةةةحة، وتعوس دورها التعليم ؤسةةةةسةةةةةرسةةةةالة الم 1

، ىالمجتمعيةة لمةا يتفق مع التوقعةات المجتمعيةة من مؤسةةةةةةسةةةةةةات التعليم العةةال

 .تحقيق رسالة الجامعة ىوتسهم الرسالة ف

√   

   √     .معتمدة وموتملة العناصر ؤسسةستراتيجية للمالخطة اإل 3

شةمل البيئة الداخلية والخاراية وشارك في  األطراف   ؤسةسةةالتحليل البيئى للم 4

لما يضةةةمن مالىمة الوسةةةيلة   اراىإالمعنية، وتعددت الوسةةةاىل المسةةةتخدمة في 

 ة.لموضوع التحليل والفئة المستهدف

√   

سةةتراتيجية للمؤسةةسةةة معلنة وواضةةحة الصةةياغة ومبنية علي التحليل هداف اإلاأل 0

 ىالمؤسةةسةةة، وقاللة للقيا  والتحقق في المد، وتسةةهم في تحقيق رسةةالة ىالبيئ

 .الزمني للحظة

√   

 سةةةتراتيجية، وتعوسالخطط التنفيذية تتضةةةمن األنشةةةطة التي تحقق األهداف اإل 8

، ومحددة لها مسةةةةئولية التنفيذ، ىنشةةةةطة وتسةةةةلسةةةةلها المنطقأولويات تنفيذ األ

 .، والتولفة المالية، ومؤشرات األداءىوالجدول الزمن

√   

 تقد  الخطط التنفيذية وفقاً للجدول ىتقارير دورية لمتالعة وتقويم مد ؤسةسةللم 7

 .وتحقق مستويات األداء المستهدفة ىالزمن

√   

 

 ثانياً: تعليقات المؤسسة

ستراتيجى القائم على التحليل الكامل والوافى للوضع الراهن لتحديد مواطن القوة والضعف اتبع المعهد منهج التخطيط اإل

الخاصة بالمعهد والفرص والتهديدات التى تفرضها البيئة الخارجية على المعهد لتحديد الفجوة بينها وبين رؤية ورسالة 

  .وأهداف المعهد
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 ىستراتيجالتخطيط اإل:  (1رقم ) معيار

ومـــات ستخـــالص المعلإستبيانات وتم حيث تم عمل تحليل البيئة الداخلية والخارجية بعقد ورش عمل تم من خاللها عمل اإل

ومن ثم تـــم  ىو الفـــرص والتهـــــديـــدات في المنــــاخ الخـــارج ىــوة والضعـــف فــي المنـــاخ الداخلعـــن نقـــاط القـ

عقـــد سلســـلة مـــن المنـــاقشـــات المكثفـــة بــين كــل مـــن أفـــراد مجتمــع المعهد وقيـــادات المعهد لتحديث رؤيـــة 

 .عليه تم إعداد التحليل البيئى للمعهد ورســالته وبناءا   ىوء رؤيـــة وزارة التعليم العالضــــ ىورســـالة المعهد فــ

  

 رسالة ورؤية المؤسسة معتمدتان ومعلنتان، وشارك في وضعهما االطراف المعنية. -2-2

 ىالهندسـزز بللهندسة والتكنولوجيا إلى تحقيق الريادة والتميـززز فـززى التعلـززيم والتـززدري ىيتطلع المعهد العال: تن  الرؤية على

 بالمسئولية المجتمعية. ىوتنمية البيئة وخدمة المجتمع وتخريج مهندسين لديهم إحساس عال ىوالبحـث العلم

 ىوالبحث العلمـ بمالئمة للتعليم والتدريللهندسة والتكنولوجيا بتهيئة البيئة ال ىيلتزم المعهد العال: على ةكما تن  الرسال

 والتعـاون مـع أصحاب األعمال وضمان القيم المهنية واالخالقية في جميع أنشطة المعهد.

طراف المعنية داخل وخارج المعهد في عملية صنع القرار وذلك كجزء مهم من ثقافة مشاركة جميع األ ىلإيسعي المعهد 

عضاء هيئة التدريس أطراف في المعنية في صياغة رؤية ورسالة المعهد. تتمثل هذه األطراف المعهد  لذا شارك جميع األ

ستبيانات إوالطالب والخريجين والمجتمع المحيط وقد تمت تلك المشاركة من خالل  ىداروالهيئة المعاونة والجهاز اإل

عضاء هيئه التدريس و المعاونين و الجهاز أ من للمعهد لكال    ةو الرسال ةالرؤي ةولقاءات مباشرة و تم عقد ورش عمل لمناقش

 ةو الرسال ةللمعهد عن طريق ورش العمل و طبع الرؤي ةو الرسال ةالطالب الجدد بالرؤي ةدراى مع العمل على توعياإل

 .(0-0-0 )مرفق بالمعهد على دليل الطالب ةالخاص

-0-0فق مر) 5101/ 05/  30( بتاريخ 011بالجلسة رقم )عتماد الرؤية والرسالة للمعهد من مجلس إدارة المعهد  إقد تم  و

(. وذلك بعد التأكد من أن الرؤية والرسالة  تحقق مجاالت العمل الرئيسية للمعهد )التعليم والتعلم، البحث العلمى، خدمة 5

   .المجتمع(

علي ني بالمعهد وفي دليل الطالب ولكتروقام المعهد بنشر الرؤية والرسالة بوسائل متعددة وشمل ذلك: النشر علي الموقع اإل

مراسالت اإلدارات للمخاطبات الداخلية والخارجية وعقد ورش  ىعالنات الرئيسية وعلمداخل مباني المعهد وعلي لوحة اإل

 .(3-0-0)مرفق  عمل لعرض الرؤية والرسالة و طبع المطويات و توزيعها على الطالب

 

ومسؤليتها المجتمعية لما يتفق مع التوقعات المجتمعية  ىوالبحث ىالتعليمرسالة المؤسسة واضحة وتعوس دورها  -2-1

 .وتسهم الرسالة في تحقيق رسالة المجتمع ىمن مؤسسات التعليم العال

ى رألقياس اء ستقصإقام المعهد بعمل تحليل لنص رسالته بكافة جوانبها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع من خالل تصميم 

لمعهد واألطراف المجتمعية، وتبين من التحليل توافق رسالة المعهد مع دوره الحقيقى التعليمى والبحثى جميع منسوبى ا

 .(0-5-0مرفق ( والمجتمعى

 

 .ستراتجية للمؤسسة معتمدة ومتواملة العناصرالخطة اإل -2-3

 :الخطوات المنهجية إلعداد الخطة االستراتيجية

 .(0-3-0)مرفق نشر الوعى بأهمية الخطة اإلستراتيجية  -0

 .(5-3-0)مرفق تشكيل فريق إعداد الخطة اإلستراتيجية  -5
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 ىستراتيجالتخطيط اإل:  (1رقم ) معيار

 .(3-3-0)مرفق إعداد الخطة اإلستراتيجية للمعهد  -3

 ةلخطاكجهة خبرة إلبداء الرأى فى جامعة المنيا بستراتيجى مدير مركز التخطيط اإلمخاطبة السيد األستاذ الدكتور/  -1

 .(1-3-0)مرفق للمعهد  ستراتيجيةاإل

صيات وما يتضمنه من تو جامعة المنيابستراتيجى مدير مركز التخطيط اإلإستالم مكاتبة من السيد األستاذ الدكتور/  -2

 .(2-3-0)مرفق اإلستراتيجية للمعهد ة الخطبخصوص 

 مرحلة االعداد :أوالً 

  .  (5-3-0 سابق مرفق) ستراتيجى( من ممثلين ألعضاء هيئة التدريستم تشكيل فريق عمل  )فريق التخطيط اإل -

تساق اإل ةعن طريق مصفوفى التعليم العال ةوزارستراتيجية لمع الخطة اإل معهدستراتيجية للمجاالت الخطة اإل ربط -

 .(1-3-0 )مرفقبينهم 

ى هذا الصادرة ف واإلعتماد وأدلة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ىعتماد المؤسسقام الفريق بدراسة معايير اإل -

  .الشأن

 ستراتيجىمرحلة التحليل اإل :ثانياً 

من خالل تحليل ( SWOT) تم تشخيص الوضع الحالى للمعهد من خالل تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات

ستبيانات إستخدام أدوات جمع البيانات المختلفة و منها جلسات العصف الذهنى وإآراء المستفيدين التي تم الحصول عليها ب

  .(7-3-0) المعنيين ومقابالت مع

 : ىسترتيجية تتماشي مع سياسات المعهد المعلنة والواضحة وذلك علي النحو التالإوقد تم مراعاة البنود التالية لتصميم خطة 

 .ىرتباطه بإستراتيجية وزارة التعليم العالإخطة إستراتيجية للمعهد تحدد سياسات المعهد و -

 (.SWOTللمعهد )( متكامل ى)داخلي/خارج ىتحليل بيئ -

 (.SWOTعلى دراسة ) ا  رؤية ورسالة معلنة ومحدثة بناء -

 سياسات واضحة  تضمن تحقيق المعايير المستهدفة. -

 معتمد للخطة اإلستراتيجية يشمل العناصر وآليات التنفيذ ومؤشرات للتنفيذ والفترة زمنية. ىبرنامج تنفيذ -

 ومعتمدة.سمات مميزة وخصائص إستراتيجية للمعهد واضحة  -

 .بل الخبراءستراتيجية ومراجعتها من ق  تصميم الخطة اإل -

   م51/5/5101 بتاريخ( 001بجلسته رقم )( من مجلس إدارة المعهد 5151-5101ستراتيجية للمعهد )إلعتماد الخطة اإوقد تم 

 .(1-3-0 )مرفق

 

المعنية، وتعددت الوسةةةاىل المسةةةتخدمة في  طراف شةةةمل البيئة الداخلية والخاراية وشةةةارك فيها األ ىالتحليل البيئ -2-4

 .لما يضمن مالءمة الوسيلة لموضوع التحليل والفئة المستهدفة إاراى 

( القزانم على التحليل الوافى لكافة عناصززززززر البيئة الداخلية SWOTسززززززتخزدام منهج )إليزات التحليزل البيئى بزآانتهج  المعهزد 

 .لى الفرص والتهديدات القائمة والمتوقعةإضزززززافة نقاط القوة والضزززززعف باإلوالخارجية، ومن خالله تمكن المعهد من تحديد 

سززتراتيجيات ختيار اإلإ ىسززتخدام مصززفوفة العناصززر الداخلية ومصززفوفة العناصززر الخارجية للتوصززل إلإوتم تحليل النتائج ب

ار التى أجراها المعهد  على مدالمالئمة، حيث روعى أن يتصززززف التحليل بالموضززززوعية القائمة على حقائق التقارير الذاتية 

ل الوثائق تحلي –لة الفردية والجماعية بالمقا –المالحظة  –سزززتبيانات دوات جمع البيانات )اإلأب السزززنوات الماضزززية مسزززتعينا  
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 ىستراتيجالتخطيط اإل:  (1رقم ) معيار

دمة خ –البحث العلمى  –حصزززززائيات( وقد اشزززززتمل هذا التحليل على جميع مجاالت العمل الرئيسززززززية )التدريس والتعلم واإل

سزززتخدام إهمال أى جانب من جوانب العمل تم إالموارد المالية والمادية( ولضزززمان الشزززمولية وعدم  –وتنمية البيئة المجتمع 

 .عتمادمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإل

 ىتقييم نتاىج التحليل البيئ

ومصززفوفة  Internal Factor Evaluation (IFE)تم تقييم نتائج التحليل البيئي من خالل مصززفوفة تقييم العوامل الداخلية  

 :ىوكانت طريقة التقييم كاآلت External Factor Evaluation (EFE)العوامل الخارجية 

وأهم نقاط الضززعف التى تؤثر ، %011-72تحديد أهم نقاط القوة التى تسززهم فى تطوير وتقدم المعهد بنسززبة تتراون بين  .0

)مع مراعززاة أن العززدد غير محززدد لنقززاط القوة ونقززاط  %011-72ة تتراون بين فى تطوير وتقززدم المعهززد بنسززززززبزز سززززززلبززا  

  .الضعف(

 ،تحديد وزن نسززززبى لكل نقطة من نقاط القوة )عامل إسززززتراتيجى( ولكل نقطة من نقاط الضززززعف )عامل إسززززتراتيجى(  .5

لنقاط  ىالوزن النسززززب عولنقاط الضززززعف بحيث يكون مجم 1.2لنقاط القوة و 1.2ومراعاة أن مجموع األوزان النسززززبية 

 القوة ونقاط الضعف واحد صحيح.   

فى حالة قدرة المعهد على  1× حسززززززاب الوزن المرجح لكل نقطة من نقاط القوة عن طريق ضززززززرب الوزن النسززززززبي  .3

فى حالة قدرة المعهد على االسززتفادة من  3× وبضززرب الوزن النسززبى  %011 - %11سززتفادة من نقطة القوة بنسززبة اإل

 .%11 - %72ة بنسبة نقطة القو

فى حالة قدرة  5× بالنسزبة لحسزاب الوزن المرجح لكل نقطة من نقاط الضزعف فيكون عن طريق ضرب الوزن النسبي  .1

فى حالة قدرة المعهد على  0× وبضزرب الوزن النسبى  %011 - %11المعهد على التغلب على نقطة الضزعف بنسزبة 

 .%11 - %72التغلب على نقطة الضعف بنسبة 

رقم وهذا ال ،األوزان المرجحة لكٍل من نقاط القوة ونقاط الضعف للوصول إلى الوزن الكلى المرجح بالنسبة للمعهد جمع .2

كانت القدرة أكبر والعكس  3يعبر عن قزدرة المعهزد على التعزامزل مع عوامل البيئة الداخلية )كلما زاد الرقم وإقترب من 

 صحيح(.

اإلستراتيجية الداخلية للمعهد القوة المتوسطة للوضع اإلستراتيجى الداخلى للمعهد بشكل عام وتعكس نتائج مصفوفة العوامل 

( وهو ما ينعكس من القرب للقيمة المتوسزطة وهذا متسق مع عدم التفاوت الكبير بين أعداد 5.17 يبلغ إجمالى النقاط ) حيث

 العوامل اإلستراتيجية الداخلية للمعهد.( نتائج مصفوفة 0-0يوضح شكل )نقاط القوة والضعف بالمعهد. 

 

 للمعهد الداخلية اإلستراتيجية العوامل مصفوفة نتائج(: 0-0شكل )
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 ىستراتيجالتخطيط اإل:  (1رقم ) معيار

 

للمعهد بشكل  ىوتعكس نتائج مصزفوفة العوامل اإلسزتراتيجية الخارجية للمعهد القوة المتوسطة للوضع اإلستراتيجى الخارج

وهذا متسززق مع عدم التفاوت بين أعداد ، وهو ما ينعكس من القرب للقيمة المتوسززطة %5 .01عام حيث يبلغ إجمالى النقاط 

 ( نتائج مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الخارجية للمعهد.5-0يوضح شكل ) .نقاط الفرص والتهديدات

 

 للمعهد الخارجية اإلستراتيجية العوامل مصفوفة نتائج(: 5-0شكل )

 

 لها ىمصفوفة عوامل البيئة الخارجية والوزن النسب :(0-0جدول )

 المعيار رقم

 البيئة الخاراية

عدد 

عوامل 

 الفرص

 الوزن المراح الدراة الوزن النسبي

عدد 

عوامل 

 التهديدات

 الوزن المراح الدراة الوزن النسبي

2-  

القوى 

السياسية 

 والقانونية

0 5.247 3 5.442 4 5.111 2 5.111 

1-  
القوى 

 االقتصادية
4 5.226 4 5.472 3 5.287 2 5.287 

3-  

القوى 

االاتماعية 

 والثقافية

8 5.278 3 5.012 2 5.508 2 5.508 

4-  
القوى 

 التونولواية
1 5.502 3 5.278 2 5.508 1 5.222 

 5.008 0 5.052 2 2.827 23 5.055 27 مجموع العوامل

 

0

1

2

3

4

5

6

7

القوى السياسية والقانونية القوى االقتصادية القوى االجتماعية والثقافية القوى التكنولوجية
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عوامل الفرص: البيئة الخارجية

اتالبيئة الخارجية  عوامل التهديد
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 ىستراتيجالتخطيط اإل:  (1رقم ) معيار

سززززتبيانات والمناقشززززات والمالحظات إجراءات التحليل البيئي )مثل اإلتسززززتخدم المؤسززززسززززة وسززززائل مناسززززبة ومتعددة عند 

 ةمة الوسززززيلة مع موضززززوع التحليل والفئة المسززززتهدفئوتراعي مال ،الفردية والجماعية وتحليل الوثائق وغيرها( تالبالمقاو

ن دارييالطالب واإل سزززززتبيانات تناسزززززب)مثل المقابالت تناسزززززب القيادات واألطراف المجتمعية وممثلي سزززززوق العمل، واإل

 .(0-1-0)مرفق  وأعضاء هيئة التدريس وغيرها

عضززاء أمن  11 ى عددحيث شززارك حوال ىطراف المعنية عالمن مختلف األ ىالمشززاركة في التحليل البيئ ىكان مسززتوكما 

 .(5-1-0 )مرفقوعدد كبير من المجتمع المحيط  ىدارمن الجهاز اإل 11 عدد ستبيانات وومعاونيهم في اإل  هيئة التدريس

 

ة وتسةةهم في تحقيق رسةةال ىعلنة وواضةةحة الصةةياغة ومبنية علي التحليل البيئسةةتراتيجية للمؤسةةسةةة م  هداف اإلاأل -2-0

 .المؤسسة وقاللة للقيا  والتحقيق في المدي الزمني للخطة

دارة المعهد إعتمادها بمجلس إسززتراتيجية وتم تم صززياغة األهداف اإل ،فى ضززوء رسززالة ورؤية المعهد ونتائج التحليل البيئى

لكترونى للمعهد، هداف من خالل وسززززائل متنوعة منها الموقع اإلوقد تم نشززززر األ ،51/5/5101خ بتاري 001ته رقم بجلسزززز

 عالن عنليات التى اتبعتها فى اإلنفس اآل ةو قد اتبعت المؤسززسزز المطويات، دليل الطالب، لوحات معلقة بعدة أماكن بالمعهد.

 .للمعهد ةالرسالالرؤية و 

انب هداف االستراتيجية للمعهد وذلك لتعزيز جوفى ضوء رؤية ورسالة المعهد ونتائج التحليل البيئي تم صياغة الغايات واأل

في  داء الكلي للمعهد. وقد شاركعلي األ ستغالل الفرص وتجنب التهديدات التي تؤثر سلبا  إالقوة ومعالجة جوانب الضزعف و

طراف من داخل المعهد وخارجه حيث شارك في صياغتها ممثلين أسزتراتيجية للمعهد هداف اإلائية واألصزياغة الغايات النه

 والخاص. نقابة المهندسين وشركات ومؤسسات القطاع العام ىعضاء هئية التدريس والطالب والمعنيين من ممثلأعن 

 :ستراتيجية للمعهداإل غاياتال

 كفء ىدارإجهاز  -:ىاألول غايةال -

 خريج متميز قادر علي المنافسة يخدم المجتمع -:الثانية غايةال -

 ىمعال ىنتاج بحث علمإعضززززززو هيئزة تزدريس المسززززززلح بمهزارات التزدريس والتقويم وقزادرعلى  -:غزايزة الثزالثزةال -

 المستوى ويسهم فى تنمية البيئة وخدمة المجتمع

 تنمية البيئة وخدمة المجتمع -:ةالرابع غايةال -

 ىنتاجية ومؤسسات المجتمع المدنعالقات شراكة متميزة مع القطاعات اإل وجود -:ةالخامس غايةال -

 عتمادضمان الجودة والحصول على اإل -:غاية السادسةال -

 دولية للمعهد ةمكان تحقيق -:سابعةال غايةال -

وعي المؤسزززسزززة  ىنها تعكس مدإسزززتراتيجية في تحقيق رسزززالة المؤسزززسزززة وتدرس المؤسزززسزززة مدم إسزززهام االهداف اإلو

 .عمال وقابلية التوظيف(تجاهات الحديثة للمؤسسات التعليمية )مثل توجهيات ريادة األباإل

يز ولضمان تحقيقها لرسالة المعهد من تقديم تعليم متم ىستراتيجية لتتوافق مع وضع المعهد التنافسهداف اإلتمت مراجعة األ

 ى:هداف علي عدة محاور وهصياغة األوتكوين قاعدة بحثية قوية وتساهم بفاعلية في تنمية المجتمع وقد تم 

 توفير بيئة تعليمية ذات جودة عالية  -

 توفير بيئة بحثية ذات جودة عالية  -

 توفير بيئة جيدة لخدمة المجتمع  -
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 ىستراتيجالتخطيط اإل:  (1رقم ) معيار

 االستراتيجية فى تحقيق رسالة المعهد الغاياتإسهام مدى والجدول التالى يوضح 

 

 المعهد رسالة تحقيق فى االستراتيجية الغايات إسهام(: 5-0جدول )

 ما تحقق  من رسالة المعهد ستراتيجية للمعهداإل غاياتال م

خزريزج مزتميز قزززادر علي  - فز كز ىدارإجزهزززاز  -0

دوليززة  ةمكززانزز تحقيق - المنززافسزززززززة يخززدم المجتمع

 .للمعهد

 تحقق الشززززززق التعليمى والبحثى  من رسززززززالزة المعهد  حيث

 .(ىلعلماتهيئة البيئة المالئمة للتعليم والتدريب والبحث (

وجود عالقزززات  - تنميزززة البيئزززة وخزززدمزززة المجتمع -5

نتاجية ومؤسززسززات شززراكة متميزة مع القطاعات اإل

 ى.المجتمع المدن

تحقق الشززززززق المجتمعى  من خالل )التعاون مع أصززززززحاب 

 .األعمال(

 )ضززززززمان القيم المهنية واألخالقية في جميع أنشززززززطة تحقق .عتمادضمان الجودة والحصول على اإل -3

 .المعهد(

عضززززززو هيئزة تدريس المسززززززلح بمهارات التدريس  -1

 مىعزززال ىنتزززاج بحزززث علمإوالتقويم وقزززادر على 

 .المستوى ويسهم فى تنمية البيئة وخدمة المجتمع

 تحقق الشززززززق التعليمى والبحثى  من رسززززززالة المعهد  حيث

 .(ى)تهيئة البيئة المالئمة للتعليم والتدريب والبحث العلم

  

يجية سززتراتهداف اإلاأل ىالمشززاركة ف ىسززتراتيجية للمعهد واضززحة وقابلة للتخطيط والقياس عن طريق مسززتوهداف اإلاألو

وعدد كبير من المجتمع  ىدارالجهاز اإلوأعضاء عضزاء هيئة التدريس ومعاونيهم أطراف المعنية من للمعهد من مختلف األ

شملت الخطة التنفيذية و  .هدافعلي هذه األ ستراتيجية بناءا  تم وضع الخطة اإل فقد ،(0-2-0 )مرفق ستبياناتاإل ىالمحيط ف

هززداف وخطوات تنفيززذيززة أن هززذه المحززاور لهززا إوخززدمززة المجتمع حيززث  ىالتعليم والتعلم والبحززث العلم ىمحززاور وهثالثززة 

 .ومسئول عن تنفيذها وفترة زمنية محددة لتنفيذها ومؤشرات لمتابعة التنفيذ

ئسززززززية وشززززززبكة المعلومات يعالنات الراإلسززززززتراتيجية للمعهد داخل وخارج المعهد من خالل  لوحة تم نشززززززر األهداف اإل

 .(5-2-0 )مـرفقالمنشورات والمطويات ودليل الطالب و )اإلنترنت(

 

لسةةةلها نشةةةطة وتسةةةولويات تنفيذ األأسةةةتراتيجية وتعوس هداف اإلنشةةةطة التي تحقق األالخطة التنفيذية تتضةةةمن األ -2-8

 .داءوالتولفة المالية ومؤشرات األ ىومحدد لها مسؤلية التنفيذ والجدول الزمن ىالمنطق

تفاق عليها كإطار عام وذلك بوضززززع خطة تنفيذية لتحقيق هذه سززززتراتيجية التي تم اإلهداف اإلسززززتخدام منظومة لتنفيذ األإتم 

 .)0-1-0فق)مرالتنفيذية السنوية  طبثق منها الخطناألهداف علي مدار خمس سنوات والتي ت

لسزززل نشزززطة والمهام المطلوب تنفيذها والتسزززولويات تنفيذ األأسزززتراتيجية وتتضزززمن هداف اإلالخطة التنفيذية جميع األ ىتغط

 .نشطة ومؤشرات النجانالالزم للتحقيق والمسئول عن تنفيذ األ ىدول الزمنجوال ىالمنطق
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داء وتحقيق مسةةةتويات األ ىللجدول الزمن تقد  الخطة التنفيذية وفقاً  ىللمؤسةةةسةةةة تقارير دورية لمتالعة وتقويم مد -2-7

  .المستهدفة

و ذلك من خالل مخاطبة المسززززئول عن تنفيذ  (0-7-0)مرفقلمتابعة الخطط التنفيذية  سززززنويةتعد المؤسززززسززززة تقارير دورية 

التى  ودةضززمان الج سززتراتيجى بوحدةالتخطيط اإل ةلى رئيس لجنإرسززال التقارير الدورية إللمسززئول عن المتابعة و ةاألنشززط

  .جراءات التصحيحيةتقوم بدورها بمتابعة تنفيذ اإل

كما تدرس المؤسززسززة مدى تحقق مسززتويات األداء المسززتهدفة بالخطة من خالل وضززع نسززب لألداء المسززتهدف فيما يخص 

باب عدم ، كما ترصززززد أسززززىالفعلاألداء المسززززتهدف وء األدااألنشززززطة التنفيذية لكل هدف ومتابعة التنفيذ وتحليل الفجوة بين 

 .(5-7-0 مرفق(اإلنجاز وتتخذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة 

 

 لمعيار التخطيط اإلستراتيجى:تحسين  ىلإوالنقاط التى تحتاج  ةنقاط القو

 نقاط القوة:

جتمززاع وآليززات لعمليززة التخطيط تتمثززل فى اإل يتوفر لززدى المعهززد فريق لززه قززدرة على التخطيط اإلسززززززتراتيجى (0

 طالب. وأداريين إوأوهيئة معاونة أالدورى إلدارة المعهد مع جميع الفئات سواء أعضاء هيئة التدريس 

ومسزززززئوليته  ىتعكس رسزززززالة المعهد شزززززخصزززززيته ودوره التعليمويوجد للمعهد رؤية ورسزززززالة موثقة ومعلنة  (5

 حتياجات المجتمع والتنمية.إالمجتمعية  وتطلعاته فى البحث العلمى بما يتفق مع 

 .للمعهد يشارك جميع المستفيدين  في وضع الرسالة والرؤية (3

 –المطبوعات  –نترنت سزتخدم المعهد وسائل متعددة لنشر رؤية و رسالة المعهد من خالل وسائل متعددة )اإلإ (1

 اللوحات االعالنية(.

يتم مراجعة رؤية ورسززالة المعهد بصززفة دورية فى ضززوء و ىترتبط رسززالة المعهد برسززالة وزارة التعليم العال (2

 .المتغيرات المحلية والدولية

  :لى تحسينإنقاط تحتاج 

  من جانب بعض األطراف من خارج المعهد. ،لى مزيد من المشاركة في التحليل البيئيإالحاجة  (0

لى مزيد من المشزاركة في صزياغة الرؤية والرسزالة واألهداف اإلسزتراتيجية من جانب بعض األطراف إالحاجة  (5

 من خارج المعهد. 
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 ثالثاً: األدلة والوثاىق

 ليان لالمرفق رقم المرفق المؤشر

 للمعهد ةالرسالوالرؤية  ةعمل لمناقش ةورش - (0-0-0) 0-0

 –دارى إجهاز  –طراف من )أعضاء هيئة تدرييس و معاونيهم راء  جميع األآ -

و  ةمجتمع خارجى( فى الرؤي –كاديمية أقيادات  –قسام أمجالس  –طالب 

 ةالرسال

 ةعتماد الخطإدارة بقرار مجلس اإل - (0-0-5)

 التعليم العالى ةللمعهد مع وزار ةو الرسال ةتساق بين الرؤياإل ةوففمص -

 ةمجل - الخطابات – لكترونىالموقع اإل - دليل الطالب: الرؤية والرسالة فىنشر يالمعهد  (0-0-3)

 المعهد

 المعهد ةيلة لرساللدراسة تح - (0-5-0) 0-5

المعهد بمشاركة )أعضاء هيئة تدريس و  ةبرسال ةستبيانات الخاصاإل -

 –كاديمية أقيادات  –قسام أمجالس  –طالب  –دارى إجهاز  –معاونيهم 

 مجتمع خارجى(

 منشور عن أهمية وأسس التخطيط اإلستراتيجى (0-3-0) 0-3

 اإلستراتيجية الخطة إعداد لجنة (0-3-5)

 غالف الخطة اإلستراتيجية للمعهد (0-3-3)

 المنيا ةستراتيجى بجامعلمدير مركز التخطيط اإل هموج طابخ (0-3-1)

 إكتمال مدى لبيان المنيا بجامعة اإلستراتيجى التخطيط مركز مدير خطاب (0-3-2)

 الخطة عناصر

 ةاإلستراتيجي الخطة مع للمعهد  اإلستراتيجية الخطة مصفوفة اإلتساق بين مجاالت (0-3-1)

 العالى التعليم وزارةل

 ستراتيجية و تحليلهااإل ةانات الخطيستبإ (0-3-7)

ة عتماد الخطإل م51/5/5101 بتاريخ  (001)للجلسة رقم  مجلس إدارة المعهد طبقا   (0-3-1)

 ستراتيجيةاإل

جراء التحليل البيئى من )مقابالت القيادات واألطراف المجتمعية وممثلي سوق إأدوات  (0-1-0) 0-1

 داريين وأعضاء هيئة التدريس(الطالب واإل تستبياناإالعمل، و

 ستبياناتتحليل البيئى عن طريق اإلالداخل المعهد فى من طراف أ ةمشارك - (0-1-5)

 ستبياناتطراف المجتمعية فى التحليل البيئى عن طريق اإلاأل ةمشارك -

هداف األأن من تأكد لدارى لالتدريس ومعاونيهم والجهاز اإل ةعضاء هيئأستبيانات إ (0-2-0) 0-2

 ستراتيجية واضحة وقابلة للتحقيق والقياس وفق الجدول الزمني للخطةاإل
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 ىستراتيجالتخطيط اإل:  (1رقم ) معيار

 ليان لالمرفق رقم المرفق المؤشر

 من المنشورات والمطويات ودليل الطالب اذجنم (0-2-5)

 (5151-5101التفيذيه الخمسية ) ةالخط (0-1-0) 0-1

 تنفيذ الخطط السنوية التنفيذية ةتقارير متابع (0-7-0) 0-7

 (5150-5151-5101الخطط السنوية التفيذية ألعوام ) (0-7-5)



 

 

(5) 
 القيادة واحلوكمة معيار
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 قيادة والحوكمةال:  (2رقم ) معيار

 : القيادة والحوكمة1معيار  

 سةةةسةةةةؤلتز  المتلمعايير موضةةةوعية، و اً داىها وفقأختيارها وتنمية قدراتها وتقييم إقيادات مؤهلة، يتم  ؤسةةةسةةةةللم

ىم حجم يال ىهيول تنظيم ؤسسةنطالقا من قيم اوهرية، وللمإخالقيات المهنية لالنزاهة والمصةداقية والشةفافية واأل

توصيف موثق لول الوظاىف، يحدد لوضوح المسئوليات  ا، ولهاهدافهأو ا، لما يضمن تحقيق رسالتهانشطتهأونوع 

 ختصاصات.واإل

 

 ىالتقييم الذاتأوالً: 

 مستوف مؤشر التقييم  
مستوف 

 ازىياً 

غير 

 مستوف

لمعايير موضوعية ومعلنة وآليات  دارية مختارة وفقاً واإلكاديمية القيادات األ 2

 .ذات شفافية تحقق توافؤ الفرص وتدوال السلطة

√   

تووين كوادر  ىالقيةةادات الحةةاليةةة والمحتملةةة يتم تنميةةة قةةدراتهةةا والعمةةل عل 1

 .اديدة من القيادات

√   

ية عمل ىطراف المعنية فداء القيادات موضةةةةوعية وتشةةةةارك األأمعايير تقييم  3

 ى.داء المؤسسالتقييم وتستخد  النتاىج لتحسين األ

    √   

   √ .دارة المعهد آليات فعالة للتعامل مع مشوالت المعهدإل 4

ين وآليات فعالة لضةةةةةةمان يللمؤسةةةةةةسةةةةةةة قيم اوهريةة معلنةة ومتةاحة للمعن 0

ن خالقيات المهنية ليالشةةفافية والممارسةةات العادلة وعد  التمييز وتطبيق األ

 .فراد المعهدأ

 

√   

نشةةةةةةطت  وتضةةةةةةمن أسةةةةةةاىر  ىالمعلومات المعلنة عن المعهد شةةةةةةاملة وتغط 8

 .المؤسسة مصداقياتها وتحديثها

√   

مالىم لحجم المعهةةد ونشةةةةةةاطةة  ويتضةةةةةةمن ومعتمةةد ومعلن  ىالهيوةةل التنظيم 7

 .هداف أساسية الالزمة لتحقيق رسالت  ودارات األاإل

√   

 ختصةةةاصةةةات وفقاً معتمد ومعلن ويحدد المسةةةؤليات واإل ىالتوصةةةيف الوظيف 6

ويحقق التوافؤ لين السةةةةلطات والمسةةةةؤليات ويسةةةةتخد  في  ىللهيول التنظيم

 .نتداب للوظاىف المختلفةحالة التعيين والنقل واإل

√   

 

 ثانياً: تعليقات المؤسسة

ومعلنة وآليات ذات شةةةةةةفافية تحقق توافؤ الفرص دارية مختارة وفقا لمعايير موضةةةةةةوعية كةاديمية واإلالقيةادات األ -1-2

 .وتدوال السلطة
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 قيادة والحوكمةال:  (2رقم ) معيار

مدير  –لمية قسام العرؤساء األ–الوكالء  –كاديمية )العميد ختيار القيادات األإيضمن المعهد تطبيق الموضوعية والشفافية في 

ءة ختيار القيادات ومنها المعرفة والكفاإ ىف ساسيةاألالمعايير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر ونائبه وغيرهم( مراعيا  

دارة المعهد رقم إعتمادها بمجلس إدراج النسب لكل مرشح وتم س لها إليدراج مقايإوالجدارة والمهارات الشخصية مع 

دارات مديرو اإل –دارية )أمين المعهد ختيار القيادات اإلإاما بالنسبة لمعايير  ،(0-0-5مرفق ) 51/2/5101( بتاريخ 003)

ى تم ومن بين المعايير الت ،لى موقع متميز من التنافس والريادةإختيرت بعناية للوصول بالمعهد والوحدات وغيرهم( فقد اُ 

(  002دارة المعهد رقم )إعتمدت من مجلس للمرشح للمنصب وقد اُ  ىختبارات القدرة والمهارات والمسار الوظيفإتخاذها إ

يتضمن تحديد واضح لمهام ومسئوليات هذه القيادة، بما يتفق مع قانون تنظيم  ىوالذ ،(5-0-5مرفق ) 30/7/5101بتاريخ 

وقانون تنظيم  (3-0-5مرفق)الباب الثالث  0115لسنة  020التنفيذية رقم  هوالئحت هوتعديالت 0175لسنة  11الجامعات رقم 

دارية والقيادية والمشاركة قدرات اإلعتبار عند وضع المعايير الخذ في اإلوقد أُ  ،(1-0-5 مرفق) 0171لسنة  25المعاهد 

كتساب مهارات القيادة والتخطيط جتياز الدورات التدربية إلإلى إضافة المعهد باإل ىفي مجاالت التطوير علي مستو

 ضافة  إستراتيجيات وآليات لسير العمل، إكاديمي والقدرة علي وضع والجودة الشاملة وتطبيقها في السياق األ ىستراتيجاإل

اء مالء رؤسزوالعالقة الطيبة والتعاون المثمر مع ال ىوالنشاط العلم ةلتزام والنزاهيشهد باإل ىالذ ىالسجل الوظيف ىلإ

ى الخطابات إلضافة باإل (2-0-5 مرفق) ىلكترونشملت الموقع اإل ةويعلن المعهد عن تلك المعايير بوسائل متعدد ،ومرؤسين

ويتخذ المعهد إجراءات لضمان تداول السلطة في  .(1-0-5 مرفق)ام المساعد للمعهد مين العلى السادة الوكالء واألإ هةالموج

 51/1/5101( بتاريخ 001دارة المعهد رقم )إبمجلس  ةغير المنظمة بالقانون واللوائح والمعتمد المناصب القيادية خاصة  

لية المنظمة باللوائح والقوانين الداخ ةالمحدد ةأكثر من المد ىال يستمر شاغل المنصب القيادن والتى تتضمن أ (7-0-5مرفق )

حده ومن ثم يتم ترشيح آخرين وفقا  للمعايير المتبعة إلختيار القيادات بما ال يخالف القانون واللوائح  ىعل ىلكل منصب قياد

وات كثر من ست سنذات المعهد أل ىال تزيد فترة العمادة فألى منصب عميد المعهد فقد نص على إنسبة الاما ب .المعمول بها

اصفات معينة ويتطلب الشفافية ومو ،ستراتيجيا  إ مواقع المسؤلية قرارا   ىختيار القيادات فإبما يتفق مع القانون ويعتبر قرار 

 مرفق)المعهد دارية بكاديمية واإلختيار القيادات األأفضل من الكفاءة والفاعلية. وقد تم تشيكل لجان إل ىجل تحقيق مستوأمن 

ختيار ختيار كافة القيادات بالمعهد إلإختيار القيادة وقد تم عمل محاضر للجان إ ىبما يضمن الكفاءة والشفافية ف (5-0-1

 .(1-0-5 مرفق)للمعايير والمقايس المعلنة والمعتمدة  القيادة المناسبة وفقا  

 

   .القيادات الحالية والمحتملة يتم تنمية قدراتها والعمل علي تووين كوادر اديدة من القيادات -1-1

جراءات كافية نحو تدريب القيادات بعقد المزيد من الدورات والتى تم إللقيادات منذ نشززززززأته واتخذ  تدريبيا   اتبع المعهزد نهجزا  

سزززتهدف تدريب العاملين تسزززتحدل المعهد وحدة خاصزززة للتدريب إ وقد (0-5-5 مرفق)كاديمية السزززادات أتفاق عليها مع اإل

يضزا تدريب القيادات الحالية والمسزتقبلية بما يسمح بتكوين صف أسزتهدف إعضزاء هيئة تدريس وهيئة معاونة وأبالمعهد من 

وسائل مناسبة لتنمية قدرات القيادات الحالية وإعداد  ستحدالإهتم المعهد بإلضزمان تداول السزلطة داخل المؤسزسزة وقد  ىثان

 (5-5-5 مرفق)حتياجات التدريبية سزززتبيانات لقياس اإلإراء القيادات بالمعهد وعمل آالقيادات المسزززتقبلية بقيامه بإسزززتقصزززاء 

الموقع  ت عن طريقعالنها لجميع القياداإيتم  ىحتياجاتهم والتإتتناسززززززب مع  ىعمزل خطط للزدورات التزدريبيزة الت ىوبزالتزال

 من تية لكال  دارة المعهزد بتزدريزب القيزادات فقزد تم عمزل الزدورات التزدريبية اآلإهتمزام إل ونظرا  ( 3-5-5 مرفق) ىلكتروناإل

 .ةدارة الموارد البشريإالوقت وضغوط العمل و دارةإوالكوارل و  دارة األزماتإالقيادات الحالية والمستقبلية وهي 
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 قيادة والحوكمةال:  (2رقم ) معيار

داء طراف المعنية في عملية التقييم وتسةتخد  النتاىج لتحسين األداء القيادات موضةوعية وتشةارك األأمعايير تقييم  -1-3

 .المؤسسي

م وذلك طراف المعنية في عملية التقييداء القيادات وفق معايير ومؤشرات تقييم موضوعية وبمشاركة األأيقوم المعهد بتقييم 

ة لكترونية للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئإستبيانات إيادة من خالل عمل طراف المعنية لقياس نمط القراء األآستطالع إب

دارة بتاريخ لى رئيس مجلس اإلإستبيانات ورفعها وقد تم تحليل تلك اإل (0-3-5 مرفق)المعاونة والعاملين بالمعهد 

 (5-3-5مرفق )للوقوف علي نقاط القوة والعمل علي تطويرها ومعرفة نقاط الضعف والعمل علي تحسينها  50/1/5150

 .5151/5150 و 5101/5151من العامين  ستبيانات لكال  حيث تم عمل اإل ىستبيانات يتم عملها بشكل دورن اإلأمع العلم ب

 

 .المعهددارة المعهد آليات فعالة للتعامل مع مشوالت إل -1-4

ع المعهد لى المشكالت التعليمية فقد وضإبالنسبة  ى.دارإواخر  ىقسم تعليم ،لى قسمينإليات التفاعل مع المشكالت تنقسم آ

 :ىآلليات محددة وتقدم حلول عملية لها ومنها ما يل ا  تعامل معها وفقلجراءات لإعدة 

مرفق )موعات مج ىلإللطالب  ىللكود الجامع قسيمهم طبقا  مشكلة الكثافة العددية لطالب الفرقة اإلعدادية: يتم حلها بت -

5-1-0). 

لكل  ىدنأ ىنخفاض عدد الطالب الملتحقين باألقسام الهندسية: يتم حلها بتوزيعهم علي األقسام بوضع معدل تراكمإ -

 .(5-1-5مرفق )قسم 

( 1رقم )ى كاديمالدروس الخصوصية: تم وضع آلية للتعامل مع الدروس الخصوصية وتم اعتمادها بالمجلس األ  -

 عدة طرق للتغلب علي مشكلة الدروس الخصوصية منها: ةمتضمن، 00/1/5101بتاريخ

o تفعيل قانون تنظيم الجامعات فيما يختص بالدروس الخصوصية. 

o  يسهل من عملية زيادة التفاعل بين الطالب  مما ةمجموعات صغير ىلإتقسيم الطالب

 .ل عملية الفهميسهوبالتالى تستاذ واأل

o ن مالتقرب  إلىفيه عضو هيئة التدريس  ىيسع ذىوال ىكاديمرشاد األتفعيل نظام اإل

طلب المساعدة الخارجية  ىلإولجوء الطالب  ىالمستو ىسباب تدنأالطالب لمعرفة 

 .(3-1-5مرفق )عملية حل هذه المشكلة  ىوذلك يساهم ف

o ألعضاء هيئة التدريس ورفع المادة العلمية علي الموقع  ىعالن البريد اإللكترونإ

 Microsoft Office Teams منصة ستخدامإلى إللمعهد باالضافة  ىلكتروناإل

 .(1-1-5 مرفق)عالم الطالب بها لزيادة التواصل بينهم إو

o (2-1-5 مرفق)داء الساعات المكتبية والتأكد من تحققها أ ىالتوسع ف. 

عدد  ىو زيادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة: للمعهد آلية للتعامل مع العجز والفائض فأمشكلة نقص  -

-1-5مرفق ) 02/0/5101بتاريخ  (1) رقم ىكاديماألمجلس العضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة معتمدة من أ

 .عالنو التعيين عن طريق اإلأ ىو الجزئأ ىحيث يتم سد العجز عن طريق الندب الكل (1

يد دارة المعهد وهناك العدإمشكلة الطالب المتعثرين: تم تشكيل لجنة لرعاية الطالب المتعثرين معتمدة من مجلس  -

جميع الطالب الذين يعانون من تعثر خالل سنوات  ىتضمن الوصول إل ىجراءات التي تتبعها اللجنة لكمن اإل
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 قيادة والحوكمةال:  (2رقم ) معيار

لكل طالب  سباب التعثرأ ىوالتعرف عل ىدراستهم بالمعهد ومن ثم تقوم بالمتابعة الدقيقة المنتظمة لمستواهم الدراس

 .م مع سبب تعثر الطالبئيتوا ىستخدام األسلوب األمثل الذإيتم التعامل معها ب ىلك هحد ىعل

 

للمؤسةةسةةة قيم اوهرية معلنة ومتاحة للمعينين وآليات فعالة لضةةمان الشةةفافية والممارسةةات العادلة وعد  التمييز  -1-0

 .فراد المعهدأخالقيات المهنية لين وتطبيق األ

توفر المؤسسة وثيقة خاصة بها تشمل قيمها الجوهرية وأخالقيات المهنة من ضوابط ضمان العدالة وعدم التمييز وعدم 

تم عمل دليل ميثاق . حيث وغيرها ىالمصالح وحماية حقوق الملكية الفكرية والنشر ونظام التظلمات والشكاو تعارض

ئحة المعهد لال بما يضمن تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وفقا   عاملين بالمعهدالميثاق األخالقى لل خالقيات المهنية متضمنا  األ

 .(3-2-5مرفق )دارية لى الالئحة المالية واإلإضافة باإل، (5-2-5مرفق )، وحقوق الملكية الفكرية (0-2-5مرفق )

 ىلكترونطراف المعنية عن طريق نشر الوثائق بالموقع اإلخالقيات المهنية الخاصة بها لألتعلن المؤسسة القيم الجوهرية واأل

فعل وتُ  .والتى تتم بصفة دورية (2-2-5مرفق )وتم عقد ورش عمل عن أخالقيات العمل ، (1-2-5مرفق )لدى المؤسسة 

 .لتزام بهاحالة عدم اإل ىجراءات فخالقيات المهنية وتتخذ اإلاألالمؤسسة 

 

 .نشطتها وتضمن المؤسسة مصداقياتها وتحديثهاأساىر  ىعلنة عن المعهد شاملة وتغطالمعلومات الم   -1-8

الل الموقع نشطته المختلفة من خأ ىتغط ىالمعلومات الت وفريالوسائل المختلفة حيث  ىتيح المعهد المعلومات الكافية عنه في

 ىلمعلومات وتحديثها بصفة دورية علنشر ا ىيحرص المعهد علو ،(0-1-5مرفق )غيرها دلة والكتيبات وواأل ىلكتروناإل

مرفق )بالمعهد  ىلكترونمن خالل المنسق اإل Facebookموقع التواصل اإلجتماعى وصفحة المعهد على  ىلكترونموقعه اإل

وغيرها  ةمن كل عام والوظائف الشاغر ىكاديمبما يتيح كافة المعلومات حول سياسات القبول والتحويل، والتقويم األ( 5-1-5

 .(3-1-5مرفق )من المجاالت المختلفة 

عتمادها إالتوقيع عليها ونشرها إال بعد  عالنها والإعالنات والمعلومات المنشورة فال يتم المعهد المصداقية في اإل ىيتحرو

 .(1-1-5مرفق )وكالء المعهد  أو مدير وحدة ضمان الجودةأو  صدارها سواء تمثلت في عميد المعهدإمن الجهة المختصة ب

 

الزمة لتحقيق رسالت  لساسية ادارات األعلن ومالىم لحجم المعهد ونشاط  ويتضمن اإلعتمد وم  م   ىالهيول التنظيم -1-7

 .هداف أو

هد هيكل المع ىساسية حيث يوجد لددارات األاإل ىعل هشتمالإلحجم ونوع أنشتطه و ىظيمتنالمعهد من مالئمة الهيكل اليتحقق 

يجية له هداف اإلستراتضوء الرؤية والرسالة واأل ىللمعهد ف ىوتم تحديث الهيكل التنظيم .مالئم لحجم المعهد وطبيعة نشاطه

ن أفيه  ىوقد روع ،(0-7-5مرفق ) 51/5/5101بتاريخ  (001فى جلسته رقم ) دارة المعهدإمجلس  منعتماده إوقد تم 

 بتاريخ (011)رقم فى جلسته  دارةمجلس اإلمن عتمده والئحته الداخلية المُ  ىكاديميتوافق مع رسالة المعهد وهيكله األ

 تاخبرالتخصص الدقيق والي عل ا  بناء ىدارواإل ىكاديمعضاء الهيكل األأختيار إوقد تم . (5-7-5مرفق ) 30/05/5101

 .والدورات التدريبية الحاصلين عليها

 لمساهمةاحتياجات التطوير والتغيير وإلجان وغيرها( لتلبية الو أوحدات الأو  العلمية قساماأليستخدم المعهد كيانات )مثل و

ولجنة التدريب وتنمية قدرات الموارد  (3-7-5مرفق )زمات والكوارل دارة األإ هدافها ومنهاأتحقيق رسالة  المؤسسة و ىف
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 قيادة والحوكمةال:  (2رقم ) معيار

طراف المعنية لأل ىعالن الهيكل التنظيمإتم و (2-7-5مرفق ) والصحة المهنية ولجنة السالمة (1-7-5مرفق )البشرية 

 .(1-7-5مرفق )عالنية اإللوحات ى والكترونلالموقع اإل ىشتملت علإبوسائل مناسبة ومتعددة 

     

ن ويحقق التوافؤ لي ىظيمتنللهيول ال اً ختصاصات وفقعلن ويحدد المسؤليات واإلعتمد وم  م   ىالتوصيف الوظيف -1-6

 .نتداب للوظاىف المختلفةستخد  في حالة التعيين والنقل واإلالسلطات والمسؤليات وي  

فى معهد ارة الدإعتماده من مجلس إختصاصات بدقة وقد تم لجميع وظائفه يحدد المسؤليات واإل وظيفيا   لدى المعهد توصيفا  

بما يضمن ة ختصاصات كل وظيفإلمهام ومسئوليات و واضحا   ويتضمن تحديدا   51/5/5101بتاريخ ( 001) رقمجلسته 

وبما يحقق التوافق بين سياسات العمل واللوائح  ةلمؤهالت ومهارات ومتطلبات الوظيفة من جه وضع الشخص المناسب طبقا  

 ىالتوصيف الوظيف ىعالن مناسبة تسمح بالتعرف علإيستخدم المعهد وسائل و ،(0-1-5 مرفق) ىخرأوالقوانين من جهة 

كما تتوفر منه نسخ ورقية بوحدة ضمان الجودة  ى،لكترونموقع المعهد اإل ىعالن عنه علطراف المعنية حيث يتم اإللأل

 .(5-1-5 مرفق) ىالوظيف دارات المختلفة لكتيبات التوصيفعن طريق تسليم اإل ىعالن التوصيف الوظيفإلى إضافة باإل

دليل  ىلإحيث يتم الرجوع  ،نتداب للوظائف المختلفةواإل ةعارحالة التعيين واإل ىف ىيلتزم المعهد بالتوصيف الوظيفو

الوظيفة  لشروط شغل للمعهد طبقا   ةعارالتعيين والندب واإل ىستخدم فعالن عن الوظائف كما يُ قبل اإل ىالتوصيف الوظيف

 ىيقها فيجب تحق ىداء التمستويات األ أو التدريب المؤهل لشغلها أو السابقة ةسنوات الخبر أو سواء من حيث الدرجة العلمية

 .زدواجيةو اإلأالوظيفة مع التحديد الواضح للمهام والمسئوليات بما يمنع التداخل 

 

 ر القيادة والحوكمة:نقاط القوة والنقاط التى تجتاج إلى تحسين لمعيا

 نقاط القوة: 

 دارية.كاديمية واإلختيار القيادات األعلنة إلعتمدة ومُ معايير مُ توجد  (0

 .ىعتمد للتوصيف الوظيفكتيب مُ يوجد  (5

 .ُمعتمد وُمعلن خالقيات مزاولة المهنةأميثاق يوجد  (3

 عتمدة للتعامل مع مشكالت المعهد.ومُ  ةآليات فعالتوجد  (1

 ة.لتنمية قدرات القيادات الحالية والمحتملبرامج تدريبية توافر  (2

 .داره عن الملكيةعتمدة لضمان فصل اإلآليات مُ توجد  (1

 علن مالئم لحجم ونشاط المعهد.عتمد ومُ مُ  ىهيكل تنظيميوجد  (7

 . ىللتوصيف الوظيف وفقا   ُمحددة داراتصالحيات القيادات ومديرو اإل (1

 

 تحسين:  ىلإنقاط تحتاج 

  .لكترونيةإنظمة أستخدام إدارات المختلفة بتحسين التواصل بين اإل (0
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 قيادة والحوكمةال:  (2رقم ) معيار

 ثالثاً: األدلة والوثاىق

 ليان لالمرفق رقم المرفق المؤشر

 كاديميةختيار القيادات األالمعايير المعتمدة إل (5-0-0)  5-0

 داريةختيار القيادات اإلالمعايير المعتمدة إل (5-0-5)

 020التنفيذية رقم  هوالئحت هوتعديالت 0175 لسنة 11قانون تنظيم الجامعات رقم  (5-0-3) 

 الباب الثالث  0115لسنة 

  0171لسنة  25قانون تنظيم المعاهد  (5-0-1) 

 ىلكترونعالن المعايير بوسائل متعدده شملت الموقع اإلإ (5-0-2) 

 للمعهدمين العام المساعد لى السادة الوكالء واألإ هةعالن المعايير بخطابات موجإ (5-0-1)

 إجراءات ضمان تداول السلطة في المناصب القيادية  (5-0-7)

 دارية بالمعهدكاديمية واإلختيار القيادات األتوثيق تشيكل لجان إل (5-0-1)

 ختيار كافة القيادات بالمعهدإمحاضر للجان  (5-0-1)

 كاديمية السادات للتدريب أمع تفاقية اإلتوثيق  (5-5-0) 5-5

 حتياجات التدريبيةستبيانات لقياس اإلإ   (5-5-5)

 ى للمعهدلكترونعالن خطة التدريب للقيادات على الموقع اإلإ (5-5-3)

لكتروني للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالمعهد ستبيان اإلاإل (5-3-0) 5-3

 لتقييم أداء القيادات

 تحليل إستبيانات التقييم (5-3-5)

 لكود الطالب لى مجموعات وفقا  إعداد الطالب أبيان موثق لتقسيم  (5-1-0) 5-1

 للمعدل تراكمى ا  األقسام وفق ىبيان موثق بتوزيع الطالب عل (5-1-5)

 ىكاديمرشاد األتفعيل نظام اإلتوثيق  (5-1-3)

ألعضاء هيئة التدريس ورفع المادة العلمية علي  ىعالن البريد اإللكترونإتوثيق  (5-1-1)

 Microsoft Office منصة ستخدامإلى إضافة للمعهد باإل ىلكترونالموقع اإل

Teams 

 بيان موثق بالساعات المكتبية (5-1-2)

 المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء عدد فى والفائض العجز مع التعامل آلية (5-1-1)

 الئحة المعهد  (  5-2-0)  5-2

 حقوق الملكية الفكرية  (  5-2-5) 

 دارية الالئحة المالية واإل (5-2-3)

  ىلكترونخالقيات العمل على الموقع اإلأعالن إ (5-2-1)

 ورشة عمل عن أخالقيات العمل  (5-2-2)
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 قيادة والحوكمةال:  (2رقم ) معيار

 ليان لالمرفق رقم المرفق المؤشر

 ىلكترونالمختلفة من خالل الموقع اإل ةنشطألا ىتغط ىالمعلومات التصورة من نشر (5-1-0)  5-1

 دلة والكتيباتواأل

ة وصفح ىلكترونموقع اإلال ىصورة من نشر المعلومات وتحديثها بصفة دورية عل (5-1-5) 

 Facebookموقع التواصل اإلجتماعى  المعهد على

قويم والتصورة من نشر المعلومات حول المجاالت التالية: سياسات القبول والتحويل،  (5-1-3)

 ى للمعهدلكترونمن الموقع اإل ةمن كل عام والوظائف الشاغر ىكاديماأل

 عالناتعتماد اإلإتوثيق  (5-1-1)

 عتمد للمعهد مُ  ىالهيكل التنظيم (5-7-0)  5-7

 عتمدةالئحة المعهد مُ  (5-7-5)

 زمات والكوارل دارة األإلجنة  (5-7-3)

 لجنة التدريب وتنمية قدرات الموارد البشرية  (5-7-1)

 سالمة والصحة المهنيةلجنة ال (5-7-2)

 النية عاإلوحات ى واللكترونلالموقع اإل ىطراف المعنية عللأل ىعالن الهيكل التنظيمإ  (    5-7-1)

 عتمدمُ  ىالتوصيف الوظيف (5-1-0)  5-1

 بوسائل متعددة ىعالن التوصيف الوظيفإ (5-1-5)

 



 

 

(3) 
 إدارة اجلودة والتطوير معيار
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 والتطويرإدارة الجودة :  (3رقم ) معيار

 : إدارة الجودة والتطوير3معيار  

سةةةةبل الدعم وتلتز  لإاراء تقويم ذاتى شةةةةامل ومسةةةةتمر، وتسةةةةتعين  ةدارة الجودة توفر ل  القيادللمؤسةةةةسةةةةة نظا  إل 

 .لالمرااعات الداخلية والخاراية لضمان اودة األداء، وتستخد  نتاىج التقويم والمرااعة فى تطوير األداء

 

 أوالً: التقييم الذاتى

 مستوف مؤشر التقييم  
مستوف 

 ازىياً 

غير 

 مستوف

يتوفر لها الووادر المؤهلة والتجهيزات المالىمة للمؤسسة وحدة لضمان الجودة  2

تبيةةان الخبرات  ىويشةةةةةةارك ممثلون عن مختلف الفئةةات لةةالمؤسةةةةةةسةةةةةةة ويراع

 .والمهارات لتغطية المها  المتعددة

√   

 ذا تبعية وعالقات تنظيمياً  الالىحة الداخلية لوحدة ضةةةمان الجودة تتضةةةمن هيوالً  1

 .واضحة

√   

وتقةارير سةةةةةةنويةة عن نشةةةةةةاطهةا وقواعد ليانات  لوحةدة ضةةةةةةمةان الجودة خطط 3

 .هاتنشطأل

    √   

داء موضةةوعية أسةةتخدا  مؤشةةرات إنشةةطة المؤسةةسةةة يتم لصةةفة دورية لأتقويم  4

 .دوات مالىمة ومرااعات داخلية وخارايةأو

√   

مجالسةةةةها الرسةةةةمية  ىناقش مع المعنيين وفالمؤسةةةةسةةةةة ت  أنشةةةةطة نتاىج تقويم  0

 .اراءات التصحيحية والتطويرتخاذ اإلإالتخطيط و  تواي ىستفاد منها في  و

√   

 

 ثانياً: تعليقات المؤسسة

للمؤسسة وحدة لضمان الجودة يتوفر لها الووادر المؤهلة والتجهيزات المالىمة، ويشارك فيها ممثلون عن مختلف  -3-2

 الفئات لالمؤسسة ويراعى تباين الخبرات والمهارات لتغطية المها  المتعددة.

للمعهد وحدة لضمان الجودة يتوفر لها الكوادر البشرية المؤهلة والمتنوعة وأيضا  التجهيزات المالئمة وقد تم إنشاء الوحدة 

حيث تتضمن الوحدة ممثلين من مختلف الفئات  (0-0-3)مرفق  م5/1/5103بتاريخ  12بقرار من مجلس إدارة المعهد رقم 

يئة التدريس ومعاونيهم واإلداريين ويراعى تباين الخبرات والمهارات إلستيفاء بالمعهد ككوادر بشرية مؤهلة من أعضاء ه

المهام المتعددة وقد تم تشكيل فرق إلعداد الدراسة الذاتية )فريق لكل معيار من معايير اإلعتماد(، هذه الفرق ممثلة من كافة 

  .(5-0-3فق )مرالفئات بالمعهد وكل فريق يقوم على معيار محدد للتأكد من إستيفاءه 

وقد تم تدريبهم من ق بل مدربين من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد بدورات تخص الممارسات الفعلية لضمان 

جودة التعليم مثل دورة التقويم الذاتي لكليات ومعاهد التعليم العالي، ودورة توصيف البرامج والمقررات وتقويم نواتج التعلم 

، حتى (3-0-3فق )مرى ودورة إستراتيجيات التدريس والتعلم الفعال لكليات ومعاهد التعليم العالى لكليات ومعاهد التعليم العال

يتم تدريب الكوادر العاملة بوحدة ضمان الجودة من جميع الفئات بالمعهد. كما قدمت وحدة ضمان الجودة ورش عمل للتعريف 

المعدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  5102يوليو  –الث اإلصدار الث –بمعايير إعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي 
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 والتطويرإدارة الجودة :  (3رقم ) معيار

و يقوم المعهد باإلستعانة بإستشاريين من ذوى الخبرة بنظم الجودة لرفع كفاءة العمل بالوحدة. كما تم إشراك  واإلعتماد.

الب وصل بين الوحدة و بين الطالطالب في عمليات الجودة بالمعهد من خالل تشكيل فريق الجودة الطالبى الذم يمثل همزة ال

 و يساهم في نشرثقافة الجودة بينهم.

وتم تزويد وحدة ضمان الجودة بالتجهيزات المالئمة مثل التكييف وأجهزة كمبيوتر متصلة بشبكة اإلنترنت ومنضدة اجتماعات 

ل مع مختلف لسهولة التواصوكراسي ومكتبة ودواليب خشبية لوضع وحفظ الملفات وماكينة تصوير وبريد إلكترونى أكاديمى 

إدارات وأقسام المعهد وغيرهم، ويتم صيانة األجهزة الموجودة بالوحدة بشكل مستمر، كما خصص المعهد ميزانية مالية 

 لوحدة ضمان الجودة وذلك للصرف على أنشطتها المختلفة. 

 

القات واضحة، وتحدد عالقة الوحدة لمركز الالىحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة تتضمن هيوالً تنظيمياً ذا تبعية وع -3-1

 ضمان الجودة لالجامعة، لما يسهم فى تفعيل دورها ويساند أنشطتها.

محدد بها الهيكل التنظيمي للوحدة وتبعية الوحدة ( 0-5-3)مرفق قامت وحدة ضمان الجودة بإعداد الئحة داخلية للوحدة 

وتم تحديث  .(5-5-3)مرفق  م31/1/5101( بتاريخ 72لمعهد رقم )إلدارة المعهد وتم إعتماد الالئحة من مجلس إدارة ا

. وتضم هذه الالئحة رؤية (1-5-3)مرفق  م51/3/5101( بتاريخ 1بمحضر مجلس اكاديمي رقم )( 3-5-3)مرفق الالئحة 

ورسالة الوحدة واألهداف والمسؤوليات وتشكيل مجلس إدارة الوحدة ومسئولياته بالوحدة، ويوجد ممثلين لوحدة ضمان الجودة 

 .(2-5-3)مرفق بالمجلس األكاديمي، ويتم مناقشة قضايا الجودة بالمعهد فى المجالس األكاديمية 

يتبع جامعة المنيا، لكن توجد عالقات بمركز ضمان الجودة بجامعة المنيا من خالل  وعلى الرغم من أن المعهد مستقل وال

 وجود إستشاريين بوحدة ضمان الجودة بالمعهد أعضاء بمركز ضمان الجودة بجامعة المنيا لإلستعانة بخبراتهم.  

( بحيث تتشكل 0-3ضح فى شكل )مو( 1-5-3)مرفق كما يوجد بالالئحة هيكل تنظيمي للوحدة معتمد من مجلس إدارة المعهد 

الوحدة من مجلس إدارة يرأسه عميد المعهد يتبعه مدير الوحدة، والذى بدوره يتبعه نائبين له، ومنسقى الجودة باألقسام، 

 : (7-5-3)مرفق  ىتلفة بيانها كاآلتخلوحدة، باإلضافة إلى أربع لجان موالفريق اإلدارم ل

تتكون اللجنة من رئيس اللجنة و هو  المدير  التنفيذم لوحدة ضمان الجودة  أو أحد  لجنة التخطيط االستراتيجي: -

نوابه إن كان منتدبا  من خارج المعهد و منسق اللجنة أحد أعضاء هيئة التدريس و ثالثة من أعضاء هيئة التدريس 

 الدورية لتنفيذها.  أو الهيئة المعاونة أو االدريين ، و تختص بتحديث الخطة االستراتيجية والتقارير

تتكون اللجنة من رئيس اللجنة و هو المدير التنفيذم لوحدة لجنة شئون أعضاء هيئة التدريس والبحث العلمى:  -

ضمان الجودة أو أحد نوابه إن كان منتدبا  من خارج المعهد و منسق معيار أعضاء هيئة التدريس و البحث العلمي 

ونيهم ومسئول وحدة شئون أعضاء هيئة التدريس ومدير وحدة التدريب وعضوان من أعضاء هيئة التدريس أو معا

، و تختص بجميع أوجه نشاط الوحدة في مجال البحث العلمي و شئون أعضاء هيئة التدريس و طرق التحسين و 

 التطوير في هذه المجاالت. 

التنفيذم لوحدة ضمان الجودة أو تتكون اللجنة من رئيس اللجنة وهو المدير لجنة المعايير والبرامج األكاديمية:  -

أحد نوابه إن كان منتدبا  من خارج المعهد و منسق المعايير و البرامج االكاديمية  ورؤساء األقسام العلمية بالمعهد 

 او من ينوب عنهم و تختص بكل ما له عالقة بالتعليم و التعلم و تطوير و تحديث البرامج و المقررات الدراسية.

تتكون اللجنة من نائب مدير وحدة ضمان الجودة وأمين عام المعهد والمدير ويم الموارد البشرية:  لجنة متالعة وتق -

اإلدارم للمعهد ومدير وحدة التدريب ورئيس قسم إدارة شئون العاملين والشئون اإلدارية ورئيس قسم الحسابات،  
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ان وى اإلداريين وقياس مدى رضائهم واقتروتختص بتدريب ومتابعة تقويم أداء الموارد البشرية بالمعهد ورفع مست

 آليات التقديم والتحسين بهذا الخصوص على إدارة المعهد وإتخاذ اإلجراءات التصحيحية. 

 

 

 (: الهيكل التنظيمى لوحدة ضمان الجودة واإلعتماد بالمعهد0-3شكل )

 

 ألنشطتها.لوحدة ضمان الجودة خطط وتقارير سنوية عن نشاطها، وقواعد ليانات  -3-3

توجد خطط سنوية ألنشطة وحدة ضمان الجودة يتم متابعتها من خالل تقارير دورية و يتم مناقشتها في مجلس إدارة الوحدة 

محدد بها األنشطة وزمن التنفيذ ( 0-3-3)مرفق و المجلس األكاديمي. حيث يتم فى بداية كل عام دراسى إعداد خطة سنوية 

االت التقويم الذاتى. و يتم تحديث الخطة سنويا  مع مراعاة مقترحات التحسين والتعزيز واألخذ ومسئولية التنفيذ ومرتبطة بمج

 فى اإلعتبار األنشطة التى لم يتم تنفيذها إن وجد.

وتقوم الوحدة ممثلة فى مجلس إدارتها ومن خالل لجانها المتخصصة بالمتابعة الدورية لكافة أنشطة الخطة السنوية للوحدة 

وأيضا  عن طريق اإلستبيانات عن  ريق متابعة فرق إستيفاء معايير اإلعتماد الُمشَكلة من كافة اطراف المعهدوذلك عن ط

العملية التعليمية فى المعهد، ومراجعة تقييم أداء العاملين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز اإلدارم وقياس 

رير المقررات لكل فصل دراسي ومنها تقارير البرامج التعليمية وذلك للوقوف مدى رضاهم الوظيفي، وعن طريق مراجعة تقا

على ما تم تنفيذه وإنجازه من الخطة وما لم يتم إنجازه لتحديد معوقات التنفيذ وإعداد تقارير دورية تمهيدا  إلعداد تقرير سنوم 
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زات الوحدة تبعا  للخطة السنوية ومقترحات يحتوى هذا التقرير على كافة إنجا( 5-3-3)مرفق شامل عن الخطة السنوية 

 التحسين والتعزيز لما لم يتم تنفيذه تمهيدا  إلتخاذ كافة اإلجراءات التصحيحية.

والجدير بالذكر أن خطط التحسين يتم متابعتها وإعداد تقرير عن مدى تنفيذ هذه الخطط فى العام الذى يليه. كما يتم متابعة 

 ة بناءا  على إستطالع آراء المستفيدين فيما يخص جميع مجاالت عمل المعهد والبرامج التعليمية.اإلجراءات التصحيحية الالزم

ومن أهم المهام التى تقوم بها الوحدة من خالل لجانها أو تشترك فى إعدادها بتجهيز قاعدة معلومات لها أو تصميم وتوزيع 

 وتحليل إستبيانات ضرورية إلعدادها ما يلى:

يق وضع الخطة اإلستراتيجية وبالتعاون مع جميع األطراف المعنية واإلدارة العليا ووضع الخطة اإلشتراك مع فر -

التنفيذية لها، كما تم توزيع إستبيان الرؤية والرسالة على جميع الفئات، وتم توزيع إستبيان التحليل البيئى على جميع 

اط التخطيط اإلستراتيجى بالوحدة وذلك لتحديد نق األطراف الخارجية ذات الصلة، ثم تحليل اإلستبيان بواسطة لجنة

 القوة والنقاط التى تحتاج إلى تحسين.

 . (3-3-3)مرفق وضع خطة زمنية لتوزيع اإلستبيانات ومتابعتهاعن طريق لجنة متابعة وتقويم الموارد البشرية  -

ناءا  ات التصحيحية التى تتم بمتابعة صدور جميع التقارير الخاصة بالمعهد لإلطالع على مدى التقدم فى اإلجراء -

على خطط التحسين المختلفة، وكذلك مراجعة ومتابعة التقارير المقدمة من منسقى الجودة باألقسام األكاديمية والتى 

 تخص مدى إستيفاء وإستكمال جميع النماذج الخاصة بالبرامج والمقررات.

و طباعة الكتيبات و  (1-3-3)مرفق والندوات  نشر ثقافة وفكر الجودة والتوعية الدائمة عن طريق ورش العمل -

 األدلة و المطويات ووضع الوحات.

إعداد أدلة لتنظيم وتحديد أنشطة وممارسات وحدة ضمان الجودة مثل دليل اإلستبيانات ودليل آليات ممارسات  -

 وأنشطة الوحدة.

 ومنها: (2-3-3)مرفق وقد قامت الوحدة فى إطار أنشطتها للتحسين المستمر بإعداد عدد من اآلليات التى تنظم العمل 

 .المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء تقييم آليات -

 آلية إستقراء سوق العمل. -

 .التعليمية البرامج لبعض المالية الموارد كفاية عدم مع التعامل آلية -

 البرامج التعليمية.آلية تقويم  -

 .للمؤسسة المعلومات نشر آلية -

 آلية المراجعة الدورية للبرامج التعليمية. -

 آلية قياس أثر ومردود التدريب. -

 آلية التقويم الذاتى. -

محدد بها ( 1-3-3)مرفق وتقوم وحدة ضمان الجودة بالمعهد بحصر كافة أنشطة الوحدة وإعداد قاعدة بيانات لهذه األنشطة 

ما هو النشاط ومن هي الجهة أو القسم او اإلدارة المنوط بها تنفيذ النشاط كما تم تخصيص صفحة خاصة بوحدة ضمان 

 الجودة على موقع المعهد اإللكتروني موضح بها أنشطة الوحدة. 

 

ومرااعة داخلية  تقويم أنشطة المؤسسة يتم لصفة دورية لإستخدا  مؤشرات أداء موضوعية، وأدوات مالىمة، -3-4

 وخاراية. 
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، كما (0-1-3)مرفق قامت وحدة ضمان الجودة بتحديد منهجية آللية التقويم الذاتي الشامل ألنشطة المعهد ودوريته كل عام 

حددت العناصر التى يشملها والفئات المشاركة متمثلة فى كافة األطراف بالمعهد من أعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة 

( ويتم تحليل النتائج 0-3طراف المعنية من خارج المعهد. ويتم تطبيق أدوات التقويم الُمشار إليها فى جدول )وإداريين واأل

ومن خالل ذلك يتم تحديد نقاط القوة والنقاط التى تحتاج إلى تحسين ومقترحات التحسين. ويتم عمل خطة لإلجراءات 

دة من خالل اللجان التنفيذية التابعة للوحدة بمتابعة ما تم من التصحيحية فى كل مجال إذا تطلب األمر ذلك. وتقوم الوح

 إجراءات كٌل فيما يخصه.

 

 (: أدوات التقويم الذاتى0-3جدول )

 المسئول عن التقويم أدوات التقويم

 وحدة ضمان الجودة الدراسة الذاتية

 لجنة التخطيط اإلستراتيجى متابعة الخطة اإلسترتيجية

 وحدة ضمان الجودة )أكاديمي وإدارى(التقرير السنوى 

 منسقى البرامج باألفسام العلمية تقارير البرامج

 منسقى البرامج باألفسام العلمية تقارير المقررات

 اللجان التنفيذية بالتعاون مع المعنيين إستطالع آراء المستفيدين

 

األداء التفصيلية الموجودة بالخطة اإلستراتيجية  ترتبط بمؤشراتو وقد تم إستخدام مؤشرات أداء موضوعية قابلة للقياس

وتتوافق معها. حيث تشمل مؤشرات لقياس أداء الجهاز اإلدارى وأداء الخريج فى سوق العمل وأداء عضو هيئة التدريس 

ير عايومدى وجود عالقات مع مؤسسات المجتمع المدنى وكذلك مدى إستيفاء العهد لم وأداء المعهد فى مجاالت خدمة المجتمع

اإلعتماد األكاديمى ومدى تحقيق المعهد لمكانة دولية. ويتم إعتماد تقرير قياس مؤشرات األداء بمجلس إدارة وحدة ضمان 

 الجودة والمجلس األكاديمى.

 وتم أيضا  إستخدام أدوات مالئمة فى التقويم الشامل لكافة أنشطة المعهد وذلك من خالل اآلتى:

تصميمها بوحدة ضمان الجودة وطرحها لجميع فئات المعهد ثم تحليل تلك اإلستبيانات  يتم( 5-1-3)مرفق إستبيانات  -

 مثل:

o  اإلستبيان الطالبى لتقيم كل من المقرر الدراسى وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والتسهيالت

 الداعمة المادية.

o .إستبيان قياس آراء الطالب العام عن الخدمات الُمقدمة لهم بالمعهد 

o قياس آراء الطالب عن الدعم الطالبى الُمقدم لهم بالمعهد. إستبيان 

o .إستبيان طالبي لتقييم التدريب الميداني 

o .إستبيان قياس رضا أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالمعهد 

o إستبيان قياس الرضا الوظيفى لإلداريين بالمعهد 

o .قياس أثر ومردود التدريب 
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o ة التدريس والهيئة المعاونة عن إداء وحدة ضمان الجودة بالمعهد.إستبيان إستطالع رأى أعضاء هيئ 

o .إستبيان إستطالع رأى أعضاء الجهاز اإلدارى عن إداء وحدة ضمان الجودة بالمعهد 

o .إستطالع رأم جهات التوظيف في مهارات الخريجين 

o إستطالع آراء الخريجين. 

o .إستبيان عن أساليب التدريس والتعلم 

o ب عن عملية التقويم.إستبيان رضا الطال 

 تطبيق بطاقات المالحظة لمتابعة مدى كفاءة وكفاية التجهيزات و الورش و المعامل لمتطلبات العملية التعليمية. -

إستمارات التقييم ايضا  مثل إستمارة تقييم رئيس القسم ألداء كل من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وإستمارة تقييم  -

-1-3)مرفق ملين معهم باإلدارة وإستمارة التقييم الذاتي لعضو هيئة التدريس بالمعهد مديرى اإلدارات ألداء العا

3). 

تقارير المراجعين الخارجيين لكافة البرامج التعليمية بالمعهد )برنامج الهندسة الكهربية والحاسبات، برنامج هندسة  -

 .(1-1-3مرفق )الميكاترونكس، برنامج الهندسة المدنية، برنامج الهندسة المعمارية( 

 مراجعة مدى إستيفاء معايير اإلعتماد األكاديمى و مدى تقدم العمل نحو اإلعتماد من خالل إستشارى الوحدة.  -

وتقوم اللجان التنفيذية للوحدة بتقييم األداء لكافة أنشطة المعهد وتعد تقريرا  سنويا  مفصال  عن كافة أقسام وإدارات المعهد ويتم 

تقديم التقرير لمدير الوحدة لعرضه على مجلس إدارة الوحدة لمناقشته وإتخاذ الالزم إلعداد مقترحات للتحسين والتطوير 

 .(2-1-3)مرفق ا التقرير على المجلس األكاديمي إلتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة الذاتى تمهيدا  لعرض هذ

كما تقوم لجنة المعايير والبرامج األكاديمية بالوحدة بمراجعة العمل  داخل االقسام العلمية والبرامج التعليمية ومدى التقدم فى 

تطبيق مقترحات التحسين المعتمدة من مجالس األقسام وأيضا  مدى اإلستفادة من تقارير البرامج المعدة من تقارير المقررات و

إكتمال ملف المقرر داخل كل برنامج تعليمى ومراجعة توصيف البرامج والمقررات والوقوف على ربطها بالتقارير من العام 

 السابق إلعدادها.

رضا المستفيدين عن أداء وحدة ضمان الجودة  كما يتم تقويم عمل النظام الداخلى لوحدة ضمان الجودة بالمعهد من خالل قياس

 لتصبح أحد األدوات لتطوير العمل بالوحدة.

 

خاذ ستفاد منها فى تواي  التخطيط وإتنتاىج تقويم أنشطة المؤسسة ت ناقش مع المعنيين وفى مجالسها الرسمية، وي   -3-0

 اإلاراءات التصحيحية والتطوير. 

نتائج التقويم مع كافة األطراف المعنية بالمعهد وذلك لمناقشة نقاط القوة التى جاءت فى تقوم وحدة ضمان الجودة بمناقشة 

 التقرير والنقاط التى تحتاج إلى تحسين ووضع خطط للتحسين والتعزيز وإلتخاذ اإلجراءات التصحيحية بناءا  على التقييم.

 ن ق بلبعد مناقشتها وعرضها مشة تقارير المراجعين الخارجين للبرامج التعليمية بالمعهد قفقد قامت وحدة ضمان الجودة بمنا

ومناقشة أهم المالحظات التى جاءت فى تقرير كل برنامج ووضع أهم  ،(0-2-3)مرفق رؤساء األقسام ومنسقى األقسام 

 . ىرجلما جاء فى تقرير المراجع الخاطبقا  تعديل وتحسين  إلىالنقاط التى تحتاج 

وأيضا  تقوم وحدة ضمان الجودة بعقد إجتماعات مع اإلدارات المختلفة بالمعهد وذلك لمناقشة نتائج التقويم ونقاط القوة وأيضا  

 النقاط التى تحتاج إلى تحسين لكل إدارة إن وجدت على حده ووضع أيضا  خطط تحسينها. 
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ج التقويم الذاتى إلى عميد المعهد لمناقشتها وعرضها على المجلس بعد ذلك تقوم وحدة ضمان الجودة بالمعهد برفع تقرير نتائ

 . (5-2-3)مرفق األكاديمي للمعهد إلتخاذ اإلجراءات التصحيحية بناءا  على ما جاء من نتائج فى التقويم الذاتى 

لى التقييم. صحيحية بناءا  عكما أستفاد المعهد من نتائج التقويم الذاتى إلعداد خطط للتحسين والتعزيز وإلتخاذ اإلجراءات الت

 ومن هذه النماذج لإلستفادة من نتائج التقويم ما يلى: 

 وجود التوصيف الوظيفي وتحديد المسؤوليات لجميع العاملين بالمعهد. -

 وجود توصيف وتقرير للبرامج المختلفة بالمعهد وكذلك توصيف وتقرير للمقرارات الدراسية. -

 يئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالمعهد.وجود خطة لتنمية القدرات ألعضاء ه -

 وجود قاعدة بيانات بالمؤهالت والخبرات المتاحة للعاملين بالمعهد. -

 وجود قاعدة بيانات لخريجين المعهد وكيفية التواصل معهم. -

 وجود نماذج التقييم بكافة صورها وتحليلها. -

 تنفيذ ورش عمل مختلفة ومتعددة. -

 المعامل وأجهزة الحاسب.تحديث بعض أجهزة  -

 إجراء صيانة لكل من المباني وقاعات التدريس. -

 مشاركة الطالب فى أنشطة المعهد والمجالس الرسمية لوحدة الجودة وإدارة المعهد.  -

 ( لجميع العاملين بالمعهد والطالب. Wi-Fiتوفير اإلنترنت الالسلكي ) -

 عالية الجودة.تزويد وحدة ضمان الجودة بحواسب آلية وماكينة تصوير  -

( 5-3إستطالع أراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن أداء وحدة ضمان الجودة بالمعهد. يوضح شكل ) -

 .5151/5150نتائج إستطالع الرأى عن العام الدراسى 

 

بالمعهد عن العام (: نتيجة إستطالع رأى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن أداء وحدة ضمان الجودة 5-3شكل )

 5151/5150الدراسى 
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 والتطويرإدارة الجودة :  (3رقم ) معيار

( نتائج إستطالع 3-3إستطالع أراء أعضاء الجهاز اإلدارى عن أداء وحدة ضمان الجودة بالمعهد. يوضح شكل )  -

 .5151/5150الرأى عن العام الدراسى 

 

العام الدراسى (: نتيجة إستطالع رأى أعضاء الجهاز اإلدارى عن أداء وحدة ضمان الجودة بالمعهد عن 3-3شكل )

5151/5150 

 

كما يقوم مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بعقد إجتماع دورى يتم من خالله مناقشة جميع أنشطة وممارسات الجودة بالمعهد 

وعرض ما يخص األقسام العلمية منها على مجالس األقسام العلمية. ثم يتم عرض ما تم من أنشطة على المجلس األكاديمى 

 .(3-2-3)مرفق  منها وإعتماد ما يلزم

 

 معيار إدارة الجودة والتطوير:والنقاط التى تحتاج إلى تحسين لنقاط القوة 

 :نقاط القوة

 متابعة اإلجراءات التصحيحية بصفة دورية. (0

 وجود هيكل تنظيمى ُمعتمد وُمعلن لوحدة ضمان الجودة. (5

 اإلعالن عن أنشطة وحدة ضمان الجودة بوسائل متعددة. (3

 األطراف فى المعهد فى أنشطة وممارسات الجودة.مشاركة جميع  (1

 وجود مؤشرات لألداء يتم قياسها بصفة دورية. (2

 

 نقاط تحتاج إلى تحسين:

 قلة التدريب الُمقدم للكوادر العاملة بوحدة ضمان الجودة فى مجال األنظمة اإللكترونية إلدارة الجودة. (0

 ضعف الصالت مع المستفيدين من خارج المعهد. (5
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 والتطويرإدارة الجودة :  (3رقم ) معيار

 التحسين:إاراءات 

 تنفيذ برامج تدريبية فى مجال األنظمة اإللكترونية إلدارة الجودة. (0

 توطيد الصالت مع المستفيدين من خارج المعهد من خالل قنوات إتصال متنوعة. (5
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 والتطويرإدارة الجودة :  (3رقم ) معيار

 ثالثاً: األدلة والوثاىق

 ليان لالمرفق رقم المرفق المؤشر

 م5/1/5103بتاريخ  12ضمان الجودة بمحضر مجلس اإلدارة رقم قرار إنشاء وحدة  (3-0-0) 3-0

 قائمة بتشكيل فرق المعايير (3-0-5)

 نماذج من شهادات التدريب (3-0-3)

 الالئحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة قبل التحديث (3-5-0) 3-5

إدارة المعهد رقم قرار إعتماد الالئحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة بمحضر مجلس  (3-5-5)

 م31/1/5101( بتاريخ 72)

 الالئحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة بعد التحديث (3-5-3)

 ىكاديماألمجلس الإعتماد الالئحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة بعد التحديث بمحضر  (3-5-1)

 م51/3/5101( بتاريخ 1رقم )

وفيه رئيس مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة وعينة من  ىقرار تشكيل المجلس األكاديم (3-5-2)

 المجالس األكاديمية لمناقشة نقاط ومواضيع الجودة

 لوحدة ضمان الجودة ىالهيكل التنظيم (3-5-1)

 تشكيل فرق اللجان الرئيسية إلدارة وتنفيذ أنشطة وحدة ضمان الجودة (3-5-7)

 خطة الوحدة السنوية (3-3-0) 3-3

 تقرير سنوى لمتابعة خطة عمل وحدة ضمان الجودة (3-3-5)

 الخطة الزمنية لتوزيع اإلستبيانات سنويا   (3-3-3)

 كشوف حضور ندوات نشر ثقافة الجودة والتوعية الدائمة للعاملين بالمعهد (3-3-1)

 دليل آليات ممارسات وأنشطة الجودة (3-3-2)

 قاعدة بيانات أنشطة الوحدة (3-3-1)

 آلية التقويم الذاتى بالمعهد (3-1-0) 3-1

 دليل إستبيانات قياس رضا المستفيدين (3-1-5)

 نموذج إستمارات التقييم الذاتى لعضو هيئة التدريس بالمعهد (3-1-3)

 تقارير المراجعين الخارجين والداخليين للبرامج التعليمية بالمعهد (3-1-1)

 المعهدالتقرير السنوى عن أداء  (3-1-2)

 ىمحاضر إجتماعات رؤساء األقسام ومنسقى القسم لمناقشة تقرير المراجع الخارج (3-2-0) 3-2

 ىتقرير نتائج التقويم الذاتى معتمد بالمجلس األكاديم (3-2-5)

 نماذج من محاضر إجتماعات مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة (3-2-3)

 
 



 

 

(4) 
أعضاء هيئة التدريس  معيار

 واهليئة املعاونة
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 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة:  (4رقم ) معيار

  المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء: 4معيار  

 التعليمية البرامج متطلبات مع لما يتناسبم، ومعاونيه التدريس هيئة أعضاء من والمؤهل الوافى لعددؤسةسةة اللم

 هيئة أعضةةاء ومهارات قدرات تنمية على المؤسةةسةةة وتعمل .رسةةالتها وأهدافها قتحقي من يمونها ولمامة، المقد

 .   آراىهماقي وضمان وتلتز  لتقييم آداىهمم، ومعاونيه التدريس

 

 ىأوالً: التقييم الذات

 مستوف مؤشر التقييم  
مستوف 

 ازىياً 

غير 

 مستوف

هيئةة التةدريس والهيئةة المعاونة إلى الطالب على  نسةةةةةةبةة أعضةةةةةةاء 2

مسةةةتوى المعهد واألقسةةةا  العلمية تتفق مع المعدالت المراعية لنوع 

 .وطبيعة البرامج التعليمية المقدمة لالمعهد

√   

أعضةةاء هيئة التدريس  ىللمعهد آليات للتعامل مع العجز أو الفاىض ف 1

 .والهيئة المعاونة

√   

عضةةاء هيئة التدريس مالىم للمقررات الدراسةةية أل ىالتخصةة  العلم 3

 .يشاركون في تدريسها ىالت

    √   

عضةةةةةةاء هيئةة التةدريس والهيئةة المعاونة القيا  أعبةاء العمةل تتيح أل 4

 .دارية وغيرها لوفاءةلالمها  التدريسية والبحثية واإل

√   

 دحدتتة ألعضةةةاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بيحتيااات التدرياإل 0

 ىبتل ىاراءات المالىمة لتنفيذ البرامج التلصةةةةةةورة دوريةة وتتخذ اإل

 .حتيااات التدريبية لول فئةاإل

√   

 ةعضةاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة موضوعيأداء أمعايير تقييم  8

 ةوتخطرهم القيةةادة لنتةةاىج التقييم وتنةةاقشةةةةةةهم فيهةةا عنةةد الضةةةةةةرور

  .داءوتستخد  النتاىج لتحسين األ

√   

عضةةةةاء هيئة التدريس والهيئة أراء آللمعهد وسةةةةاىل مناسةةةةبة لقيا   7

سةةتفادة من النتاىج اراءات الالزمة لدراسةةتها واإلتخاذ اإلإالمعاونة و

 .اراءات التصحيحيةتخاذ اإلإ ىف

√   

 

 ثانياً: تعليقات المؤسسة

الطالب على مستوى المعهد واألقسا  العلمية تتفق مع  المعدالت ى نسةبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إل -4-2

 .قدمة لالمعهدالمراعية لنوع وطبيعة البرامج التعليمية الم  

 الطالب علىى عدد إل المعاونة والهيئة التدريس هيئةأعضاء  عدد نسبة بين يتخذ المعهد اإلجراءات المناسزبة لتحقيق توافق

 حيثد، عتماإلوا التعليم جودة لضمان القومية الهيئة عن الصادرة القياسية المواصزفات مع واألقسزام العلمية المعهد مسزتوى
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 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة:  (4رقم ) معيار

 هيئة أعضزززاء نسزززبة وتمثل ،ةمتميز تعليمية خدمات وتقديم التعليمية العملية جودة لإلرتقاء بمسزززتوى تسزززعى إدارة المعهد 

 .(0-0-1)مرفق (  51: 0الطالب ) إلى المعاونة الهيئة ونسبة، المعهد مستوى على (31.31:  0) الطالب إلى التدريس

 ىكاديمعدد الطالب المقيدين في المعهد للعام األ ىجمالعضاء هيئة التدريس إلعدد أ( نسبة 0-1ويوضح الجدول )

 .ات  البشريةيمكانلإل Normsالقومية  اإلعتماد طبقا  لمعايير 5151/5150

 

 5151/5150للعام الدراسي  –الطالب  إلى المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء (: نسبة0-1جدول )

 

 التدريس هيئة أعضاء

عدد 

 الطالب

 المعاونة الهيئة

 عدد

 الطالب

  منتدب معار أو معين

 مدر 

 مساعد

 

 مدر  مساعد أستاذ أستاذ معيد
منتدب 1  

معين أو معار 2=   

 0211 31 55 0211 52 30 5 0 العدد

 الطالب : المعاونة الهيئة نسبة الطالب : التدريس هيئة أعضاء نسبة 

 51: 0 31.31:  0 النسبة

 

 .المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء فى الفاىض أو العجز مع للتعامل آليات للمعهد -4-1

عتمدة بالمجلس مُ  (0-5-1)مرفق المعاونة  والهيئة التدريس هيئة أعضاء فى والفائض العجز مع للتعامل آلية إلدارة المعهد

ي ف ىأو الكل ىيتم سد العجز ألعضاء هيئة التدريس عن طريق اإلنتداب الجزئف .02/0/5101( بتاريخ 1األكاديمى رقم )

وفقا   خطة إنتداب بعمل ىدراس فصل كل بداية  فى المعهدإدارة  تقوم التى بها عجز في التخصصات حيث العلمية األقسام

الموافقة  وأخذ ىكاديمالمجلس األ على عرضها ويتم ،ىالدراس الفصل لهذا الدراسية درجة بالخطةالمُ  المقررات إلحتياجات

 .(5-5-1)مرفق عليها 

عادة توزيع المهام إالساعات المكتبية وجراءات مثل زيادة عدد من اإل ا  أما في حالة الفائض فقد تم وضع خطة تشمل عدد

 دارية بوحدات المعهد المختلفة ونظام الريادة الطالبية.اإل

ضوء أعداد  ىالمعاونة وف والهيئة التدريس هيئة أعضاء لتعيين 3/01/5101وتم عمل خطة خمسية لسد العجز بتاريخ 

 سنويا   ىن تتم مراجعة ذلك بشكل دورأ ىالفعلية للمعهد علحتياجات الطالب المتوقعة بحيث تتناسب أعداد التعيينات مع اإل

 .(3-5-1)مرفق ضوء المتغيرات الجديدة  ىف

 

 .تدريسها فى يشاركون التى الدراسية للمقررات مالىم التدريس هيئة ألعضاء ىالعلم التخص  -4-3

، المختلفةالعلمية لألقسام  التخصصات العلمية توفير على التدريس تعتمد هيئة ءأعضا وإنتداب دارة المعهد خطة لتعيينإ تتبنى

، ويتم عمل الدقيق العلمى لتخصصاللخطة البحثية و الدراسية طبقا   المقررات بتدريس التدريس عضو هيئة تكليف يتم بحيث

 .(0-3-1)مرفق  بتدريسها يقوم التى المقررات مع التدريس هيئة عضو تخصص بمدى مالئمة بيان
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 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة:  (4رقم ) معيار

 وغيرها داريةواإل والبحثية التدريسةةةية لالمها  القيا  المعاونة والهيئة التدريس هيئة ألعضةةةاء تتيح العمل أعباء -4-4

 .لوفاءة

 المهام كافة أداء  يتيح لهم بما العلمية مستوى األقسام  على ومعاونيهم هيئة التدريس ألعضاء العمل عبء دراة المعهدإتحدد 

 .(0-1-1)مرفق بكفاءة وفاعلية 

ساعة(،  05) كاآلتى: األستاذ وهو تدريس هيئة لكل عضو التدريسية للساعات نصاب قانونى التدريس يوجدوفيما يخص 

تحديد  يتم النصاب لهذا ساعة(. ووفقا   01المعيد ) أو المساعد ساعة(، المدرس 01ساعة(، والمدرس ) 01المساعد ) واألستاذ

ن. والتماري والعملى مواعيد المحاضراته ب موضحا   تدريسى لكل عضوال جدولل  المتم حيث ي عضو لكل التدريسية األعباء

 الطالبية، أعمال األنشطة ،األكاديمى اإلرشاد (مهام  مثل  إليهم من سنديُ  ما بكل ومعاونيهم هيئة التدريس عضاءم أيلتز كما

 المعاونة عضو الهيئة مهام  يقتصر متحانات اإل نظام  وفى) اقبات،..ألخوالمروكنتروالت اإلمتحانات  لجان الجودة، أعمال

 المراقبات على اللجان. فى الكنترول والمشاركة لجان ملفات إعداد على

 تفرغ يومين دراساتهم العليا من خالل منحهم إستكمال لهم المعاونة حتى يتسنى الهيئة على التدريسى العبء ويتم تخفيف

 أجازة يتم منحهم وكذلك .(5-1-1)مرفق  التدريس هيئةأعضاء  لمعاونى العمل لتنظيم لالئحة التنفيذية وفقا   األجرعى مدفو

ير جازة غأإلى الخارج  الموفدينأعضاء هيئة التدريس  معاونى وكما ساهم المعهد بمنح. متحاناتهمإ خالل فترة األجر مدفوعة

 ير والدكتوراة.تمدفوعة األجر للحصول على درجات الماجس

 

المالىمة  اإلاراءات وتتخذ، دورية لصوره تتحدد المعاونة والهيئة التدريس هيئة ألعضاء التدريبية حتياااتاإل  -4-0

 .فئة لول التدريبية حتياااتاإل ىتلب ىالت البرامج لتنفيذ

الجودة ضمان عن طريق وحدة  دورية وذلك بصفة المعاونة التدريس والهيئة هيئة اءألعض التدريبية اإلحتياجات يتم تحديد 

-2-1 )مرفقستبيانات وتحديد األولويات التدريبية اإلحيث يتم تحليل  (0-2-1)مرفق  ستبياناتإخالل  من ويتم ذلكبالمعهد 

رتقاء المعاونة واإل والهيئة التدريس هيئة ألعضاء والمهنية اإلدارية لتطوير القدرات التدريب خطط وتنفيذ وضع يتم وعليه (5

 بيانا   الجودة ضمانوحدة  وتعد (3-2-1)مرفق المجتمعية  المشاركة وتفعيل ىالعلم التعليمية والبحث العملية جودة بمستوى

 . (1-2-1)مرفق جمالى اإل العدد إلى ةئف كل المتدربين من ونسبة وعدد الحضورة نفذالمُ  بعدد البرامج

تطور أداء المتدربين  ىبحيث يتم قياس مد (2-2-1مرفق ) ىمردود التدريب بالمجلس األكاديمأثر وعتماد آلية لقياس إوتم 

نتهاء فيتم قياس رضا المتدربين عن الدورات التدربية فور اإل .لعدة مستويات من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وفقا  

كتسابها بعد مرور عدة أشهر من التدريب إراء المتدربين عن المهارات التي تم آستطالع إ ويتم أيضا   (1-2-1مرفق )منها 

 الطويل. ىالخدمة للتأكد من مردود التدريب علي المد ىقلقياس رضا مت ىوجار (7-2-1)مرفق 

خاذ الجودة إلتضمان من خالل وحدة  ىالمجلس األكاديم ىوعرضها عل ىستفادة من النتائج يتم تحليل إستطالعات الرأولإل

 .(1-2-1مرفق ) ستفادة من التدريبلتعظيم اإلاإلجراءات التصحيحية الالزمة 

 

 التقييم، وتناقشهم لنتاىج القيادة وتخطرهم موضوعية، المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم معايير -4-8

  .داءاأل لتحسين الضرورة، عند فيها

 والبحثى األداء التعليمى المعاونة مثل الهيئة وأعضاء التدريس أعضاء هيئة أداء وآليات لتقييم موضوعية معايير توجد

 .(0-1-1)مرفق وغيرها  الطالبية الجودة واألنشطة أعمال فى والمشاركة والخدمى



 

47 
 

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة:  (4رقم ) معيار

 : التالية لألساليب وفقا   بالمعهد التدريس هيئة عضو تقييم يتم حيث

 .(0-1-1)مرفق )تقييم عضو هيئة التدريس لنفسه(  ىالتقييم الذات -

 .(5-1-1)مرفق تقييم رئيس القسم ألعضاء هيئة التدريس بالقسم ومعاونيهم  -

 .(3-1-1)مرفق راء الطالب في المقررات الدراسية آستطالع إمتوسط نتائج  -

معهد وكالء ال ىمكونة من عميد المعهد باإلضافة إل والهيئة المعاونة عتماد لجنة لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريسإوقد تم 

  :ومن ثم متقييالائج ولفحص نت

ويتم مناقشة ذلك إذا  ىبشكل سر مهميتقي بنتائج المعاونة الهيئة وأعضاء التدريس هيئة أعضاء بإخطار اللجنة تقوم -

 .(1-1-1)مرفق  ستدعي األمرإ

 أدائهممن  تكريم المتميزين وتوجيه المقصرين للتحسينيتم النتائج  ىعل تتان الفرصة للتظلم من النتيجة ويتم بناءا   -

للتأكد من تحسن األداء ووضع لنتيجة التقييم بين كل عام والعام الذى يليه ، كما يتم عمل مقارنة (2-1-1)مرفق 

 خطط تنمية المهارات وتطوير األداء.

 

لدراسةةتها،  الالزمة اإلاراءات تخاذإو المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضةةاء آراء لقيا  مناسةةبة وسةةاىل للمعهد -4-7

 .التصحيحية اراءاتاإل تخاذإ ىف النتاىج من ستفادةواإل

طرن  عن طريق المعاونة والهيئة التدريس عضاء هيئةأل الوظيفى رضاى الومست وتقييم قياس على المعهد إدارة تحرص

سى. ثم تقوم الوحدة بتحليل الدرا العام نهاية فىيا  سنو بالمعهد الجودة ضمان وحدة من خالل الوظيفى الرضا ستبيان قياسإ

 .(0-7-1)مرفق الوظيفى  الرضا الالزمة لزيادة المقترحات على مشتمال   المعهد إلدارة قدمهت تقرير إعدادونتائج اإلستبيان 

 أعضاءبين و المعهد إدارة بين دورية لقاءات عقد كما يتم ى،المجلس األكاديم جتماعإ فىير تقرال ض ومناقشة نتائجعر ويتم

 المناسبة ةيالتصحيح جراءاتاإل تخاذإو ىالوظيف الرضا ستبياناتإ لمناقشة نتائج بالمعهد المعاونة والهيئة التدريس هيئة

 .(5-7-1)مرفق  لمتابعة تلك اإلجراءات ىوعمل تقرير دور

 

 نقاط القوة والنقاط التى تحتاج إلى تحسين لمعيار أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة:

  :القوة نقاط

  . التدريس هيئة عضاءأ عدد فى العجز حاالت مع للتعامل عتمدةواضحة ومُ  آلية وجود (0

 عتمدة للتعيين ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.      وجود خطة مُ  (5

 .بتدريسها يقومون التى للمقررات  مالئم التدريس هيئة ألعضاء ىالعلم التخصص (3

         . داريةواإل والبحثية التدريسية بالمهام القيام  المعاونة والهيئة التدريس هيئة ألعضاء تتيح العمل أعباء (1

                           ى.للبحث العلم المعاونة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة األجر وعةفمد أجازات تفرغ  منح (2

 التدريبية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.               حتياجاتاإل تلبى المعهد مستوى على للتدريب عتمدةمُ  وجود خطط (1
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ومعرفة حاجة كل قسم  ةالدكتورا درجة علىل للحصو دراستهم فى المعاونة الهيئة عضاءأ تقدم مدى متابعة (7

  .الفائض والعجز ىومد

  . المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء أداء لتقييم وآليات موضوعية وجود معايير (1

تخاذ اإلجراءات إستفادة من النتائج في ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واإل ىالرضا الوظيفقياس  (1

  التصحيحية.      

 

  :تحسين ىلإالنقاط التي تحتاج 

 الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. ىقلة التنوع ف (0

 ى.الراتب بالنسبة للمهارات غير مرض ىجمالإ (5
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 ثالثاً: األدلة والوثاىق

 ليان لالمرفق رقم المرفق المؤشر

 ب الطالعدد  إلى التدريس هيئة أعضاء عدد نسبة (1-0-0) 1-0

 ىكاديمعتمدة من المجلس األمُ  والفائض العجز مع للتعامل آلية (1-5-0) 1-5

التدريس عن طريق عضاء هيئة لسد العجز أل ىكاديممن المجلس األ عتمدةمُ  خطة (1-5-5)

 ىو الكلأ ىنتداب الجزئاإل

من  بدءا    المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء خطة خمسية لسد العجز لتعيين (1-5-3)

 م5101عام 

 التي يقوم بتدريسهامالئمة التخصص لعضو هيئة التدريس مع المقررات  (1-3-0) 1-3

 التدريس  ومعاونيهمبيان بأعباء العمل ألعضاء هيئة  (1-1-0) 1-1

 ودعم المعهد ىقررات منح يومين أجازة  للتفرغ للبحث العلم (1-1-5)

 التدريبية حتياجاتاإل ستبياناتإ (1-2-0) 1-2

 ستبيانات وتحديد األولويات التدريبيةاإلتحليل  (1-2-5)

 والهيئة التدريس ألعضاء هيئة والمهنية اإلدارية لتطوير القدرات التدريب خطط (1-2-3)

 المعاونة

 المتدربين ونسبة وعدد الحضور نفذةالمُ التدريبية  بعدد البرامج موثق  بيان (1-2-1)

 التدريب مردودأثر وآلية معتمدة  لقياس  (1-2-2)

 نتهاء منهااإل قياس رضا المتدربين عن الدورات التدربية فور (1-2-1)

كتسابها بعد مرور عدة أشهر من إتم  ىالمهارات الت راء المتدربين عنآستطالع إ (1-2-7)

 التدريب

 ستطالعات الرأى إلتخاذ اإلجراءات التصحيحيةإتحليل  (1-2-1)

 المعاونة والهيئة التدريس أعضاء هيئة اءأد معتمدة لتقييم ةآلي (1-1-0) 1-1

 ىالتقييم الذاتنموذج  (1-1-5)

 ألعضاء هيئة التدريس بالقسم ومعاونيهمنموذج تقييم رئيس القسم  (1-1-5)

 راء الطالب للمقررات الدراسيةآستطالع إ نماذج من (1-1-3)

 عتمدةقرارات لجنة التقييم مُ  (1-1-1)

 قرارت التكريم ألعضاء هيئة التدريس (1-1-2)

 عتمدةالوظيفى مُ  الرضا ستبيان قياسإنتائج تحليل  (1-7-0) 1-7

ية لنتائج إستبيان قياس الرضا الوظيفى ألعضاء هيئة لتصحيحا جراءاتاإل (1-7-5)

 التدريس والهيئة المعاونة



 

 

(2) 
 اجلهاز اإلدارى معيار
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 ىدارالجهاز اإل :0ر معيا 

داء لما ويتسةةم لوفاءة األؤسةةسةةة نشةةطة المأمالىم من حيث العدد والمؤهالت مع حجم وطبيعة  ىللمؤسةةسةةة اهاز إدار

لتز  لتقييم أداىهم وضةةةمان تو االتنمية المسةةةتمرة ألفراده ىعلؤسةةةسةةةة حرص المتو ا،وأهدافه ايوفل تحقيق رسةةةالته

 قيا  أراىهم.

 

 ىالتقييم الذاتأوالً: 

 مستوف مؤشر التقييم  
مستوف 

 ازىياً 

غير 

 مستوف

والعاملون موزعون  ،مالىم مع حجم وطبيعة أنشطة المعهد ىالجهاز اإلدار 2

الوظاىف المختلفة ولما يتناسةةةةةةب مع مها   ىلمؤهالتهم وقدراتهم عل اً وفقة

 .ليات للتعامل مع النق  والزيادة في أفرادهآوتواد  ،الوظيفة

√   

للعةةاملين تحةةدد لصةةةةةةورة دوريةةة وتتخةةذ اإلاراءات اإلحتيةةااةةات التةةدريبيةةة  1

 .اإلحتيااات التدريبية لول فئة ىتلب ىالمالىمة لتنفيذ البرامج الت

√   

يتضةةةةةةمن معايير  ىللمؤسةةةةةةسةةةةةةة نظا  لتقييم أداء أعضةةةةةةاء الجهاز اإلدار 3

وتخطرهم القيادة لنتاىج التقويم وتناقشةةةةةةم فيها عند  ،علنةموضةةةةةةوعية وم  

إسةةتخدا  نتاىج التقييم للمحاسةةبة ولوضةةع لرامج  ىوتحرص عل ،الضةةرورة

 .التدريب والتطوير

√   

وإتخاذ  ىللمؤسةةةةسةةةةة وسةةةةاىل مناسةةةةبة لقيا  أداء أعضةةةةاء الجهاز اإلدار 4

اإلاراءات الالزمة لدراسةةةةتها واإلسةةةةتفادة من النتاىج في إتخاذ اإلاراءات 

 .التصحيحية

√   

 

 ثانياً: تعليقات المؤسسة

والعاملون موزعون وفق لمؤهالتهم وقدراتهم علي الوظاىف  ،مالىم مع حجم وطبيعة أنشطة المعهد ىدارالجهازاإل -0-2

 ليات للتعامل مع النق  والزيادة في أفراده.آوتواد  ،المختلفة ولما يتناسب مع المها  الوظيفة

 ،(0-0-2مرفق )فرد أمن  50خدمات معاونة و  51و  ىموظف وفن 001عضو منهم  021يتكون من  ىللمعهد جهاز إدار

يتبين  (5-0-2مرفق )عتماد بالمواصفات القياسية الصادرة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإل ةومن خالل المقارن

 خالل 0211 دعدد الطالب المقيدين بالمعه ىويبلغ  إجمال ،مدى مالئمة األعداد بالمواصفات القياسية الصادرة من الهيئة

 (0-2)جدول كما هو موضح فى  ىأعضاء الجهاز اإلدار ىلذا فإن نسبة أعداد الطالب إل ،5151/5150ى العام الدراس

 :ىتكاآل

 

 ىأعضاء الجهاز اإلدار ىنسبة أعداد الطالب إل (:0-2)جدول 
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 نسبة عدد الطالب للفئة الفئة

 اإلداريين
 ىطالب / إدار 01=  001 / 0211

 األمنأفراد المعاونة والخدمات 
 وأمن طالب / فرد خدمة معاونة 32=  12 / 0211

 طالب / فرد 01=  021/ 0211 ىوالخدم ىكامل الجهاز اإلدار

 ىأعداد اإلداريين والموظفين فوتم حصرلعدد الطالب المقيدين بالمعهد  ىويتضح مما سبق مالئمة أفراد الجهاز اإلدار

 .(3-0-2مرفق )اإلدارات واألقسام المختلفة باإلضافة إلى توزيع العاملين وفقا لمؤهالتهم 

اإلدارات واألقسام العلمية والمعامل والقاعات والورش والمكتبة ووحدة ضمان الجودة وغيرها وفقا   ىويتم توزيع العاملين عل

الذى و)انظر معيار القيادة والحوكمة(  المعتمد ىالتوصيف الوظيفم ذلك مع ئكما يتال .لخبراتهم وطبيعة العمل الموكل إليهم

عجز أو فائض بإعادة  أىويهتم المعهد بمعالجة وجود  .لمسئوليات والواجبات المنوط بكل موظف داخل المعهديتضمن ا

معهد تلك ة حيث اتخذ الستعانة ببعض العمالة المؤقتوعن طريق اإل حتياجات اإلدارات داخل المعهدإتوزيع العاملين بما يفي ب

على اإلجراءات التصحيحية المتبعة التى يتخذها  ا  وبناء ،(1-0-2مرفق ) م5101اإلجراءات نظرا  لوجود عجز في عام 

 .(2-0-2مرفق ) م5150المعهد فال يوجد عجز في عام 

 

حتيااات إلا ىتلب ىاإلحتيااات التدريبية للعاملين تحدد لصورة دورية وتتخذ اإلاراءات المالىمة لتنفيذ البرامج الت -0-1

 التدريبية لول فئة.

لذلك يتم تحديد اإلحتياجات  ى.والخدم ىوالفن ىتحرص إدارة المعهد علي تنمية قدرات ومهارات العاملين من الجهاز اإلدار

ستبيانات وحصر اإلحتياجات التدريبية لتحديد األولويات لدى المعهد بما يتوافق مع متطلبات على اإل ا  ن بناءالتدريبية للعاملي

ومن ثم تم وضع خطة تدريب  .وتحقيق كافة متطلبات الجودة ىلرفع كفاءة الجهاز اإلدار (0-5-2مرفق )ستراتيجية الخطة اإل

( بتاريخ 001من مجلس إدارة المعهد فى جلسته رقم )التى تم إعتمادها و (5-5-2 مرفق) ىللعاملين بالجهاز اإلدار

 ىف ىويتم تجديد وتطوير الخطة التدريبية للعاملين بالجهاز اإلدار .م5151إلى عام  م5101عام  للفترة من 51/1/5101

خطة لل عتمد ووفقا  المُ  ىللجدول الزمن لإلداريين طبقا   ىتنفيذ البرنامج التدريب ىويجر .داريةإحالة وجود متطلبات 

 ومنها: (3-5-2)مرفق  في عدد من المحاور ةاإلستراتيجية، حيث تم تنفيذ عدد من البرامج التدريبي

 .عمال اإلطفاء واإلنقاذأ ىتم إعطاء دورات في الحماية المدنية والتدريب عل المهنية: سالمة والصحةال -0

)قانون العمل والقوانين ذات الصلة(  ىتم اإلنتهاء من الدورات الخاصة بالحوار اإلجتماع تنمية المهارات اإلدارية: -5

 .شرافيةدارة اإلاإل ىوتنمية مهارات العاملين ف والكوارل زماتباإلضافة إلى إدارة األ

 امل مع الطالبإهتم المعهد بتنمية مهارات العاملين بما يوفر منهجية مؤسسية لطرق التع تنمية المهارات السلوكية: -3

 .والمترددين على المعهد

تم عمل ندوة لنشر ثقافة الجودة باإلضافة إلى ورش عمل حول تشغيل أجهزة العرض  تنمية المهارات الفنية والمهنية: -1

 .ووسائل التعلم داخل المدرجات والقاعات
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شكلت بقرار ت ىمن خالل وحدة التدريب بالمعهد والت ىبشكل دور ىة التدريبية ألعضاء الجهاز اإلدارطمتابعة تنفيذ الخويتم 

، ويتم التدريب من خالل متخصصين  في 31/1/5101بتاريخ ( 521)دارة وعميد المعهد رقم .د/ رئيس مجلس اإلأمن السيد 

-5-2مرفق ) سنويا  خطة التدريب تنفيذ لى قيام وحدة التدريب بإصدار تقارير لمتابعة إباإلضافة ( 1-5-2مرفق ) ةالمجاالت المختلف

بعدد البرامج التدريبية والعاملين الحاصلين عليها للوقوف على إحتياجات العاملين من  ىويقوم المعهد بإعداد بيان دور .(2

 ىمردود التدريب علأثر وعتمدة لقياس توجد آلية مُ و ى.دارلية بما يضمن مواكبة المعهد لتطوير الجهاز اإليالدورات التأه

اء عدد من أعض ىتم توزيعه عل ىمن خالل إستطالع رأ ىيتم قياس مردود الدورات التدريبية للجهاز اإلدارو عدة مستويات

ن نسبة أثر أوتبين  ى.الجهاز اإلدار ىثر التدريب علألقياس المردود و (1-5-2مرفق )تحليل اإلستبيانثم  ىالجهاز اإلدار

 (:0-2كما بشكل ) %11.50 ىه ىدارعضاء الجهاز اإلأمردود التدريب على و

 

 ىعضاء الجهاز االدارأثر ومردود التدريب على أقياس  :(0-2الشكل )

 

وتخطرهم القيادة لنتاىج  ،علنةيتضمن معايير موضوعية وم   ىدارللمؤسسة نظا  لتقييم أداء أعضاء الجهاز اإل -0-3

 وتحرص علي إستخدا  نتاىج التقييم للمحاسبة ولوضع لرامج التدريب والتطوير. ،فيها عند الضرورة همالتقويم وتناقش

 ،ىداخل المعهد والوصول لرفع جودة أداء العاملين بالجهاز اإلدار ىتحسين كفاءة العمل اإلدار ىمن إدارة المعهد عل حرصا  

 .53/1/5101لجنة شئون العاملين بتاريخ من  تم إعتمادها (0-3-2مرفق ) ىفقد تم تحديد بعض المعايير لقياس األداء الوظيف

اإلدارات بوثيقة معايير تقييم أداء العاملين  ىبمعايير وعناصر تقييم األداء وذلك بإخطار مدير ىويتم إخطار الجهاز اإلدار

س يقاين تحديد مباإلضافة إلى عمل الفتة لنشر الوثيقة مما يتيح لجميع العاملين م ( 5-3-2مرفق )إلخطار جميع العاملين بها 

ارات اإلد ىمن خالل مجموعة من الوسائل منها تقييم مدير ىويتم تقييم العاملين بالجهاز اإلدار .(3-3-2 مرفق)التقييم 

 .(1-3-2مرفق )بما يضمن تحديد نقاط القوة والضعف ألداء العامل بالمعهد  ىينفذ بشكل دور ىللعاملين داخل اإلدارة والذ

األداء كما تم وضع معايير إلختيار الموظف  ى( موظفين ف2ويحدد المعهد أوجه اإلستفادة من نتائج التقييم بتكريم أفضل )

من أفضل عشرة موظفين بالمعهد عن طريق لجنة مشكلة بتاريخ  ىحيث يتم ترشيح الموظف المثال( 2-3-2مرفق ) ىالمثال

الجزاءات  والئحة واإلدارية المالية اإلجراءات الئحة إلى إستنادا   محاسبةلل كما يوجد نظام .(1-3-2مرفق ) 30/7/5101

 .(7-3-2)مرفق 
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وإتخاذ اإلاراءات الالزمة لدراستها واإلستفادة من  ىدارراء أعضةاء الجهاز اإلآللمؤسةسةة وسةاىل مناسةبة لقيا   -0-4

 النتاىج في إتخاذ اإلاراءات التصحيحية.

 يتم تحليل نتائجو ،(0-1-2 مرفق)ا  من خالل إستبيان يوزع عليهم سنوي ىللجهاز اإلدار ىالوظيفيهتم المعهد بقياس الرضا 

لتحسين أداء العاملين داخل المعهد وإتخاذ  ىوذلك بشكل دور ،(5-1-2مرفق )تحسين األداء  ىهذا اإلستبيان واإلستفادة منه ف

وإتخاذ كافة التوصيات لمعالجة نقاط الضعف  ىكافة اإلجراءات التصحيحية من خالل إعداد تقارير يتم إصدارها بشكل سنو

ر شوإعالن خطة التدريب ون ومن أمثلة ذلك عقد إجتماعات دورية للعاملين داخل المعهد ،وتعزيز نقاط القوة المشار إليها

جهده  ىقصار المعهد يبذلو .%72تصل الى  5150معايير قياس أثر التدريب وقد تبين أن نسبة الرضا الوظيفي في العام 

لمعهد. لالخطة اإلستراتيجية  فى إطار هدافهألمعالجة كافة نقاط الضعف بالوسائل الممكنة بما يضمن نجان المعهد في تحقيق 

حيث يتم ، (3-1-2مرفق )قوم بإتخاذ كافة اإلجراءات التصحيحية المناسبة لتحسين األداء يويستفيد المعهد من نتائج التقييم و

عميد المعهد دارة ورئيس مجلس اإل /إرسال تقارير تحليل اإلستبيانات متضمنة كافة التوصيات إلى السيد األستاذ الدكتور

بالمعهد لوضع مقترحات متكاملة عن الوسائل  ىداراإلباإلضافة إلى مخاطبة السيد األمين العام المساعد المسئول عن الجهاز 

 ى.المناسبة لزيادة مستوى الرضا الوظيف

 

 نقاط القوة والنقاط التى تحتاج إلى تحسين لمعيار الجهاز اإلدارى:

 :نقاط القوة

  .مالئم مع حجم وطبيعة أنشطة المعهد ىالجهاز اإلدار (0

  .الوظائف المختلفة وبما يتناسب مع مهام الوظيفة ىالعاملون موزعون وفق لمؤهالتهم وقدراتهم عل (5

 .أعضاء لجهاز اإلدارى ليات للتعامل مع النقص والزيادة في أفرادآوجود  (3

اإلحتياجات  ىاإلحتياجات التدريبية للعاملين تحدد بصورة دورية وتتخذ اإلجراءات المالئمة لتنفيذ البرامج التي تلب (1

 التدريبية لكل فئة.

 .لدورات التدريبيةمتابعة تنفيذ ا (2

 بصورة دورية. ىقياس الرضا الوظيف (1

 تقييم أداء العاملين ومكافأة المتميزين. (7

 .يتضمن معايير موضوعية ومعلنة ىللمؤسسة نظام لتقييم أداء أعضاء الجهاز اإلدار (1

وإتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها واإلستفادة من  ىللمؤسسة وسائل مناسبة لقياس أداء أعضاء الجهاز اإلدار (1

 إتخاذ اإلجراءات التصحيحية. ىالنتائج ف

 

 تحسين: ىنقاط تحتاج إل

 ى.بعدد الجهاز اإلدار الدورات التدريبية مقارنة   ىقلة عدد المشاركين ف (01

 ليات التقويم.آبمعايير وى بعض أعضاء الجهاز اإلدارى وععدم  (00
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 والوثاىقاألدلة ثالثاً: 

 ليان لالمرفق رقم المرفق المؤشر

 ىداربيان معتمد بأعداد الجهاز اإل (2-0-0) 2-0

 بالمواصفات القياسية الصادرة من الهيئة ىدارأعداد الجهاز اإل ةبيان بمقارن (2-0-5)

 لعدد الطالب ىفراد الجهاز اإلدارأبيان موثق بنسبة  (2-0-3)

 أعداد العاملين والفنيين ىالمعهد لمعالجة العجز فبيان موثق بإجراءات  (2-0-1)

 م5150 عامفى بيان موثق لعدم وجود عجز  (2-0-2)

 حتياجات التدريبيةنتائج  حصر اإل (2-5-0) 2-5

 عتمدةخطة التدريب مُ  (2-5-5)

 بيان موثق بعدد البرامج التدريبية وأدلة التنفيذ (2-5-3)

 التدريب ىالقائمين عل بيان موثق بالمدربين (2-5-1)

 ُمعتمد متابعة تنفيذ خطة التدريب رتقري (2-5-2)

 عتمدةمُ  ىمردود التدريب للجهاز اإلدارأثر و نتيجة  قياس (2-5-1)

 المعايير المعتمدة  لقياس األداء الوظيفي (2-3-0) 2-3

 ييم األداءقبمعايير وعناصر ت ىنماذج إخطار الجهاز اإلدار (2-3-5)

 أدلة إعالن وثيقة مقاييس تقييم العاملين (2-3-3)

 نماذج من تقييم اداء العاملين (2-3-1)

 ىمعايير إختيار الموظف المثال (2-3-2)

 ىلجنة إختيار الموظف المثال (2-3-1)

 داريةواإل المالية جراءاتاإل الئحة (2-3-7)

 ىإستبيان الرضا الوظيف (2-1-0) 2-1

 عتمدةمُ  ىقياس الرضا الوظيف نتائج إستبيان تحليل (2-1-5)
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 ليان لالمرفق رقم المرفق المؤشر

 عتمدةمُ  ىتقرير اإلجراءات التصحيحية الخاصة بالرضا الوظيف (2-1-3)



 

 

(6) 
 املوارد املالية واملادية معيار
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 الموارد المالية والمادية:  (6رقم ) معيار

 والمادية الموارد المالية: 8معيار  

لما يمونها من تحقيق  ،المالىمة لطبيعة نشةةةةاطها وحجم  ةمواردها المالية والمادية والتسةةةهيالت الداعم ؤسةةةسةةةةةللم

 .ستخدا  تلك الموارد وتنميتهاإوتحرص على كفاءة  ،رسالتها وأهدافها

 

 ىالتقييم الذاتأوالً: 

 مستوف مؤشر التقييم  
مستوف 

 ازىياً 

غير 

 مستوف

الموارد المالية للمؤسةةسةةة كافية لطبيعة نشةةةاطها وأعداد الطالب، ويتم توزيعها  2

 .حتيااات الفعلية لما يمون المؤسسة من تحقيق رسالتها وأهدافهاوفقاً لإل

√   

مصةةةةةةادر التمويل متنوعة مع واود أدلة على زيادة معدل تنمية الموارد الذاتية  1

 .للمؤسسة

√   

المؤسةةسةةة وقاعات المحاضةةرات والفصةةول الدراسةةية والمعامل والور  مبانى  3

وخالف  وتجهيزاتها مالىمة لطبيعة نشةةةاط المؤسةةةسةةةة وألعداد الطالب، ويتوافر 

 .المناخ الصحى لالمبانى

    √   

الت والمعةةدات والبنيةةة التحتيةةة والمرافق يتم صةةةةةةيةةانةةة القةةاعةةات والمعةةامةةل واآ 4

 .لصورة دورية

√   

   √ .تبعة فى المؤسسة مناسبةإاراءات األمن والسالمة الم   0

تصةةةةةةال والموارد والنظم التونولواية المسةةةةةةتخدمة حديثة ومالىمة وسةةةةةةاىل اإل 8

للنشةاط األكاديمى للمؤسسة وللعمليات اإلدارية لها، وللمؤسسة موقع إلوترونى 

 .فاعل ويحدث دورياً 

√   

الموتبة مالىمة لنشةةةاط المؤسةةةسةةةة من حيث توافر الوتب والمرااع والتجهيزات  7

حتيةةااةةات الطالب والبةةاحثين، والموتبةةة الرقميةةة متةةاحةةة إوالخةةدمةةات التى تلبى 

 .للمعنيين

√   

 

 ثانياً: تعليقات المؤسسة

 حتيااات الفعلية ولما يمونوفقاً لإلعداد الطالب، ويتم توزيعها أالموارد المالية للمؤسةةسةةة كافية لطبيعة نشةةاطها و -8-2

                         .هدافهاأالمؤسسة من تحقيق رسالتها و

مؤسسة نحو هداف الأللمعهد والمعتمدة على المصروفات الدراسية للطالب كافية لتحقيق  ا  تعتبر الموارد المالية المتاحة سنوي

خصيص عند ت حتياجات الفعلية مراعيا  المؤسسة ويتم توزيعها وفقا  لإلستراتيجية إأعداد الطالب بما يتوافق مع رسالة و

فى  ا  ومعرفي ا  ستراتيجية، وذلك من خالل العمل على تأهيل الطالب مهنيالموازنة السنوية تحقيق رسالة المعهد وأهدافه اإل

الجماعى وكذلك مواصلة التعلم والبحث بداع والعمل بتكار واإلالمجاالت الهندسية وإعداد الكوادر المتميزة القادرة على اإل
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 دخل شامال  بقائمة ال سنويا   ا  صدار بيانإحتياجات المجتمع. ويتم إكاديمية والمهنية لتلبية فضل المعايير األأل العلمى وفقا  

وارد مستخدام للستراتيجية برفع كفاءة اإلهداف اإل، وتم وضع أولوليات لتنفيذ األ(0-0-1 مرفق)يرادات والمصروفات اإل

ستمرار العملية التعليمية ومواكباتها لكل ما هو جديد والتى إ ىهداف وزيادة الموارد المالية وبالتالالمالية بما يضمن تحقيق األ

هداف الخطة أب عضاء هيئة التدريس بما يخدم المؤسسة وهذا ما يتضح جليا  أوزيادة  ىوهيكل ىدارإاسفرت عن تطوير 

وبشكل عام تحرص المؤسسة على تحسين كفاءة استخدام الموارد المالية المتاحة من  ،5101/5151ستراتيجية للمعهد اإل

ة الرقابة نظمأ تتعدد لكخرى، وكذاألنشطة كاديمية واألنفاق لتغطية خطة المعهد فى مختلف المجاالت األخالل تحديد بنود اإل

دارة المعهد وعميد المعهد وأمين عام المعهد على إمجلس ستخدام موارد المعهد المختلفة من خالل رقابة إوالمحاسبة فى 

دوات أيجارات سكنية وإنفاق داخل المؤسسة من أجور ومرتبات وبدالت واإلأوجه  ىف (5-0-1 مرفق)ستخدام هذه الموارد إ

 نشطة التعليمية.لى األإضافة كتابية ومصاريف صيانة السيارات ومشتريات للمعهد باإل

 

                                                                                             .دلة على زيادة معدل تنمية الموارد الذاتية للمؤسسةأمصادر التمويل متنوعة مع واود  -8-1

 ،أو وحدات ذات طابع خاص وال يسمح لها بإنشاء صناديق خاصة حكوميا   لكون المعهد مؤسسة خاصة ال تتلقى دعما   ا  نظر

بقرارات  نويا  س وزارة التعليم العالىيرادات مرتبط بالمصروفات الدراسية للطالب والتى تحددها لإل  ىساسفإن المصدر األلذا 

عتبار أن المصروفات الدراسية التى تحدد سنة علن للطالب من خالل مكتب التنسيق، مع األخذ فى اإلدارية وتُ إوتعميمات 

بية الخدمات الطال ذلكوك ،الطالب تظل ثابتة طوال فترة دراسته )خمس سنوات( وال يجوز للمعهد تعديلها بأى شكلقبول 

شهادات تخرج ...الخ ( يتقاضى المعهد عنها رسوما  رمزية تحددها الوزارة  –بيان حالة  –التى يقدمها المعهد )اثبات قيد 

 .(0-5-1 )مرفق

حيث  ىللقوانين واللوائح التى تنظمها وزارة التعليم العال ا  الموارد المالية بما هو مسمون به وفق لزيادة المعهد جهدا   دخرلم يو

لى إضافة باإل ،(5-5-1 مرفق) للطالب ةتم تأجير الكافتريا المنشأة داخل المعهد لتكون جزء ال يتجزء من الخدمات المقدم

للطالب لبنك مصر بما يضيف للمؤسسة القدرة على زيادة  ىبالمبنى السكن ىرضيجار الدور األإدارة المعهد على إتعاقد 

نفاق دراة المعهد بتطبيق سياسة ترشيد اإلإهتمت إكما  ،(3-5-1 مرفق)ستراتيجيتها إهدافها وأمواردها المالية بما يتناسب مع 

-5-1مرفق )ستهالك المياه إا يوفر من الخاص بالمنطقة الخضراء داخل المعهد وبم ىعمال الرأحيث تم حفر بئر مياه لزوم 

1). 

 

لطبيعة  مالىمة مبانى المعهد وقاعات المحاضةةةرات والفصةةةول الدراسةةةية والمعامل والور  والخدمات وتجهيزاتها -8-3

 .عداد الطالب ويتوافر المناخ الصحى لالمبانىألنشاط المعهد و

 :المعهد ىمبان

ة جمالينشزطة حيث تبلغ المساحة اإلعداد الطالب لممارسزة األأوالمسزاحة والنشزاط ومبانى المعهد مالئمة من حيث التصزميم 

 كالتالى، ويتكون المعهد من ثالل مبانى. طالب 0211ويضم المعهد عدد  مربع متر 21303.75للمعهد 

 متر مربع، 2117.2جمالية للمبنى دوار علوية وتبلغ المساحة السطحية اإلأرضى وثالل دور أ(: يتكون من بدروم وأمبنى )

جمالى المساحة المستهلكة فى الطرقات والساللم وخالفه إو .% 17.2بنسبة  متر مربع 3715جمالى المساحة المستخدمة إو

 .% 35.2بنسبة   متر مربع 0712
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أدوار  1متر مربع ) 5331جمالية للمبنى دوار علوية وتبلغ المساحة السطحية اإلأرضى وثالل دور أمبنى )ب(: يتكون من 

جمالى المساحة المستهلكة إو % 12بنسبة تر مربع م0201جمالى المساحة المستخدمة إو مترمربع لكل دور( 213.2 ×

 .% 32بنسبة متر مربع  151فى الطرقات والساللم وخالفه 

جمالى إو متر مربع 1751جمالية للمبنى دوار علوية وتبلغ المساحة السطحية اإلأرضى وثالل أ دور مبنى )ج(: يتكون من

متر  0111فى الطرقات والساللم وخالفه  ةجمالى المساحة المستهلكإو % 21بنسبة  متر مربع 5711المساحة المستخدمة 

  .(0-3-1)مرفق   % 15بنسبة  مربع

  :تناسبها مع الطالب ىعداد القاعات الدراسية والمعامل وتجهيزاتها ومدأ

o  موزعة  متر مربع 0011جمالية إمحاضرات بمساحة  اتوقاع ات( مدرج1المحاضرات: تشمل عدد )قاعات

( قاعات محاضرات بمبنى 1( قاعات محاضرات بمبنى )ب( وعدد )3( مدرج بمبنى )أ( وعدد )5عدد )، تىكاآل

 0011طالب /  0211) طالب /متر مربع  0.2 حوالى )ج( حيث تحقق متوسط المساحة الفعلية المخصصة للطالب

 ،طالب /متر مربع  0.2 تمثل طبقا  لمعايير اإلعتماد القياسية نجد أن المساحة المرجعية للطالبوبالفعل ، متر مربع(

تتمثل التجهيزات و .(5-3-1)مرفق  اى أن مساحة المدرجات وقاعات المحاضرات تغطى النسبة المسمون بها

جهاز حاسب وشاشة عرض متنقل و ( Data showعرض بيانات )هاز جوسبورة بيضاء  المتوفرة بالمدرجات فى

 .ائرستومراون و تكييفاتوميكرفون و سماعات وكراسى و ( لعضو هيئة التدريس الُمحاضر Benchومنضدة )لى آ

o :تتمثل التجهيزات ، و(3-3-1 مرفق)متر مربع  0031 جماليةإ( قاعة تدريس بمساحة 02تشمل عدد ) قاعات الدرس

عرض  جهازوستائر ومراون وسى اكرو( للُمحاضر Benchو منضدة )سبورة بيضاء فى  المتوفرة بقاعات الدرس

 .شاشة عرض( متنقل وData showبيانات )

o ( قاع1قاعات الرسم المعمارى: تشمل عدد )حيث تمثل متر مربع 111.51جمالية إرسم معمارى بمساحة  ات ،

طالب وهو ما يغطى  /تر مربع م 1لعدد الطالب حوالى  وفقا   يةعمارالمقسم الهندسة المساحة المتاحة لطالب 

( Benchومنضدة )سبورة بيضاء فى تتمثل التجهيزات المتوفرة بقاعات الرسم و حتياجات الطالب بالقسم،إ

جهاز حاسب وشاشة عرض ( متنقل وData showعرض بيانات ) جهازولعضوهيئة التدريس الُمحاضر وكراسى 

  .آلى

o اسية س( معمل لدعم العملية التعليمية به، حيث تتمثل فى ) معامل العلوم األ01يضم المعهد حوالى ) امل الطالبية:المع

 112 جماليةإ( بمساحة ية ومعامل قسم الهندسة المدنيةميكانيكقسم الهندسة المعامل الهندسة الكهربية وومعامل قسم 

( معامل حاسب بمساحة 1كما تضم عدد ) ،الالزمة لكل معملوالمعامل مجهزة بالتجهيزات والمعدات  تر مربع.م

يسع و تر مربعم 72معمل كل حاسب آلى، متوسط مساحة جهاز  52، كل معمل مجهز بـ تر مربعم 311جمالية إ

 .(1-3-1ق مرف)طالب  52كل معمل 

o عمال الصاج لدعم أ( ورش للخراطة والبرادة واللحام والسباكة والنجارة و1يضم المعهد عدد ) :الورش التعليمية

ُمجهزة للورش  تر مربعم 312جمالى مساحة إللورشة، ب متر 2رتفاع ال يقل عن إوتسهيل العملية التعليمية، ب

اقية قفازات وفى متوفرة بالورش التجهيزات الوساسية دوات والعدد األاأل تتمثلو .لتجهيزات والمعدات الكاملةبا

 .(2-3-1 مرفق)طفاء إجهزة وأرشادية إلوحات وولية أسعافات إدوالب و ونظارات واقية
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o :ج( مزودة و مبنى  مكيفة الهواء بمبنى )أ( تر مربعم 011.51جمالية إ( مكتبة بمساحة 5يضم المعهد عدد ) المكتبة(

( 0دد )ع. ذلك باإلضافة إلى بالمناضد والكراسى بعدد يكفى لطالب المعهدوُمجهزة طالع وموثقة بالكتب العلمية لإل

حاسب آلى متصل بالشبكة الدولية جهاز ( 00عدد )التجهيزات الالزمة تتمثل فى مكتبة رقمية مكيفة الهواء ومزودة با

 .Wi-Fiللمعلومات وتوافر الخدمة الالسلكية 

o :مصعد 0مبانى المعهد حيث يوجد بكل مبنى عدد  عداد مناسبة لخدمةأتتوافر المصاعد ب المصاعد. 

o  ين داريعضاء هيئة التدريس واإلأل هللطالبات ودورات ميا هللطالب ودورات ميا هتتوافر دورات ميا :هدورات الميا

تشمل  ه( دورة ميا55) هجمالى عدد دورات المياإبلغ وي (Normsاإلعتماد ) ساسية معاييروتحقق المرافق األ

  .(1-3-1 مرفق)حتياجات الخاصة حمامات لذوى اإل

o :ولية من سرير كشف مزودة بكافة التجهيزات الطبية األ تر مربعم 31يوجد عيادة طبية بمساحة  العيادة الطبية

 .(7-3-1 مرفق)وكسجين وكراسى طبية وتعمل بها طبيبة وممرض أسطوانات إو

ى ضاءة الطبيعية، حيث روعى ذلك ففى مجال التهوية واإل الصحى المالئم خاصة  تتسم جميع مبانى المعهد بتوفير المناخ 

ة متميزة ضاءة الصناعية والطبيعيفاإل ،ضاءةنها جيدة اإلإتتميز جميع مبانى المعهد بو .التصميم الهندسى لجميع مبانى المعهد

قيق أداء ية لجميع الفراغات التعليمية تعمل على تحالتهوية الطبيع لكضاءة الالزمة للمبانى التعليمية وكذشتراطات اإلإوتحقق 

لى لى مراون السقف والتكييفات بمعامل الحاسب اآلإضافة ضافة إلى أن جميع المدرجات مكيفة الهواء باإلبيئى جيد، باإل

 وفقا   ىربشكل دوجراءات المتابعة والتى تتم إلى إضافة داء حرارى مناسب لكافة الفراغات المعمارية بالمعهد باإلألتحقيق 

 عتماد.لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإل

 

 .دورية لصورة يتم والمرافق التحتية والبنية والمعدات واآالت والمعامل القاعات صيانة -8-4

بما يحافظ على البنية التحتية لدى  ىستمراريتها بشكل دورإعمال الصيانة وأهتمام بحرص المعهد بشكل دائم على اإلي

الصادر من  (533) وفقا للقرار رقم 51/05/5101عمال الصيانة منذ لذا فقد تم تشكيل وحدة أل ،(0-1-1مرفق ) المؤسسة

تباع المعهد إل ونظرا  ( 5-1-1 مرفق) جدد سنويا  تُ  لوحدة الصيانة هميتها فقد تم تشكيل لجنةأل ونظرا   .دارةرئيس مجلس اإل

والتى  (3-1-1 مرفق) 02/0/5101عتماد خطة للصيانة بتاريخ إجراءات خاصة بما يضمن تحقيق متطلبات الجودة فقد تم إل

ما عمال الصيانة بأل ىواتبع المعهد سياسة وضع تقرير شهر .الخ ،...،عمال صيانة وتعاقدأتتضمن تحديد مهام الوحدة من 

دورية بالمعهد على المرافق والبنية التحتية فقط بل تتضمن الال الصيانة عمأوال تقتصر .(1-1-1 مرفق)يضمن تحقيق الخطة 

 .(2-1-1 مرفق)التى يشرف عليها فنيون المعامل وجهزة والمعدات من أجل رفع الكفاءة الصيانة الدورية للمعامل واأل

جراءات الكافية لضمان بعمل اإلدارة المعهد إهتمت إشتراطات المؤسسية فقد هم اإلأحد أمن والسالمة كهمية األونظرا أل

لية واضحة لنظافة آدارة المعهد على وضع إلذا فقد حرص القائمين على  ،ت داخل المعهدءامن والسالمة بكافة المنشااأل

لها من مثتزالة المخلفات لما إق المحيطة والمساحات الخضراء بما يتناسب مع شكل المؤسسة وحرصها على طوالمنا ىالمبان

 .(1-1-1 مرفق)والصحة العامة  ضرر للبيئة

 

  .تبعة لالمعهد مناسبةمن والسالمة الم  اراءات األإ -8-0
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 شتراطات التى تحرصلتزامها باإلإهلية المؤسسة وأجراءات السالمة والصحة المهنية بما يضمن إيتبع  ا  انتهج المعهد نهج

طبقا  للقرار الصادر  م5101من عام  ا  لذا فقد تشكلت لجنة السالمة والصحة المهنية بدء ،دارات المؤسسيةعليها كافة اإل

جراءات السالمة إلمتابعة  ىعمل تقرير سنو للجنةسند واُ  ،(0-2-1 مرفق) 5101/ 51/05بتاريخ  (530)بتشكيل اللجنة رقم 

والتى من المهنية جراءات الخاصة بالسالمة والصحة تخاذ كافة اإلإدارة المعهد إوقد اتبعت  (5-2-1 مرفق)والصحة المهنية 

 همها:أ

 : ىتكاآل ىمن والسالمة به وهجراءات لتحقيق األيتخذ المعهد العديد من اإل -

o نذار للحريقإمن والسالمة داخل المعهد: المعهد مزود بشبكة ليات والمعدات المختلفة لتحقيق األالتجهيزات واآل 

 مبنى بكلنذار الحريق إعلى رسومات توضح شبكة  ، وتحتوى جميع المبانىالمبانىالدخان فى كامل والكشف عن 

( طفاية حريق 51غير معلق( منها عدد ) 00و معلق 21( طفاية حريق )12كما يوجد عدد ) .(3-2-1 مرفق)

( 7حريق بمبنى )ب(، وعدد ) ات( طفاي1حريق بمبنى )أ(، وعدد ) ات( طفاي01بالمعامل والورش التعليمية وعدد )

طفاء حرائق لكل إ( خرطوم 31سكان الطالبى وعدد )( طفاية حريق بمبنى اإل01حريق بمبنى )ج(، وعدد ) اتطفاي

يانة صويتم  ،دارة الحماية المدنيةإلمتطلبات وتوصيات  وفقا   مبانى المعهد وقد تم تحديد اماكن طفايات الحريق

   .(1-2-1 مرفق) تواريخ صالحية الطفايات دوريا  مراجعة وتحديث طفايات الحريق و

o مامى و خلفى( بما يضمن أ( باب )5بواب الطوارئ بالمدرجات بتواجد عدد )أ: يهتم المعهد بتوفير ئأبواب الطوار

 .(2-2-1 مرفق)تم توفير مخارج للطوارئ بمعظم المدرجات ويشترطات السالمة بالقاعات والمدرجات إتحقيق 

o  بالمعهد  خرىنظمة األسالك ولوحات التوزيع وجميع األمتابعة لجميع التوصيالت الكهربائية ومقاطع األكما يتم عمل

فات للكود المصرى والمواص ختبارها طبقا  إنه تم تصميمها وإعتبار بخذ بعين اإلللتأكد من خلوها من العيوب ومع األ

 .(1-2-1مرفق )حمال التصميمية نها تتحمل بأمان تام األإالقياسية و

للتوجيه وتحديد  ىمبانالرشادية ملونة فى جميع إرشادية: تم وضع لوحات من والسالمة والعالمات اإلارشادات األ -

لى مخارج الطوارئ فى حالة حدول حرائق إرشادية واضحة إلى وجود عالمات إضافة تجاهات والخدمات باإلاإل

جهزة المعامل والورش للتحذير من التعامل مع المواد واألمن والسالمة فى رشادات لألإكما تم عمل  ،(7-2-1ق )مرف

   .(1-2-1 )مرفقمن والسالمة لحماية الطالب والعاملين بتلك المعامل الخطرة وكذلك لتوضيح كافة سبل األ

مات زتدريب العاملين على اجراءات االمن والسالمة: يوجد تدريب دورى من الحماية المدنية ومن وحدة التدريب على األ -

ق خطار الحرائأجتياز عدد كبير من العاملين بالمعهد دورة الوقاية والمكافحة ضد إبالمنيا لعدد من العاملين، وقد تم 

ختبارات الدورية للتأكد من سالمة معدات مكافحة الحرائق، كما بعمل اإل ويقوم المعهد أيضا   ،(1-2-1 مرفق)بنجان 

رائق دوات المختلفة وطرق مكافحة الحستخدام األإب العاملين بالمعهد على كيفية طفاء الحرائق وتدرييقوم بعمل محاكاة إل

 .(01-2-1 مرفق)فى حالة الطوارئ 

برئاسة أ.د/ عميد المعهد وتضم فى والكوارل دارة االزمات لجنة إل نشاءإتم بالمعهد:  والكوارل زماتدارة األإلجنة  -

وتم إعداد وثيقة ودليل ، (00-2-1 مرفق)واللواء مدير أمن المعهد وعدد من المتخصصين  المدير اإلدارىعضويتها 

 فيروس كورونا المستجدتداعيات جائحة ظل  ىزداد دور اللجنة فإوقد  ،(05-2-1مرفق )إلدارة األزمات والكوارل 

(COVID-19) (03-2-1ق مرف).  زمات دارة األإ ىالمستجدات فهم ألمناقشة  ىجتماعات اللجنة بشكل دورإوتنعقد
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ص الموارد المالية يخصتم تفقد  والكوارل زماتدارة األإهمية أل ونظرا   ى،وسبل مواجهتها ويصدر عنها تقرير سنو

اخذ و فيروس كورونا المستجدنتشار إوتم تجهيز المعهد بكافة التجهيزات التى تساعد على تقليل  ،الالزمة لذلك

 .(01-2-1 مرفق)الخ ، ...، من تعقيم وتركيب بوابات تعقيمحتياطات الالزمة لذلك اإل

ء خالزمات والكوارل فقد تم وضع خطة إلستكماال  لجهود المعهد فى مكافحة األإخالء المعهد فى حالة الطوارئ: خطة إل -

العاملين خالء لتدريب لخطة اإل ت، وقد تم عمل سيناريوها(02-2-1 مرفق)المعهد فى حالة الحرائق والطوارئ  ىمبان

 .(01-2-1 مرفق)زمات والكوارل على كيفية التعامل مع األ

قام المعهد بوضع مجموعة من الخطط للتعامل مع حاالت الطوارئ  زمات وحاالت الطوارئ:خطط التعامل مع األ   -

ى حالة خطط للتعامل فوخطط للتعامل فى حالة الماس الكهربائى ولتعامل فى حالة الحريق لخطط ى المختلفة وتتمثل ف

-2-1 مرفق)صابة أو وفاة أحد العاملين إلتعامل فى حالة لخطط وخطط للتعامل فى حالة السرقة والتخريب والزالزل 

07). 

شخاص ذوى يوفر المعهد سبل الراحة والتسهيالت الخاصة باأل حتياجات الخاصة:من والسالمة لذوى اإلجراءات األإ  -

بوابات المعهد، كما  عند ( مصاعد3خل المبانى وعدد )اات ذات ميل مناسب عند مدحتياجات الخاصة من منحدراإل

 .(01-2-1مرفق ) حتياجات الخاصةمخصصة لذوى اإل هيوجد دورات ميا

 

ل ،  داريةللمعهد، وللعمليات اإل ىكاديمسةةتخدمة حديثة ومالىمة للنشةةاط األتصةةال والنظم التونولواية الم  وسةةاىل اإل -8-8

 .لوترونى فاعل ويحدث دورياً إوللمعهد موقع 

 تصاالت تتمثل فيما يلى:يوفر المعهد العديد من وسائل التكنولوجيا واإل

  :الحديثة تصالاإلوسائل 

المعهد تصال داخلية بإلكترونى للمعهد، كما تتوافر شبكة إمن خالل خطوط تليفونات مباشرة وخطوط فاكس وبريد  -

 .دارىالتدريس والجهاز اإلعضاء هيئة أل

      .(0-1-1 مرفق)داريين عضاء الهيئة المعاونة واإللكترونية ألتطبيق نظام البصمة اإل -

 .(5-1-1مرفق )تركيب كاميرات مراقبة بمختلف أرجاء المعهد  -

ريق التحول الرقمى عن طلكترونى للمعهد ودارة الموقع اإلإتوافر وحدة تكنولوجيا المعلومات عالية الكفاءة تقوم ب -

دارة تلك إالمرتبط ب ىلى الدعم الفنإضافة وباإلاإللكترونية إلدارة شئون الطالب واإلمتحانات  منظومة ابن الهيثم

بشكل  (1-1-1)مرفق  www.mhiet.edu.egى للمعهد لكترونويتم تحديث الموقع اإل. (3-1-1 مرفق)المواقع 

عضاء أدارته وإتوفير كافة المعلومات والبيانات عن المعهد و ىلكترونلى الموقع اإلإسند من خالل الوحدة .ويُ  ىدور

ارسات ممنشطة المرتبطة بوالخريجين وكافة األ بقسام العلمية وخدمات الطالهيئة التدريس والهيئة المعاونة واأل

نشطة التعليمية من جداول دراسية ونتائج المعهد عليه وجميع األ ناتر وإعالخباأعالن جميع إلى إضافة الجودة باإل

  .نشطة تعليمية وطالبيةأمتحانات وإ

 :بالمعهد نترنتاإلخدمات 

http://www.mhiet.edu.eg/
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جهزة الحاسب أ ىنترنت علتصاالت محلية يتم من خاللها توزيع اإلإتتوافر بنية تكنولوجية تحتية تتضمن شبكة  -

معلومات على سرية ال دارات المختلفة حفاظا  نترنت باإلالضوابط لتوفير اإللى وضع إضافة داخل المعهد باإلاآللى 

 .ستخداموحماية حقوق الملكية الفكرية وضمان حسن اإل

 :مع الطالب لكترونىاإلتصال وسائل اإل

شتراك بالمكتبة الرقمية )بنك هتمامها باإلإظل تكنولوجيا المعلومات ب ىدارة المعهد بمواكبة التطوير فإهتمت إ -

معهد ببنك شترك الإلذا فقد  ،كبر الموسوعات العلمية للمواد والمناهج الدراسية والبحثيةأالمعرفة( والتى تعتبر من 

 والهيئة المعاونة عضاء هيئة التدريسأمن  هيل كال  أعداد الورش الالزمة لتإمع  (2-1-1 مرفق) المصرى المعرفة

 عامل مع المكتبة الرقمية. والطالب لكيفية الت

عضاء أالدراسية بالمعهد حيث يستخدم  قرراتمع الطالب فى العملية التعليمية لبعض الم لكترونيا  إيتم التواصل  -

فى العملية  Microsoft teamsومنصة  WhatsAppتطبيق ستخدام إكترونية مثل اإلل وسائلال هيئة التدريس

 .(1-1-1 مرفق)التعليمية والتواصل مع الطالب 

قاعدة بيانات للطالب شاملة المقررات الدراسية التى  إلدارة شئون الطالب لكترونيةتتوافر بمنظومة ابن الهيثم اإل -

ة تمها ومتوسط التقدير التراكمى وتقديرات المقررات الدراسيأكاديمية التى األالمعتمدة تم تسجيلها للطالب والساعات 

 .(7-1-1 مرفق)لكترونى لى التسجيل اإلإضافة باإل

ينهم وبين لتسهيل التواصل بعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لكترونى على موقع المعهد ألإيقوم المعهد بتوفير بريد  -

 .(1-1-1مرفق ) الطالب

لمعهد لكترونى لالموقع اإل ىعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم علللصفحة الشخصية أل دخولتاحة الإيقوم المعهد ب -

المحاضرات الخاصة بالمقررات التى يقومون بتدريسها  هيئة التدريس ومعاونيهم من تحميلحتى يتمكن أعضاء 

 عبر البريد لكترونيا  إنذارات الطالب إرسال نماذج إلى تفعيل إضافة طالع عليها باإلوتمكين الطالب من اإل

 .(1-1-1 مرفق)لكترونى للطالب اإل

 

حتيااات الطالب إ ىتلب ىتوافر الوتب والمرااع والتجهيزات والخدمات التالموتبة مالىمة لنشةةةةةاط المعهد من حيث  -8-7

 تاحة للمعنيين.ية م  موالباحثين، والموتبة الرق

لمكتبة تحتوى او .لى كونها مكيفة الهواءإضافة ضاءة الطبيعية باإلجيدة التهوية واإل تر مربعم 11تبلغ مساحة المكتبة الرقمية 

ثال أ، كما أن Wi-Fiمتصل بالشبكة الدولية للمعلومات ويتوافر الخدمة الالسلكية  ( جهاز حاسب آلى00على عدد )

، مكتبة ( مكتبة5كما يوجد بالمعهد عدد ). ستخدام الطالبإحتياج المكتبة وإالمكتبة من مناضد وكراسى يكفى  وتجهيزات

 .مجموعة المراجع الخاصة بتخصصهستعارة إكل طالب يمكنه ، وكتاب 0111)ج( وتضم عدد ومكتبة بمبنى بمبنى )أ( 

( جهاز حاسب 0ويوجد بكل مكتبة عدد )  .عمال لنظافة المكتبة بصفة دورية (5( موظفين بالمكتبات وعدد )3ويعمل عدد )

وتضم المكتبة العديد من المؤلفات والمراجع التى يحتاجها الطالب فى مختلف التخصصات التى تخدم الطالب، كما أن  ،لىآ

 .(0-7-1 مرفق) لكترونى مما يسهل على الطالب الوصول للكتاب الذى يحتاجهإهد مفهرسة بشكل مكتبة المع

 

 نقاط القوة والنقاط التى تحتاج إلى تحسين لمعيار الموارد المالية والمادية:

  :نقاط القوة



 

62 
 

 الموارد المالية والمادية:  (6رقم ) معيار

لمعهد حتياجات الفعلية بما يمكن للإل عداد الطالب ويتم توزيعها وفقا  أو هالموارد المالية للمعهد كافية لطبيعة نشاط (0

 .وأهدافه هتحقيق رسالتمن 

 .نترنت كوسيلة من وسائل التواصل داخل المعهدتوافر شبكة اإل (5

دية رشاضاءة وتوافر العالمات اإلمن حيث التهوية واإل ىت المعهد يتوافر بها المناخ الصحاءاومنش ىجميع مبان (3

 .المناسبة

 .بالمعهدالسالمة األمن وجراءات إتوافر  (1

الطالب  حتياجاتإ ىالمكتبات مالئمة لنشاط المعهد من حيث توافر الكتب والمراجع والتجهيزات والخدمات التى تلب (2

 وجود مكتبة رقمية متاحة للمعنيين. ا  يضأوالباحثين و

 المصرى. بنك المعرفة ىشتراك فاإل (1

 

 تحسين: ىنقاط تحتاج إل

  .هذا المجال ىف ةهيل كوادر متنوعأطفاء وتإلزيادة الدورات التدريبة للعاملين بمجال ا (0
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 دلة والوثاىقاألثالثاً: 

 ليان لالمرفق رقم المرفق المؤشر

 عتمد بمصادر الدخل بيان مُ  (1-0-0) 1-0

 عتمد بتوزيع الموارد الماليةبيان مُ  (1-0-5)

 والخدمات الطالبية ورسومها مراسالت الوزارة بخصوص المصروفات الدراسية (1-5-0) 1-5

 الكافتريا يجارإعقد  (1-5-5)

 يجار البنكإعقد  (1-5-3)

 عقد حفر بئر (1-5-1)

 عتمد بمبانى المعهدمُ  ىبيان تفصيل (1-3-0) 1-3

 بيان مساحات المدرجات وقاعات المحاضرات ومقارنتها بالمعايير القياسية (1-3-5)

 الدرس ومقارنتها بالمعايير القياسيةبيان مساحات قاعات  (1-3-3)

جهزة المتوفرة وبيان التجارب والمقررات فصل بوصف المختبرت العلمية واألبيان مُ  (1-3-1)

 التى تستخدمها

 التعليمية عتمد عن وصف وتجهيزات الورشبيان مُ  (1-3-2)

 بالمعهد هعتمدعن دورات الميابيان مُ  (1-3-1)

 بتجهيزات العيادة الطبيةعتمد بيان مُ  (1-3-7)

 بيان باألعمال التى تمت لصيانة البنية التحتية بالمعهد (1-1-0) 1-1

 الصيانة لوحدةعتمد تشكيل مُ  (1-1-5)

 عتمدةخطة الصيانة بالمعهد مُ  (1-1-3)

 لصيانةعمال االتقارير الشهرية أل (1-1-1)

 الت والبنية التحتيةالدورية للمعامل واآلملفات وفواتير المعهد لعملية الصيانة  (1-1-2)

 عتمد لمخلفات المعهد وطرق التخلص منهابيان تفصيلى مُ  (1-1-1)

 تشكيل لجنة السالمة والصحة المهنية (1-2-0) 1-2

 للجنة السالمة والصحة المهنية ىالتقرير السنو (1-2-5)

 نذار الحريق بمبانى المعهدإرسومات توضح شبكة  (1-2-3)

 عقود صيانة طفايات الحريقو عقود التأمين ضد الحريق (1-2-1)

 بواب الطوارئ بمدرجات المعهدأصور توضح  (1-2-2)

 شهادة صالحية التوصيالت الكهربائية (1-2-1)

 رشاديةصور العالمات اإل (1-2-7)

 من والسالمة فى مختبر الكيمياءرشادات األإ (1-2-1)
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 ليان لالمرفق رقم المرفق المؤشر

 خطار الحرائقأجتياز دورة المكافحة ضد إتدريب العاملين وشهادات شهادات  (1-2-1)

 طفاء الحرائق بالمعهدصور المحاكاة إل (1-2-01)

 والكوارل زماتدارة األإنشاء وحدة إقرار  (1-2-00)

 والكوارل زماتدارة األوثيقة ودليل إل (1-2-05)

 المستجد س كوروناوفيرجائحة جراءات مواجهة إ (1-2-03)

 المستجد س كوروناوفيرجائحة حترازية لمواجهة صور اإلجراءات اإل (1-2-01)

 خالء فى حالة الحرائقخطة اإل (1-2-02)

 خالء بالمعهدتوثيق تنفيذ تجربة اإل (1-2-01)

 خطط التعامل مع حاالت الطوارئ (1-2-07)

 حتياجات الخاصةالتسهيالت الخاصة بذوى اإل (1-2-01)

1-1  داريينواإلالتدريس  عضاء هيئةمعاونى ألكترونية لأدلة تطبيق نظام البصمة اإل (1-1-0) 

 عقد تركيب كاميرات مراقبة بمختلف أرجاء المعهد (1-1-5)

 طار عمل وحدة تكنولوجيا المعلومات والشبكاتإ (1-1-3)

 لكترونى للمعهدصور للموقع اإل (1-1-1)

 المصرى ببنك المعرفةشتراك المعهد إ (1-1-2)

 لكترونى مع الطالببيان يوضح التواصل اإل (1-1-1)

 لكترونى للطالبالتسجيل اإل (1-1-7)

 عضاء هيئة التدريس ومعاونيهملمعهد ألل اإللكترونى موقعالكترونى على اإللالبريد  (1-1-1)

 للطالبلكترونى عبر البريد اإل لكترونيا  إنذارات الطالب إنماذج  (1-1-1)

1-7  الرقمية لكترونى عن كتب المكتبةصور لعملية البحث اإل (1-7-0) 

 

 



 

 

(7) 
املعايري األكادميية والربامج  معيار

 التعليمية
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 كاديمية والبرامج التعليمية: المعايير األ7معيار  

لما يتناسةةةب مع رسةةةالتها وأهدافها،  ةعتمدكاديمية المراعية أو غيرها من المعايير الم  المؤسةةةسةةةة  تتبنى  المعايير األ

وتتةأكةد من توافق لرامجهةا التعليميةة مع المعةايير التى تبنتهةا، وتتخذ اإلاراءات الالزمة للوفاء لمتطلباتها، وتحرص 

حتيااات المجتمع وسةةةةةوق العمل، وتوصةةةةةف البرامج التعليمية إقدمة ن تلبى البرامج التعليمية الم  المؤسةةةةةسةةةةةة على أ

 .والمقررات الدراسية، وتقو  لمرااعتها وتطويرها لصورة دورية

 

 ىالتقييم الذاتأوالً: 

 مستوف مؤشر التقييم  
مستوف 

 ازىياً 

غير 

 مستوف

2 
تبنتها المؤسةسةة من خالل مجالسها الرسمية  ىكاديمية المراعية التالمعايير األ

 .هدافهاأتتوافق مع رسالة المؤسسة و
√   

1 
لة رسةةةةةا  علي ىلما تنطو البرامج التعليمية مالىمة لمتطلبات سةةةةةوق العمل وفقاً 

 .المؤسسة
√   

3 
عتمةةدة وتتوافق نواتج التعلم لوةةل لرنةةامج مع البرامج التعليميةةة موصةةةةةةفةةة وم  

 اة.المراعية المتبنكاديمية المعايير األ
    √   

4 
تتسةةةةةةق مع مقرراتة  الدراسةةةةةةية وتوصةةةةةةيف  ىنواتج التعلم لوةل لرنةامج تعليم

 .المقررات يوضح طرق التدريس والتقويم التى تحقق نواتج التعلم
√   

0 
البرامج التعليمية والمقررات الدراسةةية يتم مرااعتها لصةةورة دورية لمشةةاركة 

 .والخارايينالمرااعين الداخليين 
√   

8 

البرامج التعليمية لما يؤكد وللمؤسةةةةةسةةةةةة تقارير سةةةةةنوية للمقررات الدراسةةةةةية 

علن للمقررات الدراسةةية ويطلع عليها المعنيون وتسةةتفيد لتزا  لالتوصةةيف الم  اإل

 .وضع خطط التحسين والتطوير ىالمؤسسة منها ف

√   

 

 ثانياً: تعليقات المؤسسة

تبنتها المؤسةةةسةةةة من خالل مجالسةةةها الرسةةةمية تتوافق مع رسةةةالة المؤسةةةسةةةة  ىالمراعية التكاديمية المعايير األ -7-2

 .هدافهاأو

مادها فى شززتها وإعتقكاديمية للبرامج التعليمية من خالل عرضززها ومناالمعايير األ ىتتخذ المؤسززسززة اإلجراءات الرسززمية لتبن

القومية األكاديمية القياسززززية للمعايير المؤسززززسززززة  تماد تبنىدارة وقد تم إعقسززززام والمجالس األكاديمية ومجلس اإلمجالس األ

(NARS 2009 )بينما تم إعتماد تبنى المعايير القومية  .51/0/5101بتاريخ  (75إدارة المعهد فى جلسته رقم )مجلس  من

 اإلعتماد منوتم  51/05/5101بتاريخ  (03ى فى جلسززته رقم )األكاديممن المجلس  (NARS 2018األكاديمية القياسززية )

 NARSاألكاديمية ) معاييرالتزأكيد على تبنى ال ثم تم ،51/0/5151بتزاريخ  (001المعهزد فى جلسززززززتزه رقم ) دارةإمجلس 
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وقد تم عمل ورشززة عمل للتعريف بالمعايير  .(0-0-7)مرفق   5151فى مجالس األقسززام العلمية فى شززهر فبراير  (2018

 . (5-0-7)مرفق ( للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة كإجراء تمهيدى لتبنى المعايير NARS 2018األكاديمية )

 ستراتيجية وذلك من خالل:هدافها اإلأمع رسالتها و ةكاديمية المتبناتوافق المعايير األ ىتتحقق المؤسسة من مدو

ستراتيجية هداف اإل( مع األ NARS 2018وNARS 2009 كاديمية المرجعية )عمل مصفوفة توافق المعايير األ -

ن أحيث تبين من تحليل مصزفوفات التوافق للبرامج المختلفة مع األهداف األسزتراتيجية للمؤسزسة  (3-0-7)مرفق 

 21سززتراتيجية وكانت متوسززط نسززبة التوافق قامت بتغطية جميع األهداف اإل (NARS 2009المهارات المتبناة )

( مدى NARS 2018تحليل مصفوفات التوافق للبرامج األكاديمية مع الجدارات المتبناة )ظهرت نتائج أبينما  ،%

  .% 11.3ستراتيجية للمؤسسة حيث بلغ متوسط نسبة التوافق توافق الجدارات مع األهداف اإل

( مع رؤية ورسززززززالة  NARS 2018و NARS 2009) كاديمية المرجعيةعمزل مصززززززفوفة توافق المعايير األ -

ن أسة لمؤساحيث تبين من تحليل مصفوفات التوافق للبرامج المختلفة مع رؤية ورسالة  (1-0-7)مرفق  المؤسسة

 71الرؤية والرسزالة وكانت متوسزط نسبة التوافق  جزاءأ( قامت بتغطية جميع NARS 2009المهارات المتبناة )

( مدى NARS 2018الجدارات المتبناة )ظهرت نتائج تحليل مصفوفات التوافق للبرامج األكاديمية مع أبينما  ،%

 .% 11توافق الجدارات مع رؤية ورسالة المؤسسة حيث بلغ متوسط نسبة التوافق 

للبرامج  (NARS 2018كاديمية المرجعية القومية )سززززتبيان إلسززززتطالع رأى المسززززتفيدين فى المعايير األإعمل  -

 .% 13للمستفيدين من برنامج الهندسة المدنية  فعلى سبيل المثال بلغت نسبة الرضا ،(2-0-7)مرفق المختلفة 

 

 .رسالة المؤسسة  علي ىلما تنطو البرامج التعليمية مالىمة لمتطلبات سوق العمل وفقاً  -7-1

امج الهندسة برن –برنامج هندسة الميكاترونكس  –برنامج الهندسة الكهربية والحاسبات ربع برامج  هندسية )أيوجد فى المعهد 

 .تتوافق مع رؤية و رسالة المعهد (0-5-7)مرفق منها روية ورسالة  ال  ( لكبرنامج الهندسة المعمارية –المدنية 

 ىدريب الهندسالتعليم والت ىتحقيق الريادة والتميز ف ىللهندسة والتكنولوجيا إل ىيتطلع المعهد العال تنص رؤية المعهد على:

 .بالمسئولية المجتمعية ىوتنمية البيئة وخدمة المجتمع وتخريج مهندسين لديهم إحساس عال ىوالبحث العلم

 ىللهندسة والتكنولوجيا بتهيئة البيئة المالئمة للتعليم والتدريب والبحث العلم ى: يلتزم المعهد العالىتنص رسالة المعهد عل

 نشطة المعهد.أجميع  ىف والتعاون مع أصحاب األعمال وضمان القيم المهنية واألخالقية

غيرها و برامج لمؤسسات نظيرة ومستجدات التخصص دوليا   ىطالع علستقراء سوق العمل ومنها اإلليات إلآتطبق المؤسسة 

جهات  ىأر خالل المتابعة الدورية من المعهد عنويتضح ذلك من  .(5-5-7) مرفق تتسق مع الرؤيه والرسالة للمعهد  ىوالت

عرض تُ  ةريج من خالل تقارير سنويخحول مستوى ال (1-5-7مرفق )طراف المجتمعية األرأى و (3-5-7مرفق ) التوظيف

 كاديمى للمعهد.على المجلس األ

م ستقراء سوق العمل تإعلى  بناءا   يضا  أعلى المتابعة الدورية من المؤسسة لجهات التوظيف واألطراف المجتمعية و بناءا  

 .(2-5-7)مرفق حتياجات ومتطلبات سوق العمل إتعديل الالئحة الداخلية للمعهد بحيث تتوافق مع 

رتقاء ى تعليقات تفيد باإلأستفادة من فى مستوى الطالب بصفة دورية لإل (1-5-7)مرفق ى جهات التدريب أستطالع رإيتم 

)مرفق  اريع التخرجلجان مناقشة مش يضا  أو (7-5-7)مرفق شة التدريب لجان مناق أىستطالع رإبمستوى الطالب وكذلك 

 للمنافسة فى سوق العمل. هستعدادإستفادة الطالب من البرنامج ومدى إكوسيلة لمتابعة مدى  (7-5-1
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 لمؤسسةاجتماعى ليستفيد منها كل منتسبى عالنات الوظائف وعرضها على وسائل التواصل اإلرية إلوالمتابعة الدويتم 

 .(1-5-7)مرفق 

 

 .اةكاديمية المراعية المتبنعتمدة وتتوافق نواتج التعلم لول لرنامج مع المعايير األالبرامج التعليمية موصفة و م   -7-3

برنامج  –برنامج هندسة الميكاترونكس  –برنامج الهندسة الكهربية والحاسبات )قام كل برنامج من برامج المؤسسة األربعة 

من أقدم أعضاء هيئة التدريس وذلك  عضاءأثالثة ( بتشكيل لجنة مكونة من برنامج الهندسة المعمارية –الهندسة المدنية 

تالم توصيفات سإو المنتدبين فى أعضاء هيئة التدريس سواء المعينين أعمال الجودة لكل برنامج والتواصل مع السادة ألمتابعة 

على  ضهعرعتماده وإلعرضه على مجلس القسم الخاص بكل برنامج لمناقشته و ستعدادا  إعداد توصيف البرنامج إالمقررات و

 .(0-3-7 )مرفقوإعتماده  هلمجلس األكاديمى للمؤسسة لمناقشتا

متبناة وذلك لكاديمية المرجعية اتوافق تصميم البرامج التعليمية مع الالئحة الداخلية والمعايير األ ىوتتحقق المؤسسة من مد

 من خالل: 

ن جميع أحيث تبين من تحليل المصفوفة  ،(5-3-7)مرفق  كاديمية/ المعايير األ ىعداد مصفوفة البرنامج التعليمإ -

ن جميع الجدارات أوكذلك تم التحقق من متحققة مع المقررات الدراسية لكل برنامج  (NARS 2009المهارات )

 المقررات الدراسية لكل برنامج.متحققة مع  (NARS 2018) المتبناة

)مرفق وكذلك تقرير سنوى لكل برنامج  (3-3-7)مرفق عمل تقارير للمقررات الدراسية بنهاية كل فصل دراسى  -

7-3-1). 

بل مراجع داخلى من داخل المؤسسة باإلضافة إلى مراجع خارجى معتمد لدى الهيئة يتم عمل مراجعة دورية من ق   -

ى مجلس عل هعداد تقرير يتم عرضإلمراجعة توصيف المقررات والبرنامج و لضمان جودة التعليم واإلعتماد القومية

ن بل المراجعيى توصيات من ق  أجراءات التصحيحية المطلوبة فى حالة وجود خذ اإلأوإعتماده و هالقسم لمناقشت

 .(2-3-7)مرفق 

 

تتسةق مع مقرارات  الدراسةية وتوصةيف المقررات يوضح طرق التدريس والتقويم  ىنواتج التعلم لول لرنامج تعليم -7-4

 .تحقق نواتج التعلم ىالت

عتمد من الهيئة القومية لضمان للنموذج المُ  ستاذ كل مقرر وفقا  أبل من ق   (0-1-7)مرفق يتم عمل توصيف المقررات الدراسية 

ساسية، المحتوى العلمى، نواتج التعلم، طرق التدريس وطرق التقييم األ من البيانات عتماد بحيث يشمل كال  جودة التعليم واإل

جنة إلى الل انتهاء من جميع التوصيفات يتم  تسليمهوبعد اإل .ستخدمة فى تدريس المقررباإلضافة إلى المراجع العلمية المُ 

ثم تعرض على المجلس  ،(5-1-7)مرفق  لعرضها فى مجلس القسم لمناقشتها وإعتمادها ستعدادا  إبل القسم شكلة من ق  المُ 

 للمعهد إلعتمادها. ىاألكاديم

 جراءات وهى:إتوافق المقررات الدراسية مع نواتج التعلم من خالل عدة  ىوتتحقق المؤسسة من مد

 .(5-3-7)مرفق سابق المقررات الدراسية مع عداد مصفوفة نواتج التعلم إ -

نها من ضم نقاطكد من عدة أالمراجعيين الداخليين والخارجيين للتيتم مراجعة البرنامج بصورة دورية من خالل  -

 .(3-3 -7)مرفق سابق توافق المقررات الدراسية مع نواتج التعلم 
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ذا تواجدت إو المالحظات أستقصاء ورفع التوصيات اإل االخريجين فى كل برنامج  ويتم تحليل هذ أىستقصاء رإيتم  -

 .(3-1-7)مرفق ر إلى تعديل البرنامج يتم التعديل واإلعتماد حتاج األمإذا إإلى اللجنة المعنية و

توافق طرق التدريس والتعلم والتقويم مع نواتج تعلم المقررات الدراسية وذلك من خالل عمل  ىوتتأكد المؤسسة من مد

 NARS 2009و  NARS 2018ـ مصفوفة توافق بين طرق التدريس والتعلم ونواتج تعلم المقررات الدراسية وذلك طبقا ل

  .(2-1-7)مرفق وكذلك مصفوفة توافق بين طرق التقييم ونواتج التعلم  ،(1-1-7)مرفق  هلكل برنامج على حد

 للطالب بعدة وسائل منها:  ىتعلن المؤسسة توصيف المقررات الدراسية والبرامج التعليمية في بداية كل فصل دراسو

 .(1-1-7)مرفق عمل ورش توعية للطالب عن عناصر توصيف المقرر وتوصيف البرنامج  ومواصفات الخريج  -

 طرق فى الفصل الدراسى بعرض توصيف المقرر على الطالب موضحا   ةيقوم أستاذ المقرر فى أول محاضر -

 .(7-1-7)مرفق التدريس وطرق التقييم ومحتوى المقرر 

 .(1-1-7)مرفق على الموقع اإللكترونى للمعهد مج عن توصيفات البراعالن يتم اإل -

ذج من نما - المادة العلمية للمقرر - تقرير المقرر -)توصيف المقرر  يعد كل برنامج ملف لكل مقرر والذى يحتوى علىو

 - لدراسىرر اتقييم الطالب للمق - والتعلم دريسساليب التأنماذج من  - جاباتهاإالتمارين الخاصة بالمقرر و - بعمال الطالأ

هم أ حدأويعتبر ذلك  ،جابة(ونموذج اإلالدراسى متحان نهاية الفصل إ -جابة متحان منتصف الفصل الدراسى ونموذج اإلإ

 وسائل متابعة تدريس المقررات على مدار عدة سنوات.

 

 .الداخليين والخارايينالبرامج التعليمية والمقررات الدراسية يتم مرااعتها لصورة دورية لمشاركة المرااعين  -7-0

ية لمراجعة الداخلية والخارجا وإجراء ختيار المراجعينجراءات الرسمية لتحديد معاييرإلقسام العلمية اإلتتخذ المؤسسة واأل

 :الدورية للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية وذلك من خالل

 . (0-2-7)مرفق بل مجالس األقسام والمجلس األكاديمى ارجيين والداخليين من ق  خختيار المراجعيين الإلية آإعتماد  -

ممن تنطبق عليهم الشروط وذلك من خالل مجلس القسم لكل  والداخليين سماء المراجعيين الخارجيينأختيارإيتم  -

 .(5-2-7)مرفق برنامج 

 توصيفمرفق معه توصيف المقررات الدراسية و هلسيادت هيتم مخاطبة المراجعين من خالل خطاب رسمى موج -

 .البرنامج

لس إلى مج التقارير رسالإيتم  ،كل مرفقات البرنامج ةبمراجع ةالخاص اريرمن إعداد التق يننتهاء المراجعإبعد  -

جراءات التصحيحية الالزمة فى حالة تخاذ اإلإو (3-2-7)مرفق ا وإعتماده هالمناقشت والمجلس األكاديمى القسم

 .(1-2-7)مرفق بل المراجع ى توصيات من ق  أوجود 

 

رات علن للمقرلتزا  لالتوصةةةيف الم  البرامج التعليمية لما يؤكد اإلوللمؤسةةةسةةةة تقارير سةةةنوية للمقررات الدراسةةةية  -7-8

 .وضع خطط التحسين والتطوير ىالدراسية ويطلع عليها المعنيون وتستفيد المؤسسة منها ف

  :كالتالى جراءاتإوذلك من خالل عدة  ىعام دراستقوم المؤسسة بتقييم العملية التعليمية لكل برنامج بنهاية كل 

والبرامج التعليمية متضمنة نتائج  (3-3-7)مرفق سابق  سنوية عن المقررات الدراسية رقسام العلمية تقاريتقدم األ -

 .(1-3-7 سابق )مرفقراء المراجعين آتحليل 
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يتم التحقق من مزدى تطور المقررات  هوالزذى من خاللز الزدراسززززززيزة متزابعزة تطور رضززززززا الطالب عن المقررات -

 (.0-7انظر شكل )على سبيل المثال  ،(0-1-7)مرفق  رتفاع متوسط نسبة الرضاإوالعملية التعليمية من خالل 

ئة التدريس وإعتماد اللجنة من مجلس يعضزززاء هأقدم أعضزززاء من أيقوم كل برنامج بتشزززكيل لجنة مكونة من ثالثة  -

متحانية مع نواتج التعلم الموجودة بتوصزززيف كل مقرر. ثم تقوم اللجنة الورقة اإل ىتوافق محتو ىالقسزززم لمتابعة مد

 ، ويتم عرض التقرير علىمتحزانيزة لجميع المقررات الدراسززززززيةنتهزاء من مراجعزة الورقزة اإلبعمزل تقرير بعزد اإل

تائج اإلمتحانات ويتم تحليل ن .(5-1-7)مرفق جراءات التصزززززحيحية الالزمة تخاذ اإلإمجلس القسزززززم لمناقشزززززته  و

 بنهاية كل فصل دراسى )انظر معيارالتدريس والتعلم(.

تسزتفيد المؤسزسزة من خطط التحسين والتطوير بالتقارير السنوية للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية في تطوير البرامج و

على  والتى يتم إعدادها بناءا   ،(3-1-7)مرفق التعليميزة وذلزك من خالل خطزة التطوير المرفقة بالتقرير السززززززنوى للبرنامج 

شززاء نومن أمثلة اإلسززتفادة من خطط التحسززين والتطوير، تم إ .دراسززىخالل العام الالدراسززية ميع المقررات جخطة تطوير 

ببرنامج الهندسزززة المدنية، وإنشزززاء معمل ( 0) امعمل لميكانيكا الموائع والهيدروليك لمقرر ميكانيكا الموائع ومقرر هيدروليك

 لمكتبة الرقمية.روبوت الصناعى ببرنامج هندسة الميكاترونكس، وإنشاء اال

 

الفصل الدراسى األول خالل ثالثة أعوام  فىولى مقررات الفرقة األبعض متوسط نسبة رضا الطالب عن  (:0-7شكل )

 )برنامج الهندسة المدنية(

 

 األكاديمية والبرامج التعليمية:نقاط القوة والنقاط التى تحتاج إلى تحسين لمعيار المعايير 

 نقاط القوة:

 .وأهدافها المؤسسة رسالة مع ُمعتمدة وتتوافق مرجعية أكاديمية تبنى المؤسسة لمعايير (0

 العمل يتم تطبيقها ومتابعتها. سوق إلستقراء آليات ُمعتمدة للمؤسسة (5

 لتحسين وتطوير البرامج التعليمية.يتم اإلستفادة من تقارير المراجعين الخارجيين والمراجعين الداخليين  (3
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 يتم واإلعالن والتوعية بتوصيفات المقررات الدراسية للطالب. (1

 إعداد تقارير دورية بإنتظام عن المقررات الدراسية والبرامج التعليمية، مما يضمن اإللتزام بالتوصيف الُمعلن. (2

 الدراسززية والبرامج التعليمية وفقا  للتقارير إتخاذ اإلجراءات التصززحيحية إذا لزم األمر لتطوير وتحسززين المقررات (1

 الدورية. 

 

 نقاط تحتاج إلى تحسين:

 زيادة التواصل مع جهات التوظيف والمجتمع الخارجى فى مجال تطوير وتحسين البرامج التعليمية. (0

 ميةالتعليلتطوير البرامج الخريجين لمتزابعزة توظيفهم والحصززززززول على تغزذيزة راجعزة منهم  زيزادة التواصززززززل مع (5

 بالمعهد.
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 ثالثاً: األدلة والوثاىق

 ليان لالمرفق رقم المرفق المؤشر

 NARSكاديمية المرجعية )يير األاى المعتبندارة المعهد إإعتماد مجلس  - (7-0-0) 7-0

2009) 

كاديمية المرجعية يير األاى المعتبنللمعهد   المجلس األكاديمى  إعتماد -

(NARS 2018) 

كاديمية المرجعية يير األاى المعتبن  مجالس االقسام للبرامج المختلفة إعتماد -

(NARS 2018) 

، حاضر NARS 2018اإلعالن عن ورشة عمل توصيف البرامج والمقررات طبقا  لـ  (7-0-5)

 فيها األستاذ الدكتور/ رمضان بسيونى، عميد كلية الهندسة بجامعة المنيا

( مع األهداف NARS 2009كاديمية المرجعية )توافق المعايير األمصفوفة  - (7-0-3)

 ستراتيجية للمعهداإل

( مع األهداف NARS 2018كاديمية المرجعية )مصفوفة توافق المعايير األ -

 ستراتيجية للمعهداإل

 ( مع رؤية ورسالة المعهدNARS 2009كاديمية المرجعية )مصفوفة توافق المعايير األ (7-0-1)

 ( مع رؤية ورسالة المعهدNARS 2018كاديمية المرجعية )توافق المعايير األمصفوفة 

 ستبيان إستطالع رأى المستفيدين فى المعايير األكاديمية المرجعية القوميةإتقرير تحليل  (7-0-2)

(NARS 2018للبرامج المختلفة ) 

 إعتماد رؤية ورسالة كل برنامج (7-5-0) 7-5

 عتمدةسوق العمل مُ ستقراء إلية آ (7-5-5)

 جهات التوظيف عن خريج المعهد ىتقرير رأ (7-5-3)

 طراف المجتمعية حول مستوى الخريج والبرامج التعليميةاأل أىتقرير ر (7-5-1)

 المعاهد العليا الصناعية والهندسية مخاطبات تعديل الالئحة الداخلية للمعهد مع لجنة قطاع (7-5-2)

 جهات التدريب عن مستوى الطالب أىستطالع رإتقرير تحليل  (7-5-1)

 مناقشة التدريب عن مستوى الطالب انلج أىستطالع رإتقرير تحليل  (7-5-7)

 التخرج عن مستوى الطالب اريعمناقشة مش انلج أىستطالع رإتقرير تحليل  (7-5-1)

 جتماعى بواسطة شئون الخريجينعالنات الوظائف على وسائل التواصل اإلإصور من  (7-5-1)

 كاديمىمجالس األقسام والمجلس األ ُمعتمدة منتوصيف البرامج  (7-3-0) 7-3

 كاديمية/ المعايير األ ىمصفوفة البرنامج التعليم (7-3-5)

 تقارير المقررات الدراسية (7-3-3)

 عتمدةتقارير البرامج مُ  (7-3-1)
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 ليان لالمرفق رقم المرفق المؤشر

 الداخليين والخارجيين لكل برنامجتقارير المراجعين  (7-3-2)

 عتمد للمقررات الدراسية لبرامج المعهدتوصبف مُ  (7-1-0) 7-1

 المقررات اتإعتماد مجلس القسم لتوصيف (7-1-5)

 فى البرامج التعليمية الُمقدمة من المعهد الخريجين ىستقصاء رأ  إ (7-1-3)

 NARS 2009 ILOsطبقا  لـ  نواتج التعلمم مع لمصفوفة توافق طرق التدريس والتع (7-1-1)

 NARS 2018طبقا  لـ  م مع نواتج التعلملمصفوفة توافق طرق التدريس والتع

competencies 

 NARS 2009 ILOsطبقا  لـ  مع نواتج التعلم ق التقييممصفوفة توافق طر (7-1-2)

 NARS 2018 competenciesطبقا  لـ  مع نواتج التعلم قييممصفوفة توافق طرق الت

 ورش عمل توعية الطالب عن عناصر توصيف المقرر والبرنامج ومواصفات الخريج (7-1-1)

لنموذج من المقررات الدراسية لكل برنامج  ة( بها أول محاضرCDسطوانة مدمجة )إ (7-1-7)

 موضح بها توصيف المقرر

 التعليمية البرامج اتعلن به توصيفلكترونى للمعهد مُ من الموقع اإل ةصور (7-1-1)

 عتمدةمُ  داخليينوال خارجيينختيار المراجعين الإلية آ (7-2-0) 7-2

 ختيارلمعايير اإل وفقا   والداخليين سماء المراجعيين الخارجيينأإعتماد  (7-2-5)

 إعتماد تقارير المراجعين فى مجلس القسم والمجلس األكاديمى (7-2-3)

و البرامج قبل وبعد عمل تطوير لها بعد إتخاذ اإلجراءات أنماذج من المقررات الدراسية  (7-2-1)

 ينعلى تقرير المراجع التصحيحية بناءا  

 عتمدتقرير متابعة تطور رضا الطالب عن المقررات مُ  (7-1-0) 

 جراءات التصحيحية الالزمةخذ اإلأمتحانية مع تقرير عن تقييم الورقة اإل (7-1-5)

 – 5101/5151 – 5101/5101) خطط تحسين البرنامج لمدة ثالثة سنوات متتالية (7-1-3)

5151/5150) 

 

 

 

 



 

 

(8) 
 التدريس والتعلم معيار
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 التدريس والتعلم: 6معيار  

للمؤسةسة إستراتيجية للتدريس والتعلم والتقويم يتم مرااعتها وتطويرها لصورة دورية لما يضمن تحقق المعايير 

األكاديمية، ويسةهم فى تحقيق رسةالتها وأهدافها. وتحرص المؤسسة على مالءمة طرق التدريس والتعلم والتقويم 

فرص التعلم الةذاتى، وتقةد  لمشةةةةةةاركةة الجهةات المجتمعية لرامج  لنواتج التعلم المسةةةةةةتهةدفةة، وتعمةل على تهيئةة

التدريب التى تسةةهم فى إكسةةاب الطالب المهارات الالزمة لتحقيق مواصةةفات الخريج، وتوفر لتلك البرامج الموارد 

المالىمةة وتضةةةةةةمن اودة تنفيةةذهةا واةديةةة اإلشةةةةةةراف عليهةةا، وتحرص على تقييم فةةاعليتهةا وتطويرهةا. وتحرص 

على تقويم الطالب لموضةةةوعية وعدالة، ولإسةةةتخدا  أسةةةاليب وأدوات متنوعة تالىم نواتج التعلم ولما المؤسةةةسةةةة 

 يدعم العملية التعليمية.

 

 ىالتقييم الذاتأوالً: 

 مستوف مؤشر التقييم  
مستوف 

 ازىياً 

غير 

 مستوف

للمؤسسة استراتيجية للتدريس والتعلم والتقويم تتسق مع المعايير  2

 المراعية وتالىم نواتج التعلم المستهدفة.االكاديمية 

√   

تطبيق استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم يدعم اكتساب مهارات التعلم  1

 الذاتى ومهارات التوظف لدى الطالب.

√   

لرامج التدريب للطالب مصممة وموصفة وفقاً لنواتج التعلم المستهدفة  3

 اآليات والموارد االزمةللبرنامج التعليمى، ويتوافر لتنفيذها 

    √   

تقويم أداء الطالب فى التدريب يتم لأساليب متنوعة لما يتوافق مع نواتج  4

 التعلم المستهدفة.

√   

فاعلية التدريب يتم لاستخدا  أدوات ومؤشرات موضوعية، وتستخد   0

 النتاىج فى تطوير آلية التدريب وأدوات  وموارده.

√   

ألنواع تقويم الطالب متوازنة مع نواتج التعلم  الدراات المخصصة 8

 المستهدف قياسها.

√   

عملية تقويم الطالب تدار لوفاءة وعدالة، واالمتحانات يأمن وضعها  7

 ونسخها وتوزيعها لما يضمن سريتها.

√   

آليات تقويم الطالب تضمن عدالة التصحيح ودقة وضع ورصد الدراات  6

 وقاللة لإلستدعاء.واالحتفاظ لالنتاىج مؤمنة 

√   

   √ التغذية الرااعة للطالب عن أداىهم فى التقويم تدعم تعلمهم. 2
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نتاىج تقويم الطالب يستفاد منها فى تطوير البرامج التعليمية واستراتيجية  25

 التدريس والتعلم والتقويم.

√   

وتواد قواعد التعامل مع تظلمات الطالب من نتاىج التقويم موثقة ومعلنة،  22

 آليات لمراقبة تطبيقها.

√   

 

 ثانياً: تعليقات المؤسسة

كاديمية المراعية وتالىم نواتج التعلم ستراتيجية للتدريس والتعلم والتقويم تتسق مع المعايير األإللمؤسسة  -6-2

  .ستهدفةالم  

ير والتقويم تتسق مع المعاي ستراتيجيات متنوعة للتدريس والتعلمإحرص المعهد من خالل وحدة ضمان الجودة على وضع 

حيث تمت دراسة مواصفات الخريج لكل برنامج ونواتج التعلم المستهدفة وعمل  .كاديمية المرجعية ونواتج التعلم المستهدفةاأل

ستراتيجيات التدريس والتعلم والتقويم مع نواتج التعلم، باإلضافة إلى مصفوفة التوافق بين طرق التقويم إمصفوفة توافق بين 

ليمية ستخدمة لتحقيق المخرجات التعستراتيجيات المُ مة اإلئمال لضمانستخدمة ستخدمة فى البرنامج مع نواتج التعلم المُ المُ 

  .ستهدفة للبرامج التعليمية المختلفة بما يحقق أهداف المعهد ورسالتهالمُ 

شارك فيها أعضاء هيئة التدريس والهيئة  (0-0-1 )مرفقستراتيجيات التدريس والتعلم بالمعهد إوقد تم عقد ورشة عمل عن 

دريس المقررات مع ستخدم فى تستراتيجيات التى تُ ستراتيجيات المختلفة للتعليم والتعلم ومناقشة اإلالمعاونة للتعريف باإل

 مراعاة أهداف التعلم والتقويم بالمعهد التالية:

 .المنطقى التفكيير على الطالب تدريب -

 .التدريس أساليب تنوع -

 . للطالب الدراسى التحصيل زيادة على العمل -

 . الذاتى التعلم على التأكيد -

 . اآلخرين أفكار من واإلستفادة الجماعى العمل على الطالب تشجيع -

ستراتيجيات وقامت اللجنة بإعداد مقترن إل (5-0-1)مرفقستراتيجية التدريس والتعلم إعلى ذلك تم تشكيل لجنة إعداد  ا  وبناء

وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  (1-0-1)مرفق ستطالع رأى الطالب إوتم  (3-0-1 )مرفقالتدريس والتعلم بالمعهد 

مرفق )ستراتيجيات التدريس والتعلم إعليه تم وضع  ا  على المقترن وبناء (1-0-1)مرفق والمجتمع الخارجى  (2-0-1)مرفق 

وتم  (1-0-1)مرفق  57/1/5101بتاريخ  (005رقم ) يجيات من مجلس إدارة المعهد بجلستهستراتعتماد اإلإوتم  (1-0-7

وتم نشر  (1-0-1)مرفق ستراتيجيات التدريس والتعلمإعقد دورة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن 

بجميع ( Bannersاللوحات اإلعالنية )ليق للمعهد وتع ىلكترونستراتيجيات التدريس والتعلم بعدة وسائل منها  الموقع اإلإ

 .(00-0-1 )مرفقستراتيجيات التدريس والتعلم إتم إعداد دليل  ا  وأيض (01-0-1 )مرفقستراتيجيات اإلعن المعهد  ىمبان

لتطبيقه الى بل وزارة التعليم العقراره من ق  إالتعليم الهجين و تطبيق نظامحدثت بسبب جائحة كورونا و ىللمتغيرات الت را  نظو

ستراتيجيات التدريس والتعلم بإضافة نظام التعليم الهجين ضمن إتم تحديث  5151يوليو فى جميع المؤسسات التعليمية  ىف

 للطالب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.  الرأى ستطالع إستراتيجيات بعد عمل اإل

اسية ستخدام الفصول الدرإمن خالل  ىكل من التعليم التقليدنمط يجمع بين  قام المعهد بتطبيق نظام التعليم الهجين وهو

 Wi-Fiالـ  اتالتقليدية والتعليم عن بعد من خالل التعامل مع التقنيات  الحديثة )أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية وخدم
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دريس أعضاء هيئة التللطالب و ةوغيرها من الوسائل التكنولوجية الحديثة. وقد تم عقد ورش عمل وإعداد فيديوهات توضيحي

 Microsoftستخدام برنامج إنترنت ووتم توفير شبكة اإل (05-0-1)مرفق والهيئة المعاونة لكيفيه تطبيق التعليم الهجين 

teams بارات، ختالواجبات واإل للمقررات وأيضا   ىللتعلم عن بعد والتواصل مع الطالب وتدريس المحتوى العلم ةكوسيل

 موقع المعهد.  ىعل لكترونيا  إرات المحاض تحميلتم  وأيضا  

 

 .ومهارات التوظيف لدى الطالب ىكتساب مهارات التعلم الذاتإستراتيجية التدريس والتعلم والتقويم يدعم إتطبيق  -6-1

 كما يلى: (0-5-1)مرفق جياته يستراتإساليب التعليم والتعلم فى أعلى تنوع  حرص  المعهد

 التكنولوجيا فى مجال التدريس والتعلم.ستخدام وسائل إالمحاضرات ب -

 . معهدالتجارب المعملية فى كافة المعامل والورش الموجودة بالإجراء  -

به عند بداية  IDللطالب حيث يمنح كل طالب رقم هوية خاص  E-Learning لكترونىكما يوفر المعهد التعليم اإل -

للطالب  ستخدام هذا الرقم يمكنإليمية واإللكترونية. وبالتسجيل فى المعهد يتم التعامل به فى جميع المعامالت التع

 الحصول على المحاضرات وكذلك الواجبات الفصلية والتغذية الراجعة من خالل موقع التعليم اإللكترونى للمعهد.

كتب والكتب العلى سلوب التعلم الذاتى من خالل تشجيع زيارة الطالب للمكتبة العلمية التى تحتوى أيطبق المعهد  -

شبكة اإلنترنت، وإعداد العروض التقديمية وكذلك كتابة التقارير الخاصة بالمقرر  ىليكترونية والبحث علاإل

 .الدراسى والزيارات الميدانية  كما هو متبع  فى مقررات التدريب الميدانى

هيئة  أعضاء تحفيز الطالب على تجميع المادة العلمية لموضوع معين ومناقشتها من خالل حلقة نقاشية فى وجود -

ذاتى قسام العلمية كأحد وسائل التعلم الفى مقرر مشروع التخرج فى األ ُمتبعكما هو  ةالتدريس وتقديم مكافآت عيني

  .للطالب

يجابى فى إفى تخصصه وهذا له تأثير  بداع الطالب لنماذج  كال  إيتم تطبيق التعلم التفاعلى فى المعهد من خالل  -

 .الخارجية شتراك الطالب فى المسابقاتإ

لقياس الرضا عن مدى تطبيق  (5-5-1 )مرفققسام ستطالع  رأى أعضاء هيئة التدريس من خالل مجالس األإد تم وق

و  5101/5101مدار األعوام الدراسية  ىستخدمة بالمعهد علستراتيجيات التدريس والتعلم وأساليب وطرق التدريس المُ إ

ومن خالل تحليل النتائج يظهر رضا  .(3-5-1 )مرفقالطالب  ىرأستطالع إتم  وأيضا   5151/5150و  5101/5151

هد من عام طبقة بالمعستراتيجيات التدريس والتعلم المُ إأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب عن طرق التدريس و

( نتائج 5-1وشكل ) (0- 1شكل ) ، فعلى سبيل المثال يوضحخر مما يدل علي التطور و التحسين المستمر في هذا المجالآل

عن مدى تطبيق إستراتيجيات والتعلم خالل الفصل الدراسى األول  ورأى الطالب تحليل إستبيان رأى رؤساء األقسام

5151/5150 . 

رتفاع نسبة الرضا عن قدرة الطالب في إالرغم من  ىوعل 5151/5150وفيما يخص نظام التعليم الهجين المطبق عام 

عن التعليم الهجين كان  إال أن  متوسط رضا الطالب بشكل عام ىلكترونالمحاضرات من خالل الرابط اإل ىالحصول عل

بسبب حداثة النظام ووجود بعض المعوقات  (0-1تجاهاته في التدريس كما يتضح من جدول )إبالنسبة للمعهد و ىغير مرض

ى ي قرعند بعض الطالب الذين يقيمون ف نترنتاإلخدمة ر تتمثل في طبيعة البيئة التي يعيش فيها الطالب ومنها عدم تواف

 ىف ةواجه بعض الطالب صعوبيبعض الطالب. كما  ىبعض األحيان لد ىوانقطاعه ف نترنتضعف سرعة اإل ا  وأيض ريفية

م وقد قا .رياضيةالحسابات الب ةلوجه وخاصة المقررات المتعلق ا  ستيعاب المحاضرات عن بعد عن المحاضرات وجهإفهم و
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دم توافر ع ىبإتاحة الوسائل التكنولوجية للطالب بنسبة أكبر للتغلب عل ةجراءات التصحيحيمن اإل ا  تخاذ عددإالمعهد ب

ولة منها الطالب ومحا ىيعان ىبعض التخصصات الت ىلوجه ف البعض، كذلك زيادة نسبة المحاضرات وجها   ىنترنت لداإل

 تعويض الطالب.

 

خالل الفصل الدراسى األول ستراتيجيات والتعلم إتطبيق  ىقسام عن مدرؤساء األرأى ستبيان إتحليل  :(0- 1شكل )

5151/5150 

 

 

خالل الفصل الدراسى األول ستراتيجيات والتعلم إتطبيق  ىعن مد رأى الطالبستبيان إتحليل  :(5- 1شكل )

5151/5150 
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اليب ستراتيجيات التدريس والتعلم  وأسإتطبيق  عننسب التقدم أو الثبات أو التراجع فى نسبة رضا الطالب  :(0-1جدول )

 5150/ 5151 دراسىالعام ال إلى 5101/5151 لدراسىوطرق التدريس المستخدمة بالمعهد عن العام ا

 مجال التقييم  
متوسط نسبة الرضا 

 1522/1515عا  

متوسط نسبة الرضا 

 1515/1512عا  
 الفجوة

 ستراتيجية المحاضرة المطورةإ

 % 2.5 % 92.5 % 90 عالنالتوعية واإل 0

 % 0 % 95 % 95 مالئمة القاعات التدريسية 5

 % 0 % 95 % 95 فكارالمناقشة الجماعية وتبادل  األ 3

 % 5- % 90 % 95 ىالعصف الذهن 1

 % 5 % 90 % 85 ةنشطة الثقافيربط العملية التعليمية باأل 2

 ىستراتيجية التعلم الذاتإ

 % 0 % 95 % 95 ىة مهارة التعلم الذاتيتنم 0

 % 0.5 % 98 % 97.5 ةمختلف ىمصادر تعلم ذات ىالحصول عل 5

 % 20 % 92.5 % 72.5 ت عينية ومعنويةئاتقديم مكاف 3

تالف خواإل ىالمناقشة وقبول النقد الذات ىتشجيع علال 1

 ىالرأ ىف

95 % 97 % 2 % 

  % 95 % 95 الذات ىعتماد علتشجيع اإل 2

 ىستراتيجية التعلم التفاعلإ

 % 2 % 98 % 95 جتماع بمجموعات صغيرةماكن لإلأتوافر  0

 % 0.5 % 93 % 92.5 لكترونيا  إررات قتفعيل رفع الم 5

 % 0 % 92.5 % 92.5 تشجيع التفكير 3

 % 2.5 % 97.5 % 95 ستفساروالتساؤلتشجيع اإل 1

 ىستراتيجية التعليم التجريبإ

 % 2.5 % 95 % 92.5 الرضا عن التجهيزات 0

 % 5 % 95 % 90 ةيفتوافر المساحات الكا 5

 % 5 % 92.5 % 97.5 الزيارات الميدانية 3

 % 10 % 92.5 % 82.5 ةالتدريب خالل الفترة الصيفي 1

 ستراتيجية التعليم الغير مباشرإ

 % 15 % 95 % 80 ىكاديمرشاد األاإل 0

 % 5 % 92.5 % 87.5 ةالفصلي ةنشطاأل 5

 % 2.5 % 92.5 % 90 المناقشة 3

 % 0 % 87.5 % 87.5 ةالكتب العلمي 1

 ستراتيجية التعليم الهجينإ

 - % 50 غير مطبق عدم وجود معوقات 0

 - % 75 ةستهدفالمُ  ةكتساب المهارات التعليميإ 5

 - % 80 ةيضافإالطالب بتدريب ومهارات  التعليم الهجين زود 3

من خالل رابط  ةالعلمي ةالماد ىسهولة الحصول عل 1

 المحاضرة

90 % - 

تسهيل العملية  ىمساهمة المحاضرات عن بعد ف 2

 التعليمية وشرن موضوعات المقرر بشكل فعال

70 % - 

تنمية مهارة التعلم  ىسلوب التعلم عن بعد فأ مساهمة  1

 لدى الطالب ىالذات

75 % - 



 

83 
 

 تدريس والتعلمال:  (8رقم ) معيار

 

 ستهدفة للبرنامج التعليمى، ويتوافر لتنفيذها اآلياتصممة وموصفة وفقاً لنواتج التعلم الم  لرامج التدريب للطالب م   -6-3

 والموارد الالزمة.

مل وسوق العمل، كما أنه يعتبر فرصة مستقبلية للع ىأحد األدوات الهامة لربط الطالب بالواقع العمل ىيعتبر التدريب الميدان

 تم التدريب بها. ىبعد التخرج في المؤسسات الت

 لمخرجات ووفقا   فعليةال الطالب حتياجاتإيتم تحديثها وتعتمد على  (0-3-1 )مرفق وللمعهد الئحة موثقة للتدريب الميدانى

 واإلشراف عليها.ليات محددة وواضحة للتنفيذ آستهدفة وتتضمن التعلم المُ 

يحرص المعهد على تدريب الطالب فى الهيئات والمؤسسات العملية واإلنتاجية. حيث يكون التدريب الميدانى إجبارى على و

من الفرقة اإلعدادية إلى الفرقة الرابعة خالل الفصل الدراسى الثالث وال يحصل الطالب على شهادته النهائية  الطالب بداية  

 س مستويات للتدريب )مستوى لكل عام دراسى(.جتياز خمإإال بعد 

نة من الس يكون تدريب الفرقة اإلعدادية تدريب داخلى بداخل ورش ومعامل المعهد. ويكون تدريب فرق التخصص بداية  

أربعة  مدة التدريب الصيفىبحيث تكون األولى إلى السنة الرابعة تدريب خارجى بالمصانع والشركات والهيئات الخارجية. 

 ابيع خالل فصل الصيف لكل من التدريب الداخلى والخارجى.اس

لمهارات ستهدفة حيث يشمل التوصيف طرق التقييم والنواتج التعلم المُ  يتم توصيف مقررات التدريب الميدانى للطالب وفقا  و

 .(5-3-1)مرفق  ةالمكتسب

 معت ومنها بروتوكوالفى مجال التدريب  ميدانيةمؤسسات بين يتم عقد وإبرام بروتوكوالت تعاون مشترك بين المعهد وو

تصاالت ومصنع أسمنت أسيوط والشركة المصرية إلدارة وتشغيل المترو ومشروع قناطر من الشركة المصرية لإل كال  

 . (3-3-1)مرفق أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية 

 

 ستهدفة.فق مع نواتج التعلم الم  التدريب يتم لأساليب متنوعة لما يتوا ىتقويم أداء الطالب ف -6-4

لما هو منصوص عليه بالئحة التدريب للمعهد  يستخدم المعهد آليات موثقة لتقويم نتائج التدريب الميدانى للطالب طبقا  

 . ويتم تقويم أداء الطالب فى التدريب الخارجى بعدة وسائل كاآلتى:ىوتوصيف التدريب الميدان

جتياز الطالب لفترة التدريب الخارجى كاملة والحصول إظهارها حتى يتم إوعدم يتم حجب نتيجة الطالب النهائية  -

 .(0-1-1 )مرفقعلى شهادة تدريب من المكان الذى تدرب فيه 

مرفق )لتزامه بالحضور إتقدم جهة التدريب الميدانى تقرير عن الطالب المتدرب موضح به مدى تفاعل الطالب و -

1-1-5)   . 

التدريب متمثلين فى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالمعهد بمتابعة الطالب المتدربين يقوم عدد من مشرفين  -

لتزام الطالب بالتدريب واألعمال التى إعن مدى  بالمواقع والشركات من خالل زيارات أسبوعية وتقديم تقرير

 .(3-1-1 )مرفقيقوموا بها 

 مرفق)يله من إستفادة ومعلومات خالل فترة التدريب يقوم الطالب فى نهاية التدريب بعمل تقرير عن ما تم تحص -

1-1-1).  

عمال الطالب خالل فترة التدريب ومناقشة الطالب فى تقرير التدريب أيتم تشكيل لجان مناقشة فى كل قسم لتقييم  -

  .(2-1-1 )مرفقالخاص به 
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و أجبارية على الطالب لها نجان بتقدير معين إدخال نتيجة التدريب للطالب فى نظام نتيجة الطالب كمادة إيتم  -

 .(1-1-1 مرفق) رسوب

 

ات  دوألية التدريب وآتطوير  ىدوات ومؤشرات موضوعية، وتستخد  النتاىج فأستخدا  إفاعلية التدريب يتم ل -6-0

 .وموارده

يستخدم المعهد من خالل وحدة الجودة أدوات مناسبة لتقييم فاعلية التدريب حيث يتم إستطالع رأى الطالب فى الجوانب 

بهدف  (5-2-1 )مرفقعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة أ أىستطالع رإو( 0-2-1)مرفق المختلفة من التدريب الميدانى 

 قد تم وعمل مقارنة. وىليل النتائج ومناقشتها بمجالس األقسام والمجلس األكاديمالتحسين والتطوير المستمر للتدريب ويتم تح

-2-1مرفق )تقدم أو ثبات أو تراجع نسب رضاهم  ىمستو ىلمتابعة مد ةلألعوام المتتاليالرأى ستطالع إبين نتائج تحليل 

المعاونة بجميع أقسام المعهد عن التدريب للعام . ومن نتائج التحليل تبين رضا الطالب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة (3

وذلك بسبب  5101/5151الدراسى العام  ىنخفاض متوسط نسبة الرضا عن التدريب فإكما تبين ، 5151/5150 دراسىال

 نتظام الطالب بالحضور ومتابعة التدريب وهو أمر خارج عن نطاق صالحيات المعهد.إعدم لجائحة كورونا 

 

 ستهدف قياسها.نواع تقويم الطالب متوازنة مع نواتج التعلم الم  الدراات المخصصة أل -6-8

ذلك تتنوع ستهدفة من البرامج التعليمية لتحقق النتائج التعليمية المُ  ىمجموعة من أساليب التقويم لقياس مد ىيعتمد المعهد عل

لية. ويتبنى وكتابة التقارير وتنفيذ المشاريع واألنشطة الفص أساليب تقويم الطالب بحيث تشمل اإلمتحانات التحريرية والفصلية

  .(0-1-1 )مرفقالقسم الثالث "الدراسة واالمتحان"  -الباب الثالث  -ئحة المعهد الداخلية لال المعهد آلية لتقييم الطالب طبقا  

على ما ورد بالتوصيف.  التقويم بناءا  وتتم عملية ( 5-1-1)مرفق يحتوى توصيف كل مقرر دراسى على طرق تقويم الطالب و

ل أعمال . كما تمثىمتحان نهاية الفصل الدراسيم عمل الطالب بصفة مستمرة خالل الفصل الدراسي باإلضافة إليقيتم تو

ام بينما نتظمتحانات الدورية والتمارين النظرية والعملية والبحول واإلجزء من الدرجة النهائية وتشمل اإل ىالفصل الدراس

 % 11 ىمتحان نهاية الفصل الدراسإو (3-1-1)مرفقمن الدرجة النهائية  % 11 الدراسى متحان  منتصف الفصلإشكل ي

 ا  بحثية طبقالعمال األمتحانات التحريرية والشفهية والعملية وتوزع الدرجات بين اإلو (1-1-1 )مرفقمن الدرجة النهائية 

 لطبيعة المقرر.

ن خالل م ا  وموضوع متحانية شكال  تقوم بمراجعة الورقة اإل ا  ضبط عملية التقويم تشكل األقسام العلمية لجان ىعل ا  وحرص

مهارات كتساب الإمعايير محددة ومنها التأكد من  توزيع الدرجات على األسئلة وأن تقيس األسئلة مستويات نواتج التعلم و

 فقمر) ىالمجلس األكاديم ىبمجالس األقسام وعرضها عل ىل دورلدى الطالب ويتم عرض ومناقشة تقارير الفحص بشك

ام تخاذها بمقارنة نتائج الفحص من عإيتم التأكد من  ىتصحيحية والتالجراءات تخاذ اإلثم يتم مخاطبة المعنيين إل (1-1-2

 خر.آل

يما يخص عمله( ف والهيئة المعاونة )كال  نشطة التعلم الذاتى حيث يقوم عضو هيئة التدريس أييم الطالب من خالل قت يتم أيضا  و

ها نترنت ووضع درجات عليبطلب تكليفات من الطالب أثناء الفصل الدراسى تشمل حل مسائل أو بحث من خالل شبكة اإل

 كنسبة من أعمال السنة. 

مشروع وعمل هائى للكما يسجل الطالب مشروع التخرج فى السنة النهائية، ويتم التقييم النهائى للمشروع بفحص المخرج الن

أحد األعضاء من خارج إلى  باإلضافةالمشروع  ىعرض تقديمى عن المشروع ومناقشة الطالب من خالل لجنة تضم مشرف
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ويتضمن توصيف كل برنامج   (1-1-1 )مرفقالتقييم وتنوع الخبرات  ىوذلك لضمان الموضوعية ف ىالمعهد كممتحن خارج

 .(7-1-1)مرفق بين أساليب التقويم ومخرجات التعلم المستهدفة عتمدة تظهر التوافق دراسى مصفوفة مُ 

 

 .متحانات يأمن وضعها ونسخها وتوزيعها لما يضمن سريتهاعملية تقويم الطالب تدار لوفاءة وعدالة، واإل -6-7

يتم تشكيل لجنة الكنترول بحيث  (0-7-1)مرفق تم إعداد دليل إلدارة اإلمتحانات يحتوى على القواعد المنظمة لإلمتحان 

 :ىالنحو التال ىمتحانات عل. وتتم عملية إدارة اإل(3-7-1)مرفق وتشكيل لجنة إلعداد جداول اإلمتحانات  (5-7-1 )مرفق

متحان وعرضه على الطالب ألخذ رأيهم إعداد مقترن لجداول اإلمتحانات قبل إسبوعين على األقل من موعد اإل -

ا إلعالن الجدول   .(1-7-1 )مرفقعتماده إالنهائى وتمهيد 

نضباط عالن قواعد اإلإعداد المالحظين فى كل لجنة  مع أسماء وأوتحديد  اتمتحانتوزيع الطالب على لجان اإل -

 .(2-7-1 )مرفقبصورة واضحة وفى أماكن ظاهرة 

كافى  حانات بوقتمتمتحان من أعضاء هيئة التدريس قبل بدء اإلستالم أظرف أسئلة اإلإويقوم أعضاء الكنترول ب -

ل، الكنترو غرفةداخل  ةمع التأكد أنها مغلقة وموقع عليها من عضو هيئة التدريس ثم يتم وضعها فى أماكن مؤمن

 يضمن المعهد سرية نسخ أوراق األسئلة وتصويرها داخل الكنترول.و

 المقرر وكوده وعدد اللجانسم إعليها  سئلة مدونا  متحان مباشرة أظرف األيتسلم رئيس لجنة المراقبة قبل بدء اإل -

 ومكانها وعدد الطالب فى كل لجنة.

ب حيث ستفسارات الطالإمتحانات للرد على يتم التنبيه على عضو هيئة التدريس بضرورة التواجد خالل فترة اإل -

من  ةمتحان يقوم المالحظين بجمع أوراق اإلجابنتهاء وقت اإلإى كشف الحضور وبعد فيقوم كل طالب بالتوقيع 

لعضو  ةيقوم أعضاء الكنترول بتسليم أوراق اإلجابوللكنترول مرفق به كشف بغياب الطالب،  اطالب وتسليمهال

ح وفق لتزام بالتصحيهيئة التدريس مرفق به تعليمات الكنترول والتى تشمل تعليمات التصحيح وضرورة اإل

 اإلجابات النموذجية والمراجعة الدقيقة  لضمان عدالة التقويم.

 :ىالنحو التال ىلمعهد على التأكد من عدالة تقويم الطالب من خالل وجود عدد من اإلجراءات تتم عليحرص او

حيث ال كثر بأثنين أو إعدد من مشروع التخرج ولجان التصحيح  مناقشاتمتحانات الشفهية ويتم تشكيل لجان اإل -

 .(1-7-1 )مرفقالطالب متحانية للتأكد من عدالة تقويم إينفرد  ممتحن أو مصحح بلجنة أو ورقة 

 ستبدال أى ورقةإسم عند تصحيح الورقة االمتحانية وعدم إضافة أو جراءات التعامل داخل الكنترول من حجب اإلإ -

 حقية الطالب من التأكد من درجاته فى أى مقرر.أومراجعة الرصد و ةجابومراجعة الكنترول لورقة اإل  ةجابإ

ال من خالل إضافة أى درجات إمن تصحيح ومراجعة الرصد، وال يتم  ةابججراءات على أوراق  اإلتتم جميع اإل -

 طالع على نتائج تظلمه.لجان المصححين وطبقا للقواعد، وتتان للطالب  فرصة التظلم واإل

أعضاء  منال يجوز ألحد  يتم التأكد من تنفيذ التعليمات الواردة فى دليل االمتحانات ومنها على سبيل المثال أنه -

 حان. متسئلة اإلأمتحان درجة قرابة بأن يشارك  فى وضع ريس ممن تربطه بأحد الطالب المتقدمين لإلهيئة التد

 

 .حتفاظ لالنتاىج مؤمنة وقاللة لإلستدعاءآليات تقويم الطالب تضمن عدالة التصحيح ودقة وضع ورصد الدراات واإل -6-6
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متحانات والتى ورد ذكرها فى دليل اإل (0-1-1)مرفقلضمان دقة رصد وعدالة التصحيح للورقة االمتحانية  ةللمعهد آلي

 قل ويكون تداول كراساتمصححان على األ ةجابإوقواعد التصحيح والتى تنص على أن يشترك فى تصحيح كل كراسة 

 بين المصححين عن طريق الكنترول المختص. ةجاباإل

على كراسة اإلجابة من الخارج متحانية ورصد الدرجات وجمعها وتفقيطها على كيفية تصحيح الورقة اإل يضا  أشتمل وإ

 للتحقق من تصحيح كافة االسئلة. الكراسة داخلمراجعة الدرجات خارج الكراسة مع الدرجات والتوقيع على ذلك و

نموذجية جابة اليقوم أعضاء الكنترول بطلب اإلحيث  ،جابةإيحرص المعهد على أن يقوم عضو هيئة التدريس بوضع نموذج و

 . (5-1-1)مرفق من عضو هيئة التدريس عند تسليم أوراق االجابة 

ى كل عداد نسخة من النتيجة تتضمن تفاصيل درجات الطالب فإب يتم ورقيا  ف، لكترونيا  إو متحانات ورقيا  يتم توثيق نتائج اإلو

 لكترونيةدارة اإللكترونية فتوجد على برامج اإل. أما النسخة اإل(3-1-1 )مرفقالنهائى مادة وتقديرات المواد المختلفة والتقدير 

 .(1-1-1 )مرفق لمراجعة النسخة اإللكترونية مع النسخة الورقية متحانات بالمعهدواإل

حانات من متويمكن للطالب معرفة نتيجة اإل ،ق عميد المعهد عليهايلكترونى فور تصدعالن النتيجة على الموقع اإلإيتم و

 .طالع على النتيجةعلى الموقع وذلك بتوفير كلمة مرور لكل طالب يستطيع بها اإل

 

 التغذية الرااعة للطالب عن أداىهم فى التقويم تدعم تعلمهم. -6-2

أعضاء هيئة التدريس بالمعهد بعد يقوم كل عضو من  متحاناتالتغذية الراجعة عن نتائج اإل دعم من المعهد على حرصا  

عالنات لوحة اإل ىف ورقيا  أو  Microsoft teamsنظام  ىعالن الطالب علإب متحانات القصيرةجراءات اإلإنتهاء من اإل

كذلك و ،هم فيها حتى يتمكن كل طالب من معرفة درجته واألخطاء التى وقع فيها مما يساعد على دعم تعلمهمتهم ومناقشجبنتائ

 .(0-1-1)مرفق  ةمتحانات الشفهيإعالن الطالب بدرجتهم فى اإليتم 

و أ عطاء فرصة للطالب للتعويضإحتى يتم  كافية متحانات بمدةيتم اإلعالن عن كامل درجات أعمال السنة قبل بدء اإلو

للتقويم  لكسبوع السابع وذمتحان تحريرى منتصف الفصل الدراسى فى األإكما يتم  عمل  اإلنسحاب من تسجيل المقرر،

 .نمكانية تقديم دعم للطالب المتعثريإسابيع المختلفة من الدراسة والمبكر للطالب والتعرف على مدى تحصيلهم خالل األ

 

 ستراتيجية التدريس والتعلم والتقويم.إتطوير البرامج التعليمية و ىستفاد منها فنتاىج تقويم الطالب ي   -6-25

يقوم كل عضو من أعضاء هيئة التدريس بعمل تقرير عن كل مقرر دراسى قام بتدريسه نتهاء من تدريس المقرر بعد اإل

ب فى المقرر وكذلك نتائج الطال ةستخدملتوصيف المقرر وأساليب التدريس والتعلم والتقويم المُ  ما قام بتدريسه طبقا   موضحا  

امج ن والتطوير للمقرر، ثم يتم عمل تقرير البرنعليه يتم وضع خطة التحسي ا  وبناء .سباب ذلكأيام به وقع اليوما لم يستط

 .(0-01-1 )مرفق لى نقاط الضعفعلتعظيم نقاط القوة والتغلب  ةقسام العلميويتم مناقشته داخل مجالس األ سنويا  

 .(5-01-1)مرفق  لجميع أقسام المعهد لعدد ثالل سنوات ةحصائية عن تطور نسب النجان للمستويات المختلفإيعد المعهد و

ستفادة منها في تطوير البرامج وطرق تدريس المقررات واإل ةكاديميقسام والمجالس األحصائيات بمجالس األويتم مناقشة اإل

ة ستبيانات التى تتم فى المقرر لعضو هيئرأى الطالب من خالل اإل عتبارؤخذ فى اإلي. وةجراءات تصحيحيإوعمل  الدراسية

 .(3-01-1)مرفق التدريس والهيئة المعاونة 

جراءات التصحيحية الالزمة، حيث بلغت متوسط نسبة رضا تخاذ اإلإكما يتم قياس رضا الطالب عن عملية التقويم ويتم 

دراسى للعام ال % 11وبلغت  5101/5151دراسى وذلك للعام ال % 15عن عملية التقويم  طالب قسم الهندسة المدنية
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قويم عن عملية الت والحاسبات نسبة رضا طالب قسم الهندسة الكهربية بينما بلغت متوسط (1-01-1 )مرفق  5151/5150

وبقسم الهندسة  (2-01-1 )مرفق 5151/5150دراسى للعام ال % 15وبلغت  5101/5151دراسى وذلك للعام ال % 11

 % 11وبلغت  5101/5151دراسى وذلك للعام ال % 11الطالب عن عملية التقويم  اوسط نسبة رضتالمعمارية بلغت م

حين بلغت متوسط نسبة رضا طالب قسم ميكاترونكس عن عملية التقويم  ىف (1-01-1 )مرفق 5151/5150دراسى للعام ال

رتفاع إويمثل  (7-01-1 )مرفق 5151/5150دراسىللعام ال % 11وبلغت  5101/5151دراسى وذلك للعام ال % 11

 ىاعمتحانات ترسبة رضا الطالب عن أن مواعيد اإلنسبة الرضا مؤشر للتحسين المستمر، حيث أظهرت النتائج ضعف ن

دراسى العام ال ىرتفعت النسبة عن نفس الممارسة فإو 5101/5151دراسى العام  ال ىحتياجات ورغبات الطالب فإ

 هذا الشأن. ىجراءات التصحيحية فتخاذ اإلإ ىمما يدل عل 5151/5150

 

 علنة، وتواد آليات لمراقبة تطبيقها.قواعد التعامل مع تظلمات الطالب من نتاىج التقويم موثقة وم   -6-22

 )مرفقللمعهد  ىلكترونالموقع اإل ىوعل (5-00-1 )مرفقدليل الطالب  ىعلنة فومُ  (0-00-1 )مرفقوضع المعهد آلية محددة 

متحانات بحيث يتم اإلعالن عن فتح باب نتائج اإل منومن خالل شئون الطالب للتعامل مع تظلمات الطالب  (1-00-3

وتحديد ميعاد غلق باب التظلمات )اإللتماسات( وموعد إعالن نتائج  ىعالن النتيجة بشكل رسمإالتظلمات للطالب عقب 

 فحصها.

 011المقررة )لتماس لشئون الطالب محدد به المواد المطلوب فحصها وسداد الرسوم إيتقدم الطالب الراغب فى التظلم بو

تم يو( على أن يسترد الطالب المبلغ فى حالة وجود خطأ، فيه كد من صحة درجاتهأجنيه لكل مقرر يرغب الطالب من الت

تصوير كراسة اإلجابة ويسمح للطالب بمناظرة الصورة فقط للتأكد من صحة رصد الدرجات وعدم وجود إجابات متروكة 

ميد المعهد عتماد عإعتماد رئيس الكنترول المختص وإواعد من خالل قة تطبيق المتابعو ويتم فحص التظلمات .بدون تصحيح

 طالع على نتائج التظلم.عالن نتائج التظلمات وتوقيع الطالب بالعلم على اإلإلنتائج الفحص ثم يتم 

 :ىلتتم كالتال  (1-00-1 )مرفقالتعامل مع التظلمات  ةللظروف المحيطة وبعد جائحة كورونا تم تعديل  آلي ستجابة  إو

مع رابط اإلستمارة  عالن رابط النموذجإويتم  Microsoft forms ىإعداد نموذج إلستمارة التظلم )اإللتماس( عل -

 ىناته علسباب التظلم )اإللتماس( ويستكمل بياأستيفاء بياناته وإيقوم الطالب بتحميل النموذج وثم للطالب.  الورقية

Microsoft forms ىلتماس إال من خالل الحساب األكاديمإ أىله فقط وال يقبل  ىوذلك من خالل الحساب األكاديم 

على نموذج  بياناته مع إرفاق صورة من إستمارة التظلم موقعة بخط اليديقوم الطالب بلصاحب اإللتماس، و

Microsoft formsلفترة المحددة للتظلمات وعمل . ثم يتم تجميع جميع التظلمات الُمقدمة من الطالب بعد إنتهاء ا

 كشف بجميع التظلمات الخاصة بالطالب.

 الالحق. ىقيمة التظلم ويتم إضافتها للرسوم الدراسية للفصل الدراس جنيها   011حتساب مبلغ إ -

 تسليم الكشوف الخاصة بالتظلمات إلى رئيس كنترول القسم المختص. -

اإلجابة الخاصة بالطالب برئاسة  ةرول وإعادة مراجعة كراسمن الطالب داخل الكنت ةقدمالتظلمات المُ  ىالنظر ف -

 ذا إستوجب األمر ذلك.إتعديل الدرجات ل ورئيس الكنترو

 

 نقاط القوة والنقاط التى تحتاج إلى تحسين لمعيار التدريس والتعلم:

 :نقاط القوة
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 تدريس والتعلمال:  (8رقم ) معيار

 للتطورات الحديثة. ستراتيجيات للتدريس والتعلم يتم تحديثها وفقا  إ توافر (0

  .ىلكترونى والتفاعلوسائل التعلم الذاتى والتعلم اإل توافر حيث من والتعلم التدريس أساليب تنوع (5

 فاعليته. ىالهجين ومتابعة مد التعليم نظام تطبيق (3

  .أساليب التدريس والتعلم وعملية التقويم ىالطالب ف ىستطالع رأإ (1

 للطالب.  ىالتدريب لمتابعة التدريب الميدان وحدة وجود (2

 علنة للطالب بأكثر من وسيلة.ومُ  متنوعة الطالب تقويم أساليب (1

 دارة عملية اإلمتحانات.عتمدة إلمُ  آلية وجود (7

 متحانات بصورة دورية. متحانية وتحليل نتائج اإلاإل الورقة معايير فحص (1

 وتقارير للمقررات الطالب وتقييم المعهد ببرامج النجان معدالت متابعة خالل من المقررات تطور متابعة (1

 .الدراسية المقررات

 ستراتيجيات التدريس والتعلم وكذلك عمليات تقويم الطالب.إجراءات التصحيحية فيما يخص تخاذ اإلإ متابعة (01

 

 نقاط تحتاج إلى تحسين:

  .الدراسة بنظام التعليم الهجين فى الطالب تواجه صعوبات وجود (0

 ى.ستخدام الطالب لبنك المعرفة المصرإ قلة (5
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 تدريس والتعلمال:  (8رقم ) معيار

  ثالثاً: األدلة والوثاىق

 ليان لالمرفق رقم المرفق المؤشر

1-0 

 

 ستراتيجيات التدريس والتعلم بالمعهدإدلة عقد ورشة عمل عن أ (1-0-0)

 ستراتيجية التدريس والتعلمإتشكيل لجنة وضع  (1-0-5)

 ستراتيجيات التدريس والتعلم بالمعهد( إل0مقترن ) (1-0-3)

 ستراتيجيات التدريس والتعلم بالمعهدإى الطالب عن أستطالع رإنتائج  (1-0-1)

 ستراتيجيات التدريسإعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن أى أستطالع رإنتائج  (1-0-2)

 والتعلم بالمعهد

 ستراتيجيات التدريس والتعلم بالمعهدإعن  ىى المجتمع الخارجأستطالع رإ نموذج (1-0-1)

 عتمدةستراتيجيات التدريس والتعلم مُ إ (1-0-7)

 57/1/5101ستراتيجيات بتاريخ  عتماد اإلإمحضر مجلس  (1-0-1)

 معن إستراتيجيات التدريس والتعل عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةدورة تدريبية أل (1-0-1)

 ستراتيجيات التدريس والتعلمإدلة إعالن أ (1-0-01)

 ستراتيجيات التدريس والتعلمإدليل  (1-0-00)

 لكيفية تطبيق التعليم الهجين ةفيديوهات توضيحي ىعل ىقرص مدمج يحتو (1-0-05)

1-5 

 

 ستخدمةستراتيجيات التدريس والتعلم المُ نماذج تطبيق إل (1-5-0)

ستراتيجيات التدريس إعضاء هيئة التدريس عن مدى تطبيق أى أستطالع رإنموذج  (1-5-5)

 ستبيانونتائج تحليل اإل 5151/5150لعام والتعلم 

ج تحليل ونتائ ستراتيجيات التدريس والتعلمإى الطالب عن مدى تطبيق أستطالع رإنموذج  (1-5-3)

 ستبياناإل

 عتمدةمُ  ىالئحة التدريب الميدان (1-3-0) 1-3

 عتمدةتوصيف مقررات التدريب الميدانى للطالب مُ  (1-3-5)

 وبين جهات التدريب تعاون مشترك بين المعهد التوبروتوك (1-3-3)

 نماذج من شهادات التدريب للطالب (1-1-0) 1-1

 نماذج من تقارير جهات التدريب عن الطالب المتدربين (1-1-5)

 التدريب ىنماذج من تقارير المشرفين عل (1-1-3)

 نماذج من تقاريرالطالب عن التدريب (1-1-1)

 5151/5150لعام  ىتشكيل لجان مناقشة التدريب الميداننماذج من  (1-1-2)

 التدريب ىالطالب فنماذج من نتائج  (1-1-1)

 ى الطالب فى الجوانب المختلفة من التدريب الميدانىأستطالع رإستبيان إ (1-2-0) 1-2

 لميدانىاعضاء هيئة التدريس فى الجوانب المختلفة من التدريب أى أستبيان إلستطالع رإ (1-2-5)
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 تدريس والتعلمال:  (8رقم ) معيار

 ليان لالمرفق رقم المرفق المؤشر

 التدريب ىف  عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالبأ أىستطالع رإنتائج تحليل  (1-2-3)

 مختلفة عوامالميداني  أل

 ئحة المعهد الداخليةلال لية تقييم الطالب طبقا  آ (1-1-0) 1-1

 طرق تقويم الطالب خالل الفصل الدراسى توصيف مقرر دراسى شامال   (1-1-5)

 عوامأإمتحانات منتصف الفصل موزع عليها الدرجات لكل سؤال لعدة  سئلةأنماذج من  (1-1-3)

 دراسية

إمتحانات نهاية الفصل موزع عليها الدرجات لكل سؤال لعدة أعوام  سئلةأنماذج من  (1-1-1)

 دراسية

 متحانيةنماذج من تقييم معاييرالورقة اإل (1-1-2)

 5151/5150مشروع التخرج لعام تشكيل لجان  (1-1-1)

 ستهدفة للبرامج التعليميةساليب التقييم ومخرجات التعلم المُ أمصفوفة توافق  (1-1-7)

 متحاناتدارة اإلإدليل  (1-7-0) 1-7

- 5101/5151 - 5101/5101 دراسيةالكنترول لألعوام ال اننماذج من تشكيل لج (1-7-5)

5151/5150 

 - 5101/5151 - 5101/5101عوام متحانات ألتشكيل لجنة الجداول واإلنماذج من  (1-7-3)

5151/5150 

 عوام دراسية مختلفةنماذج من جداول االمتحانات أل (1-7-1)

 عتمدةمتحانات مُ دارة اإلإجراءات إ (1-7-2)

 5151/5150نماذج من تشكيل لجان التصحيح لعام  (1-7-1)

 الكنترول ىورصد الدرجات فلية دقة تصحيح آ (1-1-0) 1-1

 5101/5151 - 5101/5101 دراسيةمتحان لألعوام اللإل ةالنموذجي ةجابنماذج من اإل (1-1-5)

- 5151/5150 

 - 5101/5151 - 5101/5101 دراسيةعوام المتحانات لألنماذج من نتائج اإل (1-1-3)

5151/5150 

 متحاناتلنتائج اإل ىنماذج من مراجعة الكنترول المركز (1-1-1)

 ةمتحانات الشفهيتهم فى اإلاإعالن الطالب بدرج (1-1-0) 1-1

 - 5101/5151 - 5101/5101 الدراسيةنماذج من تقارير البرامج التعليمية  لألعوام   (1-01-0) 1-01

5151/5150 

 دراسيةقسام المعهد  لألعوام الألجميع  ةتطور نسب النجان للمستويات المختلف (1-01-5)

5101/5101 - 5101/5151 - 5151/5150 
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 تدريس والتعلمال:  (8رقم ) معيار

 ليان لالمرفق رقم المرفق المؤشر

 للمقرر فى عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونةرأى الطالب ستبيان نموذج إ (1-01-3)

عوام لألتقريررضا طالب قسم الهندسة المدنية عن نظام التقويم ومقارنة لنسبة الرضا  (1-01-1)

 5151/5150 - 5101/5151دراسية ال

عن نظام التقويم ومقارنة لنسبة  والحاسبات تقريررضا طالب قسم الهندسة الكهربية (1-01-2)

 5151/5150 - 5101/5151دراسية عوام اللألالرضا 

عوام أللتقريررضا طالب قسم الهندسة المعمارية عن نظام التقويم ومقارنة لنسبة الرضا  (1-01-1)

 5151/5150 - 5101/5151دراسية ال

ام عولألتقريررضا طالب قسم ميكاترونكس عن نظام التقويم ومقارنة لنسبة الرضا  (1-01-7)

 5151/5150 - 5101/5151لدراسية ا

 عتمدةلية التعامل مع  تظلمات الطالب من نتائج اإلمتحانات مُ آ (1-00-0) 1-00

 دليل الطالب (1-00-5)

 ى للمعهدلكترونالموقع اإل ىلية التعامل مع تظلمات الطالب علآعالن إدلة أ (1-00-3)

 عتمدةلية التعامل مع تظلمات الطالب بعد جائحة كورونا مُ آ (1-00-1)

 

 



 

 

(9) 
 الطالب واخلرجيون معيار
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 طالب والخريجونال:  (9رقم ) معيار

 : الطالب والخريجون2معيار  

علنةة وعةةادلةة لقبول الطالب يتم مرااعتهةا دوريةاً، وتعمةةل على اةذب الطالب الوافةدين. وتلتز  للمؤسةةةةةةسةةةةةةة  قواعةةد م 

المؤسسة لتقديم الدعم واإلرشاد للطالب، وتوفل مشاركتهم فى صنع القرار، وتشجع األنشطة الطاللية، وتحرص على 

 .قيا  آراء الطالب، وتعمل على إستمرارية التواصل مع الخريجين

 

 والً: التقييم الذاتىأ

 مستوف مؤشر التقييم  
مستوف 

 ازىياً 

غير 

 مستوف

قواعد قبول وتحويل وتوزيع الطالب على البرامج التعليمية والتخصصات  2

علنة.  واضحة وعادلة وم 

√   

   √ للمؤسسة أساليب فاعلة لجذب الطالب الوافدين. 1

وإاتماعياً وصةةحياً ويتم للمؤسةسةة نظا  متوامل وفعال لدعم الطالب مادياً  3

 تعريف الطالب ل  لوساىل متعددة.

    √   

للمؤسةةةسةةةةة نظا  فعال للدعم األكاديمى للطالب وتقد  لهم خدمات التواي   4

 المهنى.

√   

للمؤسةةةةةةسةةةةةةة آليات فاعلة لدمج ذوى اإلحتيااات الخاصةةةةةةة فى المجتمع  0

   الطاللى ومراعاة مالىمة اإلنشاءات والتجهيزات.

√   

   √ واود تمثيل للطالب فى اللجان ذات الصلة. 8

األنشةطة الطاللية متنوعة وتوفر لها المؤسسة الموارد المالىمة من حيث  7

 األماكن والتجهيزات واإلشراف.

√   

للمؤسةةسةةة وسةةاىل مناسةةبة لقيا  آراء الطالب وإتخاذ اإلاراءات االزمة  6

 اإلاراءات التصحيحية.لدراستها واإلستفادة من النتاىج فى إتخاذ 

√   

للمؤسةةةةةةسةةةةةةة آليات لمتالعة الخريجين والتواصةةةةةةل معهم، وقواعد ليانات  2

 خاصة لهم تحدث لصورة دورية.

√   

المؤسةةسةةة توفر لرامج للتنمية المهنية والتعليم المسةةتمر وفقاً إلحتيااات  25

 وتطورات سوق العمل.

√   
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 طالب والخريجونال:  (9رقم ) معيار

 ثانياً: تعليقات المؤسسة

علنة.قواعد  -2-2  قبول وتحويل وتوزيع الطالب على البرامج التعليمية والتخصصات واضحة وعادلة وم 

 قواعد القبول والتحويل:

يتبع المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة سياسة القبول بالنظام السائد فى الدولة وهو درجات مرحلة  -

ار قبول خاص بها حيث أن هذا هو النظام الُمتبع فى الدولة كما تتبع الثانوية العامة ومكتب التنسيق وال يوجد إختب

نفس نظام القبول بالنسبة للطالب القادمين من الخارج والشهادات األجنبية الُمتبع فى المجلس األعلى للجامعات ويتم 

كما توجد شاشات عرض بكل مبنى  (0-0-1)مرفق التعريف بهذه السياسات فى شئون الطالب وعلى موقع المعهد 

بالمعهد إلرشاد الطالب بكل ما هو جديد وأيضا  لوحات إرشادية بوحدة شئون الطالب ويتم سنويا  عمل ندوة تعريفية 

للطالب الجدد إلمدادهم بكل ما يحتاجون إليه من معلومات عن نظام الدراسة وبرامج الدعم و باإلضافة إلى دليل 

 متضمنا  شروط القبول. (5-0-1)مرفق الطالب 

يتبنى المعهد سياسات وإجراءات ُمعلنة للتحويل من وإلى المعهد حيث يتم التحويل من المعاهد المناظرة بما يتفق  -

مع كافة اآلليات التى يقرها قطاع التعليم للمعاهد الخاصة واإلعالن عنها من خالل دليل الطالب والموقع اإللكترونى 

ونسب التحويالت من المؤسسة  (1-0-1)مرفق سسة بيانات عن عدد الطالب المقبولين وتوفر المؤ (3-0-1)مرفق 

أن  5101/5151تالحظ لعام وقد  (2-0-1)مرفق وإليها سنويا  مع التحليل لنسب القبول إلتخاذ كافة االجراءات 

وبالرغم من إرتفاع . 5101/5101اعداد المقبولين بالنسبة ألعداد الطالب اإلجمالية قل عن العام الذى يسبقه 

تصنيف المعهد من ق بل الوزارة إال أن قلة أعداد الطالب للعام الحالى جاءت نتيجة إلجراءات التنسيق من ق بل 

فقد إزداد عن العام الماضى مما  5151/5150الوزارة والقواعد المنظمة لذلك أما بالنسبة ألعداد المقبولين للعام 

ألكاديمية للمعهد وأصبح المعهد أكثر جذبا  للطالب. ويتم تحويل الطالب من يدل على التحسن والتطور للسمعة ا

المعهد إلى كليات حكومية غير مناظرة لعدم قدرتهم على تحمل تكلفة مصاريف المعهد واإللتزمات المالية للمعاهد 

إجمالى أعداد الطالب ( بيان ب0-1. يوضح الشكل )الخاصة أو يتم التحويل إلى معاهد مناظرة بهدف تقليل اإلغتراب

 5101/5151المحولين من وإلى المعهد  ونسبهم المئوية بالنسبة إلى أعداد الطالب اإلجمالى لألعوام الدراسية 

 5151/5150بيان بإجمالى أعداد الطالب بالمعهد فى األعوام الدراسية  (5-1. ويوضح الشكل )5151/5150و

 بالمعهد الطالب أعداد بإجمالى بيان( 0-1) يوضح شكللطالب. ونسبهم بالنسبة إلجمالى أعداد ا 5150/5155و

-1) شكلبينما يوضح  .5151/5150 و 5101/5151 الدراسية لألعوام الطالب أعداد إلجمالى بالنسبة ونسبهم

 ألعوامل الطالب أعداد إجمالى إلى بالنسبة المئوية ونسبهم المعهد وإلى من المحولين الطالب أعداد بإجمالى بيان( 5

 .5150/5155و 5151/5150 الدراسية
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و  5101/5151لألعوام الدراسية  عداد الطالبأ ىجمالعداد الطالب بالمعهد ونسبهم بالنسبة إلأ ىجمالإبيان ب(: 0-1شكل )

5151/5150 

 

 

الطالب  إجمالى أعداد إلى بالنسبة المئوية ونسبهم المعهد وإلى من المحولين الطالب أعداد بإجمالى (: بيان5-1شكل )

 5150/5155و 5151/5150لألعوام الدراسية 

 

  :قواعد التوزيع على التخصصات العلمية المختلفة

لدراسى خالل الفصل ا ىعدادلرغباتهم حيث يقوم طالب المستوى اإل يتم توزيع الطالب على البرامج الدراسية وفقا   -

من خالل موقع المعهد لإللتحاق بالبرامج الدراسية بأقسام المعهد العلمية  بطاقات الرغبات إلكترونيا    بمل ىالثان

 –ة دنيالم قسم الهندسة -قسم الهندسة الميكانيكية شعبة ميكاترونكس  –قسم الهندسة الكهربية والحاسبات ربعة )األ

حة تاإو عدمه مع أعلن النتائج للطالب بقبوله مما يضمن تحقيق العدالة وتُ  (1-0-1)مرفق ( قسم الهندسة المعمارية

 .عن كل قسم ةعلنذا كان التعديل يخضع للمعدالت المُ إفرصة التعديل 

 دارة إذ تقوم إ ،إعداد وتنظيم برامج تعريفية للطالب الجدد من خالل حفل إستقبال الطالب الجدد كما  يتم سنويا   -

برامجه و ليم والطالب ورؤساء األقسام بالتعريف بالمعهد وأقسامهالمعهد ممثلة فى عميد المعهد ووكيله لشئون التع

بول فى وكذلك التعريف بقواعد الق ،المختلفة وطبيعة الدراسة فى كل قسم والفرص المتاحة بسوق العمل للخريجين

 . (7-0-1)مرفق المختلفة العملية األقسام 
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 ساليب فاعلة لجذب الطالب الوافدين.أللمؤسسة  -2-1

هد للمع ىنشر فيديو ترويجإعالن ومنها  ةجراءات المتنوعدارة المعهد لجذب الطالب الوافدين من خالل بعض اإلإ تسعى

 YouTube ةو قنا Facebookموقع التواصل اإلجتماعى وصفحة المعهد الرسمية على اإللكترونى على موقع المعهد 

نجليزية ن موقع المعهد متان باللغة اإلأكما  .المعهد والترويج له عالن عنالتى تهدف الى اإل ةلى المشاركة المجتمعيإضافة باإل

تواصل خرى للأبلغات  اإللكترونى تجهيز الموقع ىارجو المعهد نشطة وخدماتأجانب التعرف على للتسهيل على الطالب األ

لطالب لتعريف بالمعهد ودليل اللمختلف الدول العربية  ةكما يتم مراسلة الملحقية الثقافي  م.كبر من الطالب حول العالأمع عدد 

من  ومواصالت ىيقدمها المعهد من سكن راق ىوالتسهيالت الت ةريوس في الهندسومكانية حصول الوافد على درجة البكالإو

)مرفق مختلفة ات الخاصة بالثقاف ةنشطة ثقافية وترفيهية وتراثيأكما يقدم المعهد  ةوعالجي ةنتظام وخدمات طبيإلى المعهد بإو

1-5-0). 

 

 ويتم تعريف الطالب ل  لوساىل متعددة. وصحياً  وإاتماعياً  للمؤسسة نظا  متوامل وفعال لدعم الطالب مادياً  -2-3

جراءات خاصة لتحفيز إلى إ ضافة  إ وصحيا   جتماعيا  إو وماديا   كاديميا  ألدعم الطالب  ومعتمدا   متكامال   يوفر المعهد نظاما  

ها المعهد يحرص في ىعن الدعم الطالب ةعلنمُ  ةعداد وثيقة متكاملإمساعدة المتعثرين ولذلك قام المعهد بوالمتميزين وتقويم 

 .(0-3-1)مرفق لطالبه بطرق مختلفة  ىجتماعواإل ىمن الدعم الماد على تقديم كال  

 قدم لهم عن طريق نشر وثيقة الدعم على موقع المعهدستفاده مما هو مُ حتى يمكنهم اإل البللط ةالدائم ةويقوم المعهد بالتوعي

 ىوالت (5-3-1)مرفق  نواعهأقدم ودليل الطالب وبعمل ورش عمل سنوية لتعريف الطالب بالدعم المُ  ىوكذلك ف اإللكترونى

 تشمل:

 ى:جتماعواإل ىالدعم الماد -أوال  

لطالب كبر قدر من الدعم لأطار حرص المعهد على تقديم إ ىوف ىبوزارة التعليم العال ىالمركزيتبع المعهد صندوق التكافل 

و أ ىلى دعم مادإحاجة  ىدراسة حاالت الطالب الذين هم ف ىرعاية الطالب بالمعهد فإدارة شئون الطالب مع  إدارة تتعاون

ية نشاء ميزانية سنوية للمساعدات قبل بداإيختص ب ىعنشاء صندوق تكافل فرإدارة المعهد بإهذا الصدد قامت  ىوف ىجتماعإ

مرفق )ضوء هذه الميزانية  فىقترن صرفه بالمساعدات وعرض ما يُ  ةقل ودراسة الطلبات الخاصالمالية بشهر على األ ةالسن

الحصول على الدعم من خالل صندوق التكافل  ىن فبيغاقدمة من الطالب الرالمُ  ةجتماعيبحال اإلويتم دراسة األ (1-3-3

عليه يتم دراسة الحاالت المختلفة من خالل  دارة الصندوق بناءا  إلى رئيس مجلس إبالمعهد بتقديم طلب من الطالب  ىالفرع

ضافة اإلب  دارة الصندوقإستفادتها من إحصر الحاالت المستحقة وتعتمد يتم وفيما بعد  (1-3-1)مرفق شكلة بالمعهد اللجنة المُ 

مراض المزمنة والحوادل والعمليات الحاالت الخاصة باأل ىف ىبوزارة التعليم العال ىلى مخاطبة صندوق التكافل المركزإ

 الكبرى.

 ى:الدعم المال -ثانيا  

 ىجتماعرعاية الطالب وصندوق التكافل اإلإدارة للطالب المستحقين بتحديد كافة المستحقين من خالل  ىدعم مال تقديميتم 

 ىلتا من المصاريف نسب الخصموتحديد  لقواعد الدعم وتقوم لجنة المساعدات بالصندوق بدراسة الحاالت المختلفة وفقا  

الطالب نفس الوقت و ىو وجود شقيق يدرس بالمعهد فأ ةسواء لوفاة الوالد خالل فترة الدراس ةيقرها المعهد للحاالت المختفل

  من نسب الخصم بالمستفيدين سنويا   ىوتعد المؤسسة حصر سنو .(2-3-1)مرفق  اسيا  در ةالحاصلون على معدالت مرتفع

 ،(7-3-1)مرفق (  ثالثة أعوام متتاليةعداد المستفيدين خالل أ ىوتدرس فاعلية نظام الدعم )معدل التغير ف (1-3-1)مرفق 
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لقان خاص بلقاحات كورونا لتطعيم الطالب الذين لم يتلقوا ال ىستقدام فريق طبإ ىكما تم التواصل مع مديرية الصحة بالمنيا ف

ولويات أومن ضمن  .5150/5155بداية العام الدراسى قان الطالب لل ىتلقبالفعل وتم  5150/5155 ىقبل بدء العام الدراس

ى على بالمعهد وتحتو (ج)الدور االرضي بمنبى  ىهتمام بالرعاية الصحية للطالب حيث تتواجد عيادة طبية فدراة المعهد اإلإ

 تم التعاقد يثح لى مستشفى المنيا العامإالحاالت الطارئة يتم نقل الطالب  ىما فأ .وليةسعافات األالمستلزمات الضرورية واإل

 .(1-3-1مرفق )إدارة المستشفى لعالج طالب المعهد  مع

 

 ى.التواي  المهنكاديمى للطالب وتقد  لهم خدمات للمؤسسة نظا  فعال للدعم األ -2-4

كل فصل  ىكاديمرشاد األويقوم المعهد بنشر تعليمات اإل ىكاديمرشاد األنظام الدعم لإل توفر المؤسسة دليل الطالب متضمنا  

 .فةالبرامج المختل ىو الريادة العلمية والساعات المكتبية فأعتمدة لتطبيق نظام الساعات المُ  نظرا   (0-1-1)مرفق  ىدراس

قسام اجات األحتيإالمختلفة داخل المعهد وربط  العلمية قساملتعريفهم على األ ا  ويتعهد المعهد بتنظيم لقاءات بالطالب سنوي

الفروع  ىمتخصصين ف ةساتذأفيتم عن طريق تنظيم لقاءات مع  ةرشاد طالب الفرقة الرابعإلى إما بالنسبة أبسوق العمل 

ويتم  ،ختيار التخصص الدقيقإوعات التخرج وموضوعاتها لمساعدة الطالب على الهندسية المختلفة لتوضيح جدوى مشر

كما  (5-1-1)مرفق كاديميين بحيث يكون كل منهم مسئول عن مجموعة معينة من الطالب توزيع الطالب على المرشدين األ

 ،ثناء التدريبأتصادف تواجدهم لتذليل كافة العقبات التى قد  ىنه يكون على تواصل مع الطالب خالل فترة التدريب الصيفإ

 .(3-1-1)مرفق وحدات للطالب  أىهدار إحتى ال يتم المقررات  ثناء تسجيلويقوم بمساعدة الطالب أ

دورات تدريبية وورش عمل  بإجراءالمعهد ى يقوم طار حرص المعهد على جودة الخريج و تقديمه للمجتمع بشكل مثالإوفي 

ل عن مثل ورش عم ةخفضسعار مُ أب بللطال ةمراكز التدريب لتقديم الدورات المختلف تفاقيات مع العديد من الشركات وإو

 . وتم(1-1-1)مرفق  WEوندوات شركة جيليكوم و شركة  "بداعكهرباء قسم اإلورشة عمل بعنوان " ،عداد السيرة الذاتيةإ

، تقديم كافة وسائل الدعم لكل فئةو (2-1-1)مرفق  كتشاف الطالب المتعثرين والموهوبين والمتميزينليات إلآوضع 

مدخل مبنى كل قسم ودعم  اإللكترونى وُمعلقة عند علنة على موقع المعهدمثل عمل لوحات شرف مُ  ىللمتميزين دعم معنو

متعثرين فيتم تخفيض عدد طالب الما بالنسبة للأ .(7-1-1)مرفق ، (1-1-1)مرفق بخصم نسبة من المصروفات  ىماد

يتم  لى خطاباتإضافة الساعات المكتبية باإل خالل ضافيةإحصص تعليمية عمل عتمدة ولساعات المُ نظام ا ىالمقررات ف

 ىسباب التعثر ولمتابعة حالتهم الدراسية ومحاولة تخطألمعرفة  ىعضاء هيئة التدريس بداية كل عام دراسألى إا هتوجيه

ورة شهادات ص ىنشطة الطالبية فيتم  فاأل ىبين والمتميزين فولى الموهإقدم لى الدعم المُ إما بالنسبة ، أ(1-1-1)مرفق التعثر 

بسوق  وعمليا   لى ربط الطالب مهنيا  إ ويهدف المعهد دائما   ،(1-1-1)مرفق جادة إات ئفي صورة مكاف ىتقدير ودعم ماد

رات لعمل زيا مجال الهندسة ىالعمل عن طريق التنسيق مع شركات القطاع العام والخاص وشركات المقاوالت التى تعمل ف

مل ورسكوم مع عمل ورش عأمثل شركة المقاولون العرب وشركة  ىلى التدريب بالشركات الكبرإضافة باإلميدانية للطالب 

 .(01-1-1 )مرفق CEMEXأسمنت أسيوط مع شركات كبرى مثل شركة 

جراءات تخاذ اإلإستبيان رضا الطالب مع إمن خالل  ى بالمعهدكاديماأل دعمالنظام عن  ةدوري ةويتم قياس رضا الطالب بصف

بالمعهد خالل العام الدراسى  الطالبى الدعم نظام فى الطالب رأى إستطالع إستبيان ( نتيجة0-1ة. يوضح جدول )يالتصحيح

 متضمنا  مستوى الرضا عن الدعم األكاديمى. 5151/5150
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 5151/5150بالمعهد خالل العام الدراسى  الطالبى الدعم نظام فى الطالب رأى إستطالع إستبيان (: نتيجة0-1جدول )

 أوافق البند  .
 اً حد ىأوافق إل

 ما

ال 

 أوافق

النسبة 

 الولية

 %100 %14 %17 %69 يوجد بالمعهد مكتب لرعاية الطالب           0

5 
أماكن كافية للمغتربين من الطالب والطالبات فى  توجد          

 ىاإلسكان الطالب
66% 23% 11% 100% 

 %100 %16 %20 %64 يوجد فى المعهد عيادة لتقديم الخدمات الطبية 3

1 
 ىيقدم المعهد تسهيالت كافية ومناسبة للطالب ذو          

 حتياجات الخاصةاإل
62% 22% 16% 100% 

 %100 %15 %9 %76 الدروس الخصوصية غير موجودة فى المعهد ظاهرة           2

1 
الطالب وتوجيههم من الناحية األكاديمية يقوم المعهد بإرشاد 

 لمساعدتهم على النجان
57% 24% 19% 100% 

7 
علنة بأساليب متنوعة للطالب مُ  ىتوزيع الدعم المال معايير          

 وكافية وعادلة
37% 36% 27% 100% 

1 

عالن عن خدمات الدعم الطالبى بوسائل مختلفة يقوم المعهد باإل

اللوحات اإلعالنية )دليل الطالب، موقع المعهد اإللكترونى، 

(Banners))ألخ......، 

73% 19% 8% 100% 

1 
يقوم المعهد بإجراءات معلنة ومعروفة للطالب المتفوقين من أجل 

 تحديدهم وإكتشاف مواهبهم
63% 24% 13% 100% 

01 
بإجراءات معلنة ومعروفة للطالب المتعثرين من أجل يقوم المعهد 

 تحديدهم وكشف جوانب تعثرهم
43% 25% 32% 100% 

00 
المعهد جهة مسئولة عن التعامل مع مشكالت الطالب  يوفر          

 ومتابعتها
50% 24% 26% 100% 

 %100 %25 %24 %51 علنة للطالب للتقدم بالشكاوى مع ضمان سريتهايوجد بالمعهد آلية مُ  05

 %100 %17 %22 %61 المتوسط

 

 ومراعاة مالىمة اإلنشاءات والتجهيزات.   ىالمجتمع الطالل ىحتيااات الخاصة فاإل ىليات فاعلة لدمج ذوآللمؤسسة  -2-0

بوضزززززع ا لية المعهد لوجودهم مسزززززتقبال قام  حتياجات خاصزززززة بالمعهد لكنه تحسزززززبا  إ ىذو بعلى الرغم من عدم وجود طال

 ىوقززام المعهززد بززإعززداد كززل الخززدمززات والتجهيزات للطالب ذو (0-2-1)مرفق حتيززاجززات الخززاصزززززززة اإل ىللتعززامززل مع ذو

فة ضززاداخل المعهد ومزلقان بكل مبنى باإلالخصززة بهم لسززيارات انتظار ماكن إلأحتياجات الخاصززة من خالل تخصززيص اإل

 ىوتراع ىالمجتع الطالب ىدمجهم ف ىوتحرص علجتماعية لهم إن المؤسززززسززززة  تخصززززص رعاية صززززحية ونفسززززية وألى إ

 .(5-2-1 )مرفقنشائية مالئمة مثل مصاعد ومنحدرات وغيرها إالمؤسسة وجود تسهيالت 

و مشكلة حركية تمنعه من الحضور أعن حوادل  ةمثل الكسور الناتج ةكل الحاالت الخاصة المؤقت ىن المؤسزسة تراعأكما 

 .(3-2-1)مرفق تواجههم  ىوتقوم بحل المشكالت الت و القدرة على الكتابة وما يماثلهمأ

 

 اللجان ذات الصلة. ىواود تمثيل للطالب ف -2-8

ق مرف)مختلف المجاالت ذات الصززلة وتوثق نماذج تلك المشززاركة  ىعيل المشززاركة الطالبية ففجراءات لتتتخذ المؤسززسززة اإل

ويتم اإلستعانة بالطالب فى توزيع  .(5-1-1 )مرفق تشكيل مجلس إدارة وحدة ضمان الجودةضمن  يتواجد طالبو (1-1-0

 اإلستبيانات المختلفة لقياس آراء الطالب فى مختلف المجاالت.
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 ىراء الطالب ويشززززارك فآليعبر عن  (3-1-1 )مرفقنتخابات شزززفافة إتحاد الطالب عن طريق إعقد تنصززززيب  ويتم سزززنويا  

خذ بمقترحات الطالب لوضع الجداول الدراسية وجداول ويتم األ. المعهدالمهام داخل المختلفة وفى العديد من نشطة المعهد أ

 متحانات.اإل

 

 ماكن والتجهيزات واإلشراف.نشطة الطاللية متنوعة وتوفر لها المؤسسة الموارد المالىمة من حيث األاأل -2-7

والتى يشززارك  (0-7-1 مرفق) ةوالثقافية والفنية والرحالت والخدمة العام ةجتماعينشززطة الطالبية الرياضززية واإلتتنوع األ

ة قامة الندوات الثقافيإدارة المعهد على إلى قدراتهم حيث تشززززززجع إ ةضززززززافلميولهم ورغباتهم باإل فيهزا الطالب بالمعهد وفقا  

إدارة النشززاط الثقافى لى مخاطبة إضززافة باإل .(5-7-1 )مرفقلى الجذور إمثل ندوة العودة  ةسززتضززافة شززخصززيات متميزإو

 ىلدراسززخالل العام ا أسززيوط والمنيا وبنى سززويفلمحافظات  ىللمعهد بشززأن تنظيم مسززابقة وسززط الواد ىوزارة التعليم العالب

ص بالوزراة بخصو ىدارة النشزاط الثقافإالمعهد والطالب بدارة رعاية إويتم بالتنسزيق بين . (3-7-1 )مرفق 5150/5155

 .لقاء(شاد واإلناإل -دورة المعلومات الثقافية  -صحف الحائط  -ن الكريم والحديث الشريف آليات المسابقة في )القرتنظيم فعا

 المعهد تم حصزززولفقد  (1-7-1)مرفق  المسزززابقات العلمية ىف ةمتقدمالعلى الحصزززول على المراكز  يحرص المعهد دائما  و

والثالث على مسزززززتوى  ى( والمركز الثان5بداع إلكترونية  )لعاب اإلالعلمية واألبتكارات مسزززززابقة اإل ىول فعلى المركز األ

حتياجات اإل ىبتكارات العلمية التى تخدم ذواإل ىول فالملتقى العلمي األ ىول فوالمركز األ IEEEمسززززززابقة  ىالصززززززعيزد ف

طالب للول المركز األ، والشزززززعر ىول فالمركز األزة تم حصزززززول المعهد على سزززززر المتميمهرجان األ ىفبينما  .الخاصزززززة

سززززرة ثره على األأالطالق و"بعنوان  ىجتماعإفضززززل بحث ألالمركز الرابع ى، ودينالنشززززاد فى اإلالرابع  المركزى، ومثالال

كريم لان آرفى النشزززاط الثقافى للقول حصزززول المعهد على المركز األتم  ىجتماعدارة النشزززاط اإلإمسزززابقة ". وفى والمجتمع

 ةوتمت المشززاركة والمتابع ىبمشززروع الطريق الذك المصززرى يوم المهندس ىكما شززارك المعهد ف. الجمهوريةعلى مسززتوى 

 .تبنى المشروعاتوصية بمن خالل قناة المصرية وجريدة الجمهورية مع 

وكرة لعاب الكرة الطائرة أ ىول فشززارك المعهد ببطولة الصززعيد وحصززل على المركز األ 5151/5150 ىسززالعام الدرفى ا

مسززابقة ى فو ،(ىتنس الطاولة )فردفى )فريق ب( والمركز الثالث  ةكرة السززل ىف ىالسززلة )فريق أ( والمركز الثانكرة اليد و

وشارك المعهد ببطولة الجمهورية المنعقدة من  ،تنس الطاولة ىف ىالثانالمركز ول والطالبات حصل المعهد على المركز األ

وتعد المؤسزززسزززة تقرير كل عام  .وحصزززل المعهد على المركز الثالث حديدالسزززكة الد والتى تمت بمعه 1/01/5150إلى  3

 تميزت فيها المؤسسة. ىنشطة المختلفة والمسابقات والجوائز التاأل ىمشاركة الطالبية فال ىعن مد ىدراس

نس ت ىوالثالث ف ىوالمركز الثان ةكرة السزززلو كرة الطائرةو كرة اليد ىول فحصزززل المعهد على المركز األ 5101عام وفى 

رة وك ةخماسززززززيالقدم ال ى فى كرةالثانالمركز طاولة والتنس فى ول والثالث المركز األو ،الطاولة على مسززززززتوى الصززززززعيد

 على مسززززززتوىجات االدرالمركز الخامس فى و ىرضززززززاألتنس فى الوالمركز الرابع  هكارتيفى ال ىالمركز الثزانوطزائرة ال

 .الجمهورية

والمركز  ةكرة السززززلو كرة الطائرةو كرة اليدة وخماسززززيالقدم ال ى كرةول فعلى المركز األحصززززل المعهد  5101م عاوفى 

والمركز  يدكرة ال ىالرابع فالمركز و ةكرة السززل ىف ىوالمركز الثان ،تنس الطاولة على مسززتوى الصززعيد ىوالثالث ف ىالثان

لى ع وعلى المركز الرابع والخامس فى الدراجات طزالبزات هكزارتيزال فى ىوالمركز الثزان ةكرة القزدم الخمزاسززززززيز ىفالثزالزث 

 .مستوى الجمهورية
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والمركز  ةكرة السززززلو كرة الطائرةو وكرة اليد ةخماسززززيالقدم ى كرة الول فحصززززل المعهد على المركز األ 5107عام وفى 

يد والمركز كرة ال ىالخامس فالمركز و ةكرة السل ىوالمركز الرابع ف ،تنس الطاولة على مستوى الصعيد ىوالثالث ف ىالثان

 .طالبات على مستوى الجمهورية هكارتيفى الول األ

شاركة كما يتم تشجيع الطالب على الم، نشطةهذه األ ىيتم تقديم حوافز وجوائز عينية وشهادات تقدير للطالب المتميزين فو

 لى مصززروف جيبإضززافة الموصززالت الالزمة باإلجادة وتوفير وسززائل إات ئنشززطة المختلفة عن طريق صززرف مكافاأل ىف

ماكن ة األتوفر المؤسززسززى. وبوزارة التعليم العال ىدارة النشززاط الرياضززإل ةحالة المسززابقات الرياضززية التابع ىف ةوبدل تغذي

ة يعلمية وثقافية ورياضزززز والتى تشززززمل أنشززززطةنشززززطة الطالبية المتنوعة نواع الدعم المالئمة لممارسززززة األأوالتجهيزات و

على  ىيحتو الطالبى سززززكاننشززززطة الرياضززززية بمبنى اإلمثل توفير ملعب كرة قدم بالمعهد وصززززالة األ، جتماعية وغيرهاإو

 ةيرياضزززوأنشزززطة  يةثقافتشزززمل أنشزززطة نشزززطة مجاالت من األيوجد فى المعهد عدد سزززبعة ، وبعض التجهيزات الرياضزززية

 ة.عامال ةخدمالو ةجوالوأنشطة الفنية وأنشطة علمية ية وأنشطة األسر وأنشطة جتماعوأنشطة إ

 

للمؤسسة وساىل مناسبة لقيا  آراء الطالب وإتخاذ اإلاراءات االزمة لدراستها واإلستفادة من النتاىج فى إتخاذ  -2-6

 اإلاراءات التصحيحية.

 ةارة المعهد والطالب متمثلدإالمسزززتمرة بين  رائهم بحرية تامة ومناقشزززتهم فيها من خالل اللقاءاتآيتيح المعهد لطالبه إبداء 

 يضززا  أقسززام المختلفة والندوات وورش العمل وهم مع عميد المعهد ووكيل المعهد لشززئون التعليم والطالب ورؤسززاء األئلقا ىف

عطاء إعتبار وبعين اإل خذها دائما  أويتم  ى للمعهزدلكترونو بزالموقع اإلأبزالمعهزد  ةمن خالل صززززززنزاديق الشززززززكزاوى الموجود

 لها. ةولوياأل

وتتضززززمن  ،سززززتبيانات لتقييم أداء العملية التعليمية والخدمات الطالبية المختلفةإ من خاللراء طالبه آكما يقوم المعهد بقياس 

علم موارد التعليم والتونتظام البرامج وإالبرامج التعليمية وقيزاس رضززززززا الطالب عن قواعزد القبول والتحويزل  سززززززتبيزانزاتإ

التدريب الميداني ومدى فعالية موقع المعهد ة والكتب الدراسززززززيوالخدمات المكتبية ومل وورش الع اتقزاعزات المحاضززززززرو

خدمة ة والطالبي ةنشززززطاألبى ورشزززاد الطالاإلوالهيئة المعاونة و عضززززاء هيئة التدريسمن أ المحاضزززرونوتقويم الطالب و

 .(5-1-1)مرفق  ىدراسالمقرر الستبيان تقييم ، باإلضافة إلى إ(0-1-1 )مرفقالتعليم والتعلم ى ون الطالباسكاإل

قافة التقييم ثعن كبر يقوم المعهد بتنظيم ورش عمل أسززززززتبيزانات ولتكون ذات فعالية المعهزد بمخرجزات تلزك اإل ىوحتى يرتق

المعهد  ويحدد. (3-1-1)مرفق التقويم تتم عملية منه حتى  ةسززززتفادحاضززززر بتعريف الطالب بالتقييم وكيفية اإلوفيها يقوم المُ 

بيانات . ويتم دراسة وتحليل اإلستداء المعهدأستبيانات وتحليلها لتحسين حتياجات الالزمة للطالب من خالل دراسة تلك اإلاإل

قسزم الهندسزة الكهربية والحاسبات رضزا طالب قياس سزتبيان ( نتائج إ5-1بشزكل دورى، فعلى سزبيل المثال يوضزح جدول )

 .(1-1-1)مرفق  5151/5150خالل العام الدراسى عن الخدمات الُمقدمة من المعهد 

 

عن الخدمات الُمقدمة من المعهد خالل  قسم الهندسة الكهربية والحاسبات رضا طالبقياس ستبيان (: نتائج إ5-1جدول )

 5151/5150العام الدراسى 

 متوسط نسبة الرضا مجال التقييم  .

 %84 المعهد.نظام القبول بالمعهد والتحويل من وإلى  -0 0

 %79 نظم تقويم الطالب. -5 5
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 متوسط نسبة الرضا مجال التقييم  .

 %82 المحاضرون. -3 3

 %81 اإلرشاد الطالبى. -1 1

 %79 األنشطة الطالبية. -2 2

 %77 خدمة السكن الطالبى )لمن يستفاد من هذه الخدمة(. -1 1

 %82 المعلومات عن البرنامج الدراسى. -7 7

 %80 تنظيم البرنامج الدراسى. -1 1

 %80 التسهيالت الداعمة للتدريس والتعلم. -1 1

 %83 قاعات المحاضرات والمعامل والورش. -01 01

 %83 خدمات المكتبة. -00 00

 %78 الكتب الدراسية والمراجع. -05 05

 %81 خدمة المعلومات. -03 03

 %81 التدريب الميدانى. -01 01

 

ولمجال  % 11نظام القبول بالمعهد والتحويل من وإلى المعهد بنسبة ويتضح من النتائج أن أعلى نسبة رضا كانت لمجال 

، وأقل نسب رضا كانت لمجال خدمة السكن % 13قاعات المحاضرات والمعامل والورش ومجال خدمات المكتبة بنسبة 

رعاية ، وكإجراء تصحيحى لذلك تم مخاطبة مكتب %71ومجال الكتب الدراسية والمراجع بنسبة  % 77الطالبى بنسبة 

الطالب بتطوير وتحسين تجهيزات وخدمات اإلسكان الطالبى، وتم مخاطبة جميع الجهات المختصة بكل مجاالت التقييم 

باإلستمرار فى التطوير لإلحتفاظ بمستوى الرضا وتعزيز نقاط القوة كال  فيما يخصه، وتم ايضا  مخاطبة رؤساء األقسام 

 المعهد نولك جيدة الخدمات عن الرضا نسب عامة كانت بمكتبة المعهد، وبصفة العملية بتحديث الكتب والمراجع المتوفرة

 .األفضل إلى خدماته وتحسين لتطوير دائما   يسعى

مقارنة نسزززب رضززززا الطالب عام بعد عام خالل من  سززززنويا   ةكما تدرس المؤسزززسززززة مدى فعالية التحسزززين للخدمات الطالبي

وتم مخاطبة كل  % 1نسزززززب الرضزززززا بمتوسزززززط  ىوجد تقدم ملحوظ ف 5101/5151مع عام  5151/5150وبمقارنة عام 

 .(2-1-1)مرفق عمليات التطوير لتعزيز نقاط القوة  ىستمرار فالجهات ذات الصلة بالشكر واإل

من ، ومن ضلذلك رته ويتخذ اإلجراءات التصحيحية وفقا  اراء طالبه ويأخذها بعين اإلعتبار فى قرآيستفيد المعهد من و

 التى يتم إتخاذها:اإلجراءات 

 راء الطالب عند وضع الجداول الفصلية وجداول اإلمتحانات.آخذ أيقوم المعهد ب -

 لطلب الطالب. لكترونية للبحث وتضم العديد من مشاريع التخرج وذلك إستجابة  إقام المعهد بإنشاء مكتبة  -

 وى بالمعهد وسرعة البت فى شكاوى الطالب.ازيادة أعداد صناديق الشكتم  -

 الطالب لهم بعض السلبيات.قياس رضا ن الذين أظهر إستبيان ياإلجتماع مع المرشدين األكاديمييتم  -

 نحو هدفلإلتجاه ال يمكن تجاهله  ىساسأفي وضع رؤية ورسالة المؤسسة ركن  البويعتبر المعهد مشاركة الط -

-1-1 )مرفقللمعهد  ةستراتيجيهداف اإلاألوضع  ىف يضا  الطالب أكما يشارك  ،فضلأوقع وأبصورة المؤسسة 

1). 
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 حدث لصورة دورية.ليات لمتالعة الخريجين والتواصل معهم، وقواعد ليانات خاصة لهم ت  آللمؤسسة  -2-2

 تطوير المنظومة ىسززززززهامات متبادلة فإبالخريجين لما لهم من  خاصززززززا   هتماما  إووحدة ضززززززمان الجودة  معهد ولت إدارة الأ

امج العلمية تطوير البر ىفقد تقرر إنشزززززاء وحدة للخريجين تتواصزززززل معهم وتسزززززتجيب لرغباتهم ف العملية وعليهو التعليمية

 .(0-1-1)مرفق  طلعات سوق العملتوالعملية بما يتوافق مع توجهاتهم الوظيفية و

 (5-1-1)مرفق تحدد المسئوليات والخدمات  ىالتولية لعمل وحدة الخريجين آومع إنشاء وحدة لخدمات الخريجين تم وضع 

 .(3-1-1)مرفق لية لمتابعة الخريجين والنهوض بهم آالمؤسسة وضعت و

 5101 و 5101 و 5107 و 5101 و 5102 و 5101 و 5103 و 5105و  5100أعوام  من المعهد ةدفع 00تم تخريج 

عداد أب ىكل فصزززززل دراسززززز (2-1-1)مرفق وقواعد بيانات  (1-1-1 )مرفقحصزززززائيات إويعد المعهد  5150 و 5151 و

 ىد اإللكترونو البريأهم ويمكن التواصل بين المعهد والخريجين من خالل التليفون بتصال الخريجين لهذا الفصل وبيانات اإل

   .سنوياَ  البيانات أو العناوين ويتم تحديث

بهم على  ومجموعة خاصة (1-1-1)مرفق بإنشاء رابط خاص بهم على الموقع اإللكترونى للمعهد  الخريجين كما تقوم وحدة

وتخصيص  (1-1-1)مرفق   WhatsAppتطبيق ومجموعة على  (7-1-1)مرفق  Facebook موقع التواصل اإلجتماعى

و أو دورات أمستجدات  أىعالن للخريجين بصفة دورية عن بريد إلكترونى للوحدة لتلقى وإرسال رسائل للخريجين ويتم اإل

ية رتقاء الدائم بالمعهد وكيفللخريجين لبحث رؤيتهم عن سبل اإل ىسنو جتماعإوهناك . و ورش عمل على هذه القنواتأندوات 

 .(1-1-1)مرفق  ةتحقيق ذلك ومناقشة ما يقابلونه من مشاكل خارجي

جهات  ىومعرفة رأ (01-1-1)مرفق  ةالمعهد ودورهم بالشركات المختلف ىوالمعهد دائم الحرص على متابعة خريج

العمل  خريج من جهاتالعلى الرضا التام عن  من أجل الحصولتحسين مهارات الخريج  لمؤسسةالتوظيف فيهم حتى يتثنى ل

ويقوم المعهد بدراسة وتحليل تلك  (00-1-1)مرفق  ةرسالها لجهات العمل المختلفإيتم  ىستبيانات التويتم ذلك عن طريق اإل

 .(05-1-1)مرفق  ستفاده منهاستبيانات لإلاإل

 

 إلحتيااات وتطورات سوق العمل. المؤسسة توفر لرامج للتنمية المهنية والتعليم المستمر وفقاً  -2-25

إلحتياجات سوق العمل وذلك عن طريق ورش  ا  وفر المعهد برامج تدريب مهنية للخريجين وللطالب لتنمية مهاراتهم وفقي

 لخريجين. او بالمختلفة للطالقسام العلمية تفاقيات التى تنفذها األالعمل والندوات واإل

ات لحضور تفاقية مع معهد تكنولوجيا المعلومإ تفاقيات لضمان التعليم المستمر ومنهاإبتقديم دورات تدريبية و ةوقد قامت الوحد

الميكاترونكس ولغير الهندسة الكهربية والحاسبات وهندسة شهور لخريجين المعهد بقسم  3 لمدة برنامج تدريبي مكثف

سيوط لحضور دورات تدريبية متنوعة للطالب أسمنت أتفاقية مع شركة إو ،(0-01-1 )مرفق يضا  أين بذلك متخصصال

وبروتوكول  ،(5-01-1)مرفق خرى تفيد الطالب والخريج أسمنت للخريجين وبنود تخص األ ىبحال التاأل ىف ةوللمساعد

شركة تفاقية تعاون مع إو (3-01-1)مرفق  والخريجين بللطالالتدريبية سعار الدورات ألتخفيض تعاون مع شركة جيليكوم 

ثناء التدريب الصيفي بشكل ممنهج و منظم حتى ألتقديم خدمات تدريبية وتنمية قدرات الطالب  WEتصاالت المصرية لإل

 ىتصاالت فالعالمية لتكنولوجيا المعلومات واإل ىتفاقية تعاون مع شركة هواوإو ،(1-01-1)مرفق  ستفاده لهمإقصى أيتم 

كما ينظم  .(2-01-1)مرفق المسابقات الدولية  ىشراك المعهد الدائم فإالدولية و ةسبيل تأهيل وتدريب الخريجين للمنافس

حاضرها مدير موقع دار مصر و دارة المشروعات"إالمعهد العديد من ورش العمل منها ورشة عمل بعنوان "طرن وتنفيذ و
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كيفية كتابة السيرة الذاتية وحاضرها مدير وحدة ضمان الجودة عن وورشة عمل  ،(1-01-1)مرفق  ةبجهاز المنيا الجديد

 .(7-01-1)مرفق بجامعة المنيا 

كاناتهم ورغباتهم مهم لما يصلح إلهحتى يتثنى توجي ةالمختلفالعلمية قسام بتعريف الطالب باأل كما يشارك الخريجين سنويا  

وملتقى  (1-01-1)مرفق  بداع""كهرباء قسم اإلندوة بعنوان لخريجين مثل وينظم المعهد ندوات ل. (1-01-1 )مرفق

زيارات ميدانية للهيئات وشركات القطاع الخاص والجامعات  كما ينظم المعهد دائما  . (01-01-1)مرفق  ىالخريجين السنو

بعمل  ؤسسةقوم الم. وت(00-01-1)مرفق ات يتفاقاإل هوالخريجين من هذ بستفادة الطالإويتابع المعهد مدى  رة.ظالمنا

خدمة المجتمع ومقترحاتهم  ىف مودوره استطالع رأى منظمات العمل والمجتمع المحيط حول كفاءة خريجيهستبيانات إلإ

ويقوم  ،(05-01-1)مرفق حتياجات المجتمع وحل مشاكله إلكيفية تطوير هذا الدور وتخريج مهندسين قادرين على الوفاء ب

 .(03-01-1)مرفق منها  ةستفادستبيانات لإلالمعهد بدراسة وتحليل تلك اإل

 

 نقاط القوة والنقاط التى تحتاج إلى تحسين لمعيار الطالب والخريجون:

 قوة:نقاط ال

 تتسم بالشفافية للقبول ببرامج المعهد المختلفة وللتحويالت. ةعلنومُ  ةوجود قواعد واضح (0

 لتحاقهم بالمعهد.إوجود دليل طالب بالمعهد يتم توزيعه الطالب فور  (5

وقع مبوسائل متعددة ومنها الطالب به ويتم تعريف  وصحيا   جتماعيا  إو للمعهد نظام متكامل وفعال لدعم الطالب ماديا   (3

 .ىصفحات التواصل االجتماعالمعهد اإللكترونى و

الخاص بوزارة التعليم  ىالمركزالصندوق سواء  ىجتماعل اإلللطالب من خالل صندوق التكاف ىيوجد دعم ماد (1

 الخاص بالمعهد. ىالفرعالصندوق و أ ىالعال

مداد الطالب بمعلومات مفيدة لهم من خالل دليل الخدمات الطالبية ودليل وحدة الجودة واللوحات اإلرشادية إيتم  (2

 المختلفة. ىللمبان

 ةدعن طريق لوحات الشرف الموجو ة التفوق المالية ومعنويا  أطريق مكاف عن ماديا   المتفوقين لدعم الطالب ةليآتوجد  (1

 المعهد. ىبكل مبنى من مبان

ما م واألنشطة الطالبية المختلفة على مستوى الجمهورية المسابقات العلمية ىف ةحصول المعهد على مراكز متقدم (7

 وقوة جذب المعهد للطالب. ةيزيد من سمع

 لمقابلة الطالب.أعضاء هيئة التدريس اإلعالن عن جدول الساعات المكتبية لجميع  (1

 بالمعهد. ىجتماعي ونشاط ثقافإونشاط  ىونشاط فن ىسرأيوجد نشاط  (1

 .ةنشطة المتنوعنشطة الطالبية مع تخصيص الموارد وكافة سبل الدعم لممارسة األينفذ المعهد العديد من األ (01

نسانية مثل الرياضة الفردية والجماعية والتثقيف الصحى وسائر األنشطة التنمية اإلنشطة أالتوسع فى ممارسة  (00

 المجتمع فى مختلف المجاالت.جهات األخرى كالرحالت وتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات مع 
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ئل ساو الخريجين بإستمرار عن طريق دورية والتواصل مع ةخدمات الخريجين بصفاإللكترونى لموقع التحديث  (05

 .ةتصال الحديثاإل

 جراءات التصحيحة.تخاذ كافة اإلستبيانات إلراء الطالب وتحليل اإلآيتم قياس  (03

 يوفر المعهد الدعم الصحى لعالج الطالب. (01

 

 :تحسين ىلإنقاط تحتاج 

 .عدم وجود طالب وافدين وضعف مردود خطط الترويج لجذب الطالب الوافدين (0

لمتابعة توظيفهم والحصززززول على تغذية راجعة منهم لتطوير البرامج  زيادة تواصزززل وحدة الخريجين مع الخريجين (5

 التعليمية بالمعهد.
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  ثالثاً: األدلة والوثاىق

 ليان لالمرفق رقم المرفق المؤشر

1-0 

 

 لتحاق بالمعهدكيفية اإلبها وضح مللمعهد  ىلكترونصفحة الموقع اإل (1-0-0)

 القبول والقيد بالمعهد بدليل الطالبتوضيح نظام  (1-0-5)

 اإللكترونى موقعاللى المعهد عن طريق دليل الطالب وإجراءات التحويل من وإسياسات و (1-0-3)

 لمعهدل

 بيانات عدد الطالب المقبولين سنويا   (1-0-1)

خاذ كافة تمع التحليل لنسب القبول إل ليه سنويا  إبيانات عدد الطالب المحولين من المعهد و (1-0-2)

 جراءاتاإل

  ا  لكترونيإو أالتى توزع من خالل المعهد اإللتحاق باألقسام العلمية طلبات رغبات  (1-0-1)

 قسامه وسبل الدعمأوالتعريف بالمعهد و حفل إستقبال الطالب الجدد سنويا   (1-0-7)

 و بريديا  أ لكترونيا  إسواء  ةالثقافيرسل للملحقيات نموذج الخطاب المُ  (1-5-0) 1-5

 علنة المُ  ىوثيقة الدعم الطالب (1-3-0) 1-3

 ىلتعريف بالدعم الطالبلورشة عمل  (1-3-5)

 ومهامه ىفرعالتكافل التشكيل صندوق  (1-3-3)

الحصول على  ىغبين فاالطالب الر عنقدمة المُ  ةجتماعيبحال اإلنموذج من دراسة األ (1-3-1)

 بالمعهد ىالدعم من خالل صندوق التكافل الفرع

 ةقرره من المعهد لحاالت مختلفالمُ  الخصم نسب (1-3-2)

  5151/5150نموذج من حصر المستفيدين من خصم نسبة من مصروفات المعهد للعام  (1-3-1)

  متتاليةعوام أثالثة خالل  نظام الدعم عداد المستفيدين منأ ىمعدل التغير ف (1-3-7)

 ىصورة من التعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصح (1-3-1)

 ىكاديمرشاد األتعليمات اإل (1-1-0) 1-1

 ىكاديمرشاد األاإل ىعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على الطالب فألية توزيع آ (1-1-5)

 لتسجيل الطالب  ىكاديمنموذج من متابعة المرشد األ (1-1-3)

 لدعم الطالب  ةتفاقيات والدورات التدريبينماذج من ورش العمل واإل (1-1-1)

 كتشاف الطالب المتعثرين والموهوبين والمتميزين إليات آ (1-1-2)

 وحات الشرف عن طريق ل ا  لمتميزين معنوينموذج من دعم الطالب ا (1-1-1)

 الدراسية خصم من المصروفاتعن طريق  ا  لمتميزين مالينموذج من دعم الطالب ا (1-1-7)

حصص أدلة إجراء عتمدة ونظام الساعات المُ  ىتخفيض عدد المقررات للمتعثرين ف (1-1-1)

 الساعات المكتبية  خاللضافية إتعليمية 

 نشطة الطالبية األ ىبين والمتميزين فولى الموهإقدم الدعم المُ  (1-1-1)
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 ليان لالمرفق رقم المرفق المؤشر

بسوق العمل عن طريق التنسيق مع شركات القطاع العام  وعمليا   الطالب مهنيا  ربط  (1-1-01)

 والخاص وشركات المقاوالت 

 حتياجات الخاصةاإل ىلية التعامل مع الطالب ذوآ (1-2-0) 1-2

حتياجات الخاصة )مثل مصاعد ومنحدرات مالئمة لذوى اإلالنشائية اإلالتسهيالت  (1-2-5)

 وغيرها( 

 حتياجات الخاصة المؤقتةاإلذوى نموذج للتعامل مع  (1-2-3)

 مختلف المجاالت ذات الصلة ى عيل المشاركة الطالبية فتفجراءات إ (1-1-0) 1-1

  تشكيل مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة متضمنا  أحد الطالب (1-1-5)

 بتحاد الطالإنتخابات إجراء إخطوات  (1-1-3)

 المتنوعة الطالبيةنشطة األبيان ب (1-7-0) 1-7

 لى الجذور إمثل ندوة العودة  ةستضافة شخصيات متميزأدلة إالندوات الثقافية و (1-7-5)

 مسابقة وسط الوادى لمحافظات أسيوط والمنيا وبنى سويف أدلة (1-7-3)

ة نشطة المختلفاأل ىمشاركة الطالبية فال ىعن مدالسنوى نهاية العام الدراسى  تقريرال (1-7-1)

 والمسابقات والجوائز التي تميزت فيها المؤسسة 

   عن الخدمات الُمقدمة من المعهد الطالبقياس رضا  ستبياننموذج إ (1-1-0) 1-1

 ىستبيان تقييم مقرر دراسنموذج إ (1-1-5)

 ورشة عمل ثقافة التقييمأدلة  (1-1-3)

قسم الهندسة الكهربية والحاسبات عن الخدمات الُمقدمة من  رضا طالبقياس ستبيان إتحليل  (1-1-1)

 5151/5150المعهد خالل عام 

مع  5151/5150نسب رضا الطالب عن الخدمات الُمقدمة من المعهد خالل عام مقارنة  (1-1-2)

  5101/5151نسب عام 

 لمعهدواألهداف اإلستراتيجية لرؤية ورسالة  ى وضعمشاركة الطالب ف (1-1-1)

 نشاء وحدة الخريجين إقرار  (1-1-0) 1-1

 لية عمل وحدة الخريجينآ (1-1-5)

 لية متابعة الخريجينآ (1-1-3)

 حصائية لعدد الخريجينإنموذج من  (1-1-1)

 5151/5150لعام  نموذج من قاعدة بيانات الخريجين (1-1-2)

 لمعهدل اإللكترونى موقعالرابط وحدة الخريجين على  (1-1-1)

 Facebookموقع التواصل اإلجتماعى  المعهد على ىمجموعة خريج (1-1-7)

 WhatsAppتطبيق  المعهد على ىمجموعة خريج (1-1-1)
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 ليان لالمرفق رقم المرفق المؤشر

 للخريجين ةالسنوي اإلجتماعاتنموذج من  (1-1-1)

لديهم ووظيفتهم والرد  المعهد شركة بطلب بيانات خريجينموجه إلى نموذج من خطاب  (1-1-01)

 عليه

 المعهد ىخريج فىجهات التوظيف  ىستطالع رأإنموذج  (1-1-00)

 المعهد ىخريج ىجهات التوظيف ف أىستبيان رإتحليل  (1-1-05)

 ITIمعهد تكنولوجيا المعلومات  ة المعهد معتفاقيإعقد  (1-01-0) 1-01

 CEMEXسيوط أسمنت أتعاون مع شركة التفاقية عقد إ (1-01-5)

 JELECOMجيليكوم  تعاون مع شركةالتفاقية عقد إ (1-01-3)

 WEتصاالت المصرية لإل شركةالتعاون مع التفاقية عقد إ (1-01-1)

 HUAWEIالعالمية  ىهواو تعاون مع شركةالتفاقية عقد إ (1-01-2)

 دارة المشروعات"إطرن وتنفيذ وبعنوان "ورشة عمل أدلة  (1-01-1)

 "كتابة السيرة الذاتية"بعنوان ورشة عمل أدلة  (1-01-7)

 المعهد ىف العلمية قساممشاركة الخريجين للتعريف باأل (1-01-1)

 بداع""كهرباء قسم اإل بعنوان ندوةأدلة  (1-01-1)

 ىملتقى الخريجين السنو (1-01-01)

 اتعقد إتفاقيتم  ىالت لجهاتبا ةوالخريجين للدورات التدريبي بنماذج من حضور الطال (1-01-00)

 معها

 المعهد ىخريج ىجهات التوظيف ف ىستطالع رأإنموذج  (1-01-05)

 المعهد ىخريج ىجهات التوظيف ف أىستبيان رإتحليل  (1-01-03)

 

 



 

 

(11) 
البحث العلمى واألنشطة  معيار

 العلمية
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 بحث العلمى واألنشطة العلميةال:  (10رقم ) معيار

 ةالعلمي ةنشطواأل ى: البحث العلم25معيار  

 ىمة التزوتحرص المؤسسة على توفير وتنمية الموارد الال ،خطة لحثية لما يتناسب مع اإلموانيات المتاحة ؤسسةللم

 وتشةةجع التعاون لين التخصةةصةةات المختلفة في مجال البحوث وتخلق مناخاً ى تمون الباحثين من القيا  لالنشةةاط البحث

 .لألنشطة العلمية داعماً 

 

  ىالتقييم الذاتأوالً: 

 مستوف مؤشر التقييم  
مستوف 

 ازىياً 

غير 

 مستوف

 حتيااات المجتمعإموثقة وترتبط لالتواهات القومية و ىخطة البحث العلم 2

 .المؤسسةالمحيط وتتناسب مع إموانات 

√   

ومراقبة  ىخالقيات البحث العلمأل ىللمؤسةةةةةةسةةةةةةة آليات فعالة لنشةةةةةةر الوع 1

   .تطبيقها

√   

وتعمل المؤسسة على تنمية  ى،الموارد المتاحة كافية ألنشةطة البحث العلم 3

مشةةةةةروعات لحثية ممولة من  ىوتسةةةةةعى للمشةةةةةاركة ف ،مصةةةةةادر التمويل

 .مؤسسات محلية وإقليمية ودولية

    √   

ت ولتنمية قدرا ه،وتحفيز ىلدعم البحث العلم ةفعلسةةةةةةاليب م  أتوافر مناخ و 4

الباحثين ولتشةةةجيع ودعم األلحاث المشةةةةتركة لين التخصةةةصةةةةات المختلفة 

 .واأللحاث التطبيقية

√   

ئة عضاء هيأعداد أويتناسب مع  ،نمو مستمر ىللمؤسسة ف ىاإلنتاج البحث 0

   .التدريس

√   

نشةةةطة األ ىالتدريس والهيئة المعاونة والطالب يشةةةاركون فعضةةةاء هيئة أ 8

  .والمشروعات والمؤتمرات العلمية والبحثية

√   

   √  .واألنشطة العلمية بحوثللللمؤسسة قواعد وليانات  7

   √ ى.دور ىللمؤسسة مؤتمر علم 6

 

 ثانياً: تعليقات المؤسسة

 إموانات مع وتتناسةةةةةةب المحيط المجتمع وإحتيااات القومية لةالتواهات وترتبط موثقةة العلمى البحةث خطةة -25-2

 .المؤسسة

 :ةمن خالل اإلجراءت التالي م5151 – 5101اتبع المعهد خطوات منهجية إلعداد الخطة البحثية خالل الفترة 
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خطط الوضع خطة بحثية عامة للمعهد مبنية على لدارة المعهد إبل تم تشكيل لجنة أخالقيات البحث العلمى من ق   -

بتاريخ  (532رقم ) المختلفة، تم تشكيل اللجنة بقرار رئيس مجلس اإلدارة وعميد المعهد العلمية قساملأل البحثية

قامت اللجنة بمخاطبة رؤساء األقسام العلمية إلعداد الخطة البحثية  هعلي ا  وبناء (0-0-01)مرفق  52/5/5101

عتبار ( وكذا األخذ فى اإلم5131للقسم فى ضوء التوجهات القومية للبحث العلمى )الخطة القومية للبحث العلمى 

 إحتياجات المجتمع المحيط.

خصصات حتياج القسم من التإحثية للقسم على الب ةعتمد كل قسم من خالل لجنة علمية داخلية تم تشكيلها إلعداد الخطإ -

الغير متوافرة فى الوقت الحالى وكذلك على التطورات الحديثة فى المجاالت البحثية المختلفة وذلك لسد العجز فى 

قسم  –الهندسة الكهربية والحاسبات  قسم)المختلفة العلمية قسام التخصصات الغير متوافرة بالقسم، حيث قامت األ

حثية بمناقشة خططهم الب ية(عمارالهندسة المقسم  -الهندسة المدنية  قسم -لميكانيكية شعبة ميكاترونكس الهندسة ا

خالقيات البحث العلمى لمناقشتها أثم عرضها على لجنة  (5-0-01)مرفق  وإعتمادها من خالل مجالس األقسام

على ذلك قامت اللجنة بوضع الخطة البحثية  ا  وبناء ،(3-0-01)مرفق لمجلس األكاديمى إلعتمادها ا عرضها علىو

والمتطلبات  م5131للمعهد فى ضوء رؤية ورسالة المعهد وكذلك رؤية وزارة التعليم العالى للبحث العلمى 

-0-01)مرفق  3/01/5101س األكاديمى وإعتمادها بتاريخ جلوتم عرضها على الم (1-0-01)مرفق  المجتمعية

2).   

لهيئة المعاونة تسجيل احيث ال يوجد به برنامج للدراسات العليا فيعتمد فى تنفيذ خطته البحثية على لطبيعة المعهد  ا  نظرو

فر اإلمكانيات المالئمة للبحث العلمى كما يشارك أعضاء هيئة التدريس بالمعهد ابالمعهد بالجامعات الحكومية حيث تتو

لك اإلشراف على الهيئة المعاونة المسجلين بالدرجات العلمية زمالئهم بالجامعات الحكومية فى إجراء البحول المشتركة وكذ

المختلفة ولجنة أخالقيات البحث العلمى بمتابعة  العملية . كما تقوم األقسام(1-0-01)مرفق  ن آمكن ذلكإبالجامعات الحكومية 

-01 مرفق)ام والمجلس األكاديمى يتم عرضها ومناقشتها بمجالس األقس ةالبحثية وإعداد تقارير متابع ةالخط منما تم تنفيذه 

0-7). 

 

 . تطبيقها ومراقبة العلمى البحث لأخالقيات الوعى لنشر فعالة آليات للمؤسسة -25-1

وقد وضعت لجنة . (0-5-01 )مرفقووضع لها مهام محددة  قامت إدارة المعهد بتشكيل لجنة ألخالقيات البحث العلمى

أخالقيات البحث العلمى مجموعة من اإلجراءات والضوابط لعملها تتمثل فى وضع الخطة البحثية للمعهد ونشر ثقافة أخالقيات 

 جتماعاتإالبحث العلمى والملكية الفكرية من خالل عمل دليل ألخالقيات البحث العلمى والملكية الفكرية وكذلك من خالل 

 .(5-5-01)مرفق  يةيتم إجراءها بصفة دور

 

 فى للمشاركة وتسعى التمويل، مصادر تنمية على المؤسسة وتعمل العلمى، البحث ألنشطة كافية المتاحة الموارد -25-3

 .ودولية وإقليمية محلية مؤسسات من ممولة لحثية مشروعات

ألن المعهد مؤسسة خاصة ليس لها تمويل خارجى وليس لها الحق فى إنشاء مراكز خدمة عامة بعائد مادى فيعتمد  نظرا  

تمويل البحث العلمى على مخصصات يرصدها المعهد من الميزانية السنوية الخاصة به التى تعتمد باألساس على المصروفات 

يعمل المعهد على توفير المناخ األمثل للبحث العلمى و. والمادية الموارد الماليةليه فى معيار إالدراسية للطالب، كما هو مشار 
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 بحث العلمى واألنشطة العلميةال:  (10رقم ) معيار

نترنت وموارد اإلشبكة وذلك من خالل تجهيز مكاتب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بأجهزة الحاسوب ومصادر 

 وريات. المعلومات متمثلة فى اإلشتراك فى المكتبة الرقمية التى تتيح جميع الد اتكنولوجي

 

فعلة وأساليب مناخ توافر -25-4  اثاأللح ودعم ولتشجيع الباحثين قدرات ولتنمية وتحفيزه، العلمى البحث لدعم م 

 .التطبيقية واأللحاث المختلفة التخصصات لين المشتركة

لقواعد المنظمة ل طبقا  يقوم المعهد بدعم وتحفيز البحث العلمى من خالل إجراءات متنوعة تتضمن تحمل نفقات الدراسات العليا 

لمتابعة  ة المعاونة يوم تفرغ إسبوعيا  يئوكذلك منح أعضاء هيئة التدريس واله (0-1-01)مرفق  ألعضاء الهيئة المعاونة

اء هيئة أعضالبحثية كما يوفر المعهد المناخ اآلمثل للبحث العلمى وذلك من خالل تجهيز مكاتب  ةالدراسات العليا واألنشط

اإلنترنت وموارد تكنولوجيا المعلومات متمثلة فى اإلشتراك شبكة ئة المعاونة بأثال مناسب ومتصلة بمصادر الهيالتدريس و

 عتبارإيساهم المعهد فى تحمل تكلفة اإلشتراك فى المؤتمرات العلمية و يضا  أفى المكتبة الرقمية التى تتيح جميع الدوريات. 

 ت للنشر العلمى فى المجالتئايقوم بصرف مكافأن المعهد  يضا  أجدير بالذكر . والمدفوعة االجر ةجازأنعقاد المؤتمر إيام أ

 .(5-1-01 )مرفقن وجدت إو المؤتمرات أبحال فى المجالت تكاليف نشر األ لكوكذ ذات معامل التأثير

 

 . التدريس هيئة أعضاء أعداد مع ويتناسب مستمر، نمو فى للمؤسسة البحثى اإلنتاج -25-0

متوسط تزايد و( 0-01ل )شككما هو موضح فى بشكل ملحوظ  خيرةالبحثى للمعهد فى السنوات الثالل األتطور اإلنتاج 

يع وذلك كنتيجة طبيعية لما يقدمه المعهد من وسائل تشج ةاإلنتاج والنشر العلمى الدولى ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاون

عدد تم عمل احصائية بو .البحثية والمؤتمرات العلمية ةنشطة فى األلمشاركلودعم ألعضاء هيئة التدريس والهئية المعاونة 

 .(0-2-01 مرفق) عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةأوالنسب المئوية لألبحال التى نشرها 

 

 

 5150حتى عام  5101عام  الفترة من ىسم المعهد فبإبيان بعدد األبحال المنشورة  :(0-01شكل )
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 بحث العلمى واألنشطة العلميةال:  (10رقم ) معيار

 العلمية والمؤتمرات والمشروعات األنشطة فى يشاركون والطالب المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء -25-8

 . والبحثية

 مرفق) ليةالدولية والمح نشطة البحثية والمؤتمرات العلميةالتدريس والهيئة المعاونة بصفة دورية فى األ ةيشارك أعضاء هيئ

 المعاونة الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراة أثناء عملهم بالمعهدعدد أعضاء الهيئة لقوائم  ، ويتم إعداد(01-1-0

عضاء الهيئة المعاونة الحاصلين على منح للحصول على درجة الماجستير أعدد قوائم ل ، وكذا إعداد(5-1-01)مرفق 

 .(3-1-01)مرفق  من الخارج هوالدكتورا

 

 . العلمية واألنشطة للبحوث وليانات قواعد للمؤسسة -25-7

لكترونى للمعهد تضم األبحال المنشورة والمؤتمرات العلمية التى شارك فيها قام المعهد بإنشاء قاعدة بيانات ضمن الموقع اإل

دراج المعهد إل( Research Gateأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. كما قام المعهد بمخاطبة الموقع العلمى المتميز )

 ةالمنشور وإدراج أبحاثهم هعتمدة لديه لكى يتمكن أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من التسجيل خاللكمؤسسة تعليمية مُ 

. كما قام المعهد بتجميع األبحال (0-7-01 مرفق)عليه مما يساعدهم على التواصل والتفاعل مع كل جديد فى المجال البحثى 

ن الجدد وذلك بل الباحثيمنها من ق   ةع المعهد وكذلك طباعتها ليتم اإلستفادقسام المختلفة فى دليل ووضعها على موقالعلمية لأل

 .(5-7-01)مرفق  البحث العلمى ةكنوع من الدعم والتحفيز ألنشط

 

 .دورى علمى مؤتمر للمؤسسة -25-6

فى مجال البحث العلمى واألنشطة العلمية ألجل ذلك قام المعهد باإلشتراك مع  ةحد المعاهد الرائدأيسعى المعهد ليصبح 

السابقة  على مدار الثالل سنوات ةبتنظيم والمشاركة فى عدد من المؤتمرات الدوليالدولية للعلوم والتنمية باألقصر  مؤسسةال

ية التدريس ومعاونيهم فى اإلتجاهات الهندسية البحثله يتم من خالله تنمية قدرات أعضاء هيئة  سنويا   ا  متميز ا  وليصبح مؤتمر

 ةفى الفتر ىلوقصر فى دورته األول للعلوم الهندسية والتكنولوجيا فى مدينة األاأل دولىالمختلفة حيث كان إنعقاد المؤتمر ال

تم عقد  ناجن ولما حققه المؤتمر األول من، بحث 001به حوالى  ةوكان عدد األبحال المنشور 5101/ 05/  2إلى  1من 

 عددويرجع نقص  بحثا   72حوالى به  ةبحال المنشوروكان عدد األ 1/5/5150إلى  3 ثانية فى الفتره من ةدورلالمؤتمر 

ت نترناإل ةعبر شبك ةورة الثالثللدعقد المؤتمر تم كما  ،(COVID-19كورونا المستجد )نتشار فيروس تداعيات إلى إبحال األ

ويشارك بالمؤتمر كوكبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات  .7/5150/ 51إلى  51 من ةفى الفتر

 .(0-1-01 مرفق)والعالمية  والمعاهد المصرية

 

 نقاط القوة والنقاط التى تحتاج إلى تحسين لمعيار البحث العلمى واألنشطة العلمية:

 ة:نقاط القو

 .تتوافق مع رسالة المعهد ومرتبطة بالتوجهات القومية وإحتياجات المجتمع المحلى ةعتمدوجود خطة بحثية مُ  (0

 وجود دعم مادى لألبحال المنشورة وحضور المؤتمرات والدراسات العليا. (5

 ة التدريس والهيئة المعاونة لمتابعة النشاط البحثى.يئوجود تفرغ ألعضاء ه (3

 .عاونيهمرون التعاون السائدة بين أعضاء هيئة التدريس وم (1
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 بحث العلمى واألنشطة العلميةال:  (10رقم ) معيار

 .ة التدريس ومعاونيهم من خالل تنظيم الدورات التدريبة المتنوعةيئتنمية قدرات أعضاء ه (2

 .وجود مؤتمر علمى دورى (1

 

 :تحسين ىنقاط تحتاج إل

 عدم وجود آلية لتسويق البحث العلمى. (0

 الخارج.من ساتذة أمع  لكقسام وكذبين األ ةبحال المشتركقلة األ (5

 متخصصة.عدم وجود معامل بحثية  (3
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 بحث العلمى واألنشطة العلميةال:  (10رقم ) معيار

 دلة والوثاىقاألثالثاً: 

 ليان لالمرفق رقم المرفق المؤشر

01-0 

 

 خالقيات البحث العلمىأقرار تشكيل لجنة  (01-0-0)

 عتماد الخطط البحثية   قسام إلالس األجمحاضر م (01-0-5)

 عتماد الخطط البحثية لألقسام  كاديمى إلر المجلس األضمح (01-0-3)

 البحثية للمعهد ةالخط (01-0-1)

 البحثية الخطه إلعتماد األكاديمى المجلس محضر (01-0-2)

 شراف العلمى على رسائل الماجستيرعتمد بمشاركة أعضاء هيئة التدريس فى اإلبيان مُ  (01-0-1)

 هاوالدكتور

 البحثية ةتقارير متابعة الخط كاديمى لمناقشةمحضر المجلس األ (01-0-7)

 خالقيات البحث العلمىأعتمدة للجنة المهام المُ  (01-5-0) 01-5

 خالقيات البحث العلمىألجنة  إجتماعات نعقادإر ضمحا (01-5-5)

  المعاونة الهيئة ألعضاء المختلفة العلمية الدرجات تسجيل رسوم بصرف بيان (01-1-0) 01-1

 والمؤتمرات العلمى النشر مكافئات الئحة (01-1-5)

عضاء هيئة التدريس والهيئة أحصائية بعدد والنسب المئوية لألبحال التى نشرها إ (01-2-0) 01-2

   المعاونة

عضاء هيئة التدريس والهيئة أالمحلية التى شارك فيها الدولية وحصائية بالمؤتمرات إ (01-1-0) 01-1

 المعاونة

 هعلى درجة الماجستير والدكتورا نعضاء الهيئة المعاونة الحاصليأقوائم عدد  (01-1-5)

بيان بأعضاء الهيئة المعاونة الحاصلين على منح للحصول على درجة الماجستير  (01-1-3)

 من الخارج هوالدكتورا

دراج المعهد كمؤسسة تعليمية إ( بResearch Gate) تميزمخاطبة الموقع العلمى الم (01-7-0) 01-7

 عتمدةمُ 

 ةبحال المنشوردليل المعهد لأل (01-7-5)

 دعوة حضور المؤتمرات وتقاريرها (01-1-0) 01-1

 

 



 

 

(11) 
 الدراسات العليا معيار
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 دراسات العلياال:  (11رقم ) معيار

 العلمية ةنشطواأل ىالعلم: البحث 22معيار  

 عن الصةةادرة القياسةةية المعايير مع تتوافق أكاديمية، معايير لها العليا، للدراسةةات متنوعة لرامج تقد  المؤسةةسةةة

ف. وأهدافها المؤسةةسةةة رسةةالة تحقيق في يسةةهم ولما الهيئة،  وترااعها العليا، الدراسةةات لرامج المؤسةةسةةة وت وصةة 

 لتعلما مصةةادر وتوفر مقررات ، مع تعليمى لرنامج لول المسةةتهدفة التعلم نواتج إتسةةاق من وتتأكد دورياً، وتطورها

 .أراىهم قيا  على وتحرص الطالب لتقويم وعادلة موضوعية نظماً  وتقر المختلفة،

 

 ال ينطبق
 



 

 

  

(15) 
املشاركة اجملتمعية وتنمية  معيار

 البيئة



 

118 
 

 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة:  (12رقم ) معيار

 : خدمة المجتمع و تنمية البيئة21معيار 

وتعمل على تنمية البيئة. وتقو  المؤسسة لتفعيل  ،ولويات مجتمعها المحيطأحتيااات وإالمؤسةسةة تحرص على تلبية 

راء المجتمع عن الخدمات واألنشطة آوتحرص على قيا   ،نشةطتها المختلفةأصةنع القرار و ىالمشةاركة المجتمعية ف

 .تقدمها ىالت

 

 ىالتقييم الذاتأوالً: 

 مستوف مؤشر التقييم  
مستوف 

 ازىياً 

غير 

 مستوف

   √ فعلة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.للمؤسسة خطة م   2

   √ مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة. ىللمؤسسة كيانات فاعلة ف 1

ة منشةةةةةةطة متنوعة مواهة لتنمية البيئة المحيطة لها وخدأللمؤسةةةةةةسةةةةةةة  3

 حتيااات  وأولويات .إ ىالمجتمع تلب

    √   

صةةةنع القرار و دعم  ىطراف المجتمعية فليات لتمثيل فاعل لألآللمؤسةةسةةة  4

 موارد المؤسسة وتنفيذ لرامجها.

√   

 ىمن النتاىج فستفادة راء المجتمع واإلآللمؤسةسةة وسةاىل مناسةبة لقيا   0

 اراءات التصحيحية.تخاذ اإلإ

√   

 

 ثانياً: تعليقات المؤسسة

 .فعلة لخدمة المجتمع وتنمية البيئةللمعهد خطة م   -21-2

، والتى تتضمن خطة تنفيذية (0-0-05)مرفق  5151-5101يوجد للمعهد خطة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة خالل الفترة 

( 01)رقم  ىكاديمالمجلس األ ىوتم إعتماد هذه الخطة ف، (5-0-05)مرفق  ستراتيجية للمعهدتفصيلية منبثقة من الخطة اإل

 : كالتالى وتحتوم الخطة على أربعة محاور رئيسية ،(3-0-05)مرفق  3/01/5101بتاريخ 

ية الخارجطراف األ ىستبيانات لقياس رأإقدمة حيث يقوم المعهد بعمل تفعيل و تحسين الخدمة المجتمعية المُ  -

 .(1-0-05)مرفق  ىوالمجتمع المدن

لزيارات الميدانية للمؤسسات من خالل ا ىتفعيل التواصل مع المؤسسات الهندسية ومنظمات المجتمع المدن -

طراف المعنية وعمل بروتوكوالت وإتفاقيات مع تلك لتبادل الخبرات بين جميع األ ىوالمصانع ذات الطابع الهندس

 .(2-0-05)مرفق الجهات 

 ىلكترونمتابعة الخريجين من خالل تنظيم يوم للخريجين وعمل إستبيانات لتقييم الخريجين كما يوجد على الموقع اإل -

 .( 1-0-05) مرفق للمعهد أيقونة يمكن من خاللها تواصل الخريجين مع المعهد 
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دمة خالمهنية حيث تم تشكيل لجنة السالمة والصحة المهنية برئاسة وكيل المعهد لشئون  الصحةالسالمة واألمن و -

 .(7-0-05)مرفق ويتم إعداد تقارير سنوية للجنة ويوجد خطة طوارئ وإخالء ة البيئالمجتمع وتنمية 

صد كفاءة العمل رلدمة المجتمع ومتابعة التنفيذ من خالل تقارير دورية تصدرها لجنة خ ىللجدول الزمن ويتم تنفيذ الخطة وفقا  

إلتخاذ اإلجراءات التصحيحية  ىمن خالل مؤشرات أداء واضحة ويتم عرض ومناقشة هذه التقارير بالمجلس األكاديم

 الالزمة.

دراسة وتحليل إحتياجات المجتمع المحيط من خالل  ىشتملت علإوقد تم إعداد دراسة عن اإلحتياجات المجتمعية من المعهد و

يعانى منها المجتمع المحيط والتى يمكن للمعهد  ىه المعهد من أنشطة وخدمات وإدارة األزمات وحل المشكالت التما يقدم

 .(1-0-05)مرفق إيجاد حلول لها وذلك لتحديد األولويات المجتمعية  ىالمساهمة ف

 ويتخذ المعهد إجراءات توعية بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك من خالل :

م ندوات داخل المعهد يدعى لها و يشارك بها أولياء أمور وأطراف مجتمعية مهتمة بأنشطة المعهد وممثلين تنظي (0

إطار خدمة  ىنشطة والندوات التي قام بها المعهد فخاصة. ويتم عمل بيان باألالحكومية والالشركات الهندسية 

 .(1-0-05)مرفق البيئة تنمية المجتمع و

 يقوم بها المعهد وعمل الفتات تعريفية باألنشطة التي يقوم بها ىنشطة خدمة المجتمع التألتعريف بلتوزيع مطويات  (5

 .(01-0-05)مرفق المعهد لخدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 للمعهد ىيقدمها المعهد من خالل الموقع اإللكترون ىاإلعالن عن أنشطة خدمة المجتمع الت (3

(www.mhiet.edu.eg  ) (00-0-05)مرفق. 

 

 .مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة ىللمعهد كيانات فاعلة ف -21-1

خدمة حيث يوجد بالمعهد وكالة ل، تفعيل المشاركة المجمتعية ىتسهم بشكل واضح ف ىمن الكيانات الت المعهد عددا   ىيوجد لد

يئة من خالل عدد من الكيانات الب تنميةللمعهد تقوم بإدارة خدمة المجتمع و ىجزء أصيل من الهيكل التنظيم ىالمجتمع وه

 ى،تتمثل فيما يل ىالت

 لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة: -أوال  

عتمد من قرار مُ البيئة ب خدمة المجتمع وتنمية تم تشكيل لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمعهد برئاسة وكيل المعهد لشئون

طة ليات لتنفيذ جوانب هذه الخآاللجنة بوضع خطة خدمة المجتمع و ، حيث تقوميتم تحديثه سنويا   المعهد مجلس إدارةرئيس 

الموظفة  ىعمل الكيانات األخرمن ضمن مهام اللجنة متابعة . و(0-5-05)مرفق خدمة المجتمع  ىمن أجل المساهمة الفعالة ف

 لخدمة المجتمع بالمعهد.

 األسر الطالبية: -ثانيا  

تم إنشاء وتفعيل عدد من األسر الطالبية بالمعهد وتفعيل أنشطتها فيما يخص خدمة المجتمع وتنمية البيئة حيث تقوم ببعض 

 .(5-5-05)مرفق األنشطة الخدمية والبيئية مثل مبادرات التشجير ويوم اليتيم ومعارض المالبس لبعض فئات المجتمع 

 البيئة:وحدات خاصة بخدمة المجتمع وتنمية  -ثالثا  

دراج إخدمة المجتمع وتنمية البيئة سواء داخل أو خارج المعهد وتم لتنفيذ خطة المعهد  ىتم إنشاء وحدات خاصة للمساهمة ف

 :ىللمعهد وه ىتلك الوحدات بالهيكل التنظيم
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ليات آمجلس إدارة المعهد لوضع خطة ورئيس تم تشكيل لجنة بقرار معتمد من  وحدة إدارة األزمات والكوارل: -

اإلعتصامات الطالبية و والمعهد والحد من أخطارها مثل الحريق  ىحتملة فلمواجهة األزمات والكوارل المُ 

و التوعية بكيفية  ،األزمات المرضية الطارئة للطالب وغيرهاواإلمتحانات  ىحاالت الغش فوالمشاجرات بينهم 

صدار كتيب لشرن إكما تم  خالل تقارير سنوية،حالة حدول األزمات. ويتم متابعة عمل الوحدة من  ىالتعامل ف

 .(3-5-05)مرفق زمات والكوارل دارة األإكيفية 

يما ف ىتعتبر همزة الوصل بين المعهد والمجتمع الخارجوالتى يمتلك المعهد وحدة للخريجين  وحدة الخريجين: -

عات ستطالإيخص الخريجين ومؤسسات التوظيف بالمجتمع وذلك لمتابعة الخريجين بصورة مستمرة من خالل 

لمعهد لللمعهد والصفحة الرسمية  ىالرسماإللكترونى من خالل الموقع  يا  ماكن عملهم ويتم ذلك إلكترونأ ىراء فاآل

ن مع المعهد بعد التخرج من خالل إستيفاء يحيث يتواصل الخريج Facebook ىعلى موقع التواصل اإلجتماع

يشغلونها منذ تخرجهم من المعهد ويقوم بالمساهمة برأيه من خالل اإلستبيانات المتاحة له  ىوالوظائف الت همبيانات

ات قاعدة بيان وتوجد حصل عليها خالل فترة دراسته بالمعهد. ىعن مدى إستفادته من المقررات والتدريبات الت

عض الندوات عقد ب ىوعنوان السكن الخاص بهم لإلستفادة منها ف ىقام التليفونات والبريد اإللكترونللخريجين بأر

 كما توجد قاعدة بيانات مجال سوق العمل لطالب المعهد الذين مازالوا يدرسون به. ىلتقديم خبرتهم ف العمل وورش

 بأحدها أو وايعمل نالمعهد الذي ينريجللشركات الحكومية والخاصة داخل وخارج مصر للتواصل معهم لمتابعة خ

إحتياجات سوق العمل ومواكبة التطور  منالمعهد والوقوف على ماهو جديد  ىلعقد ندوات وورش توظيفية لخريج

 .(1-5-05)مرفق  لخدمة المجتمع سوق العمل ىيقدم المعهد طالب قادر على المنافسة ف ىلك

 

 .حتيااات  و أولويات إ ىللمعهد أنشطة متنوعة مواهة لتنمية البيئة المحيطة ل  وخدمة المجتمع تلب -21-3

 ،للمعهد دور فعال وأنشطة متنوعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وتتخذ هذه األنشطة عدة صور منها

 مشروعات تخرج الطالب: -أوال  

بمشروعات تخرجهم لحل مشكالت بيئية ومجتمعية وإبتكار حلول لمعالجتها بطرق حديثة وأساليب  يساهم طالب المعهد سنويا  

 نشائية لحل المشاكل الناتجة عن العوامل البيئية الضارة ومشاكل كال  اإلأو المدنية أو كل المجاالت سواء الهندسية  ىمبتكرة ف

 يكانيكية شعبة الميكاترونكس، وفى مجال الهندسة المدنية منمجال الهندسة الكهربية والحاسبات، ومجال الهندسة الم من

مجال الهندسة المعمارية من تخطيط المدن الجديدة أو محاولة تعديل  ىوف والمساحية، الطرق ومشاريع البنية التحتية الصحية

لمشاركة فى لتخدم المجتمع  ىكثير من المشاريع التلم المعهد يقد. وتم تتخطيط المدن القائمة ومحاولة حل مشاكل العشوائيات

الب / محمود الطالمكون من تكريم فريق ميكاترونكس مثل تلك المسابقات  ىبعض المسابقات والحصول على مراكز متقدمة ف

، الطالب/ عبد السالم أحمد عبد السالم، الطالب/ محمود يحي، الطالبة/ شهد عوض نتج، الطالبة/ أسماء أبو ضيف ىشاد

داع لكـترونية بمسابقة إبختراعات العلمية واأللعاب اإلمسابقة اإل ىالجمهـورية ف ىمسـتو ىز األول علالمرك ىعل للحصول

ربية رئيس جمهورية مصر الع -قيم تحت رعاية فخامة الرئيس/ عبد الفتان السيسي أُ  ىبحفل وزارة الشـباب والرياضة الذ

 ىالملتق ىشتراك فاإل. وميز وقدرها خمسون ألف جنيها  ، وحصولهم علي مكافأة الت51/00/5101يوم الخميس الموافق 

بوزارة  ىوالثقاف ىحتياجات الخاصة والذم نظمته إدارة النشاط العلماإل ىتخدم ذو ىبتكارات العلمية التاألول لإل ىالعلم

المركز األول بمشروع السيارة الكهربية  ى، وحصول المعهد عل2/05/5101 ىحت 0/05/5101الفترة من  ىف ىالتعليم العال

 0/3/5151 الفترة من ىف ىالعلوم للمعاهد الخاضعة لوزارة التعليم العال ىنواد ىملتق ىشتراك فاإل. والذكية متعددة األغراض
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ورية مهجعلى مستوى ال ىالمركز الثان علىللدراسات المتطورة بالقطامية وحصول المعهد  ىبالمعهد العال 00/3/5151 ىحت

 .(0-3-05)مرفق  "ى"الطريق الذك بمشروع قسم الهندسة الميكانيكية شعبة الميكاترونكس

 :داخل المعهد متعددة األهداف شركات مختلفةلتنظيم ندوات ومعارض  -ثانيا  

ة المشارك ىخدمة المجتمع منها ندوات ف ىمجاالت مختلفة للمساهمة ف ىعلى تنظيم ندوات وورش عمل ف تعمل إدارة المعهد

أهمية المشاركة "لدم الطالب ومعارض لعرض المشروعات الهندسية مثل ورشة عمل بعنوان  ىالمجتمعية والعمل التطوع

 .(5-3-05)مرفق  "أهمية العمل التطوع"خرى بعنوان أوورش  "،المجتمعية  للطالب والعاملين

 بروتوكوالت تعاون مع بعض الشركات والهيئات والمصانع:  -ثالثا  

قام المعهد بعقد بروتوكوالت تعاون مع شركات وهيئات قطاع أعمال بهدف ربط مشروعات تخرج الطالب بالمشكالت 

 تواجه هذه ىالمجتمعية ومشاركة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بمشروعات وأبحال علمية فيما يخص المشكالت الت

وكذلك تقديم الشركات والمصانع فرص تدريب  ،وغيره منيابال الشركات والمصانع والهيئات مثل جهاز المدينة الصناعية

-3-05رفق )مستعانة بالخبرات بين الشركات والمصانع والمعهد بصورة متبادلة لألبحال واإل ىللطالب وتقديم الدعم الفن

3). 

 تنظيم المعهد لزيارات ميدانية علمية لهيئات وشركات ومصانع حكومية وخاصة: -رابعا  

بتنظيم رحالت علمية بالتنسيق مع الشركات والهيئات المختلفة لطالب كل األقسام العلمية للتعرف على الجانب يقوم المعهد 

الكوادر  ضالمعهد وبع بللدراسة النظرية وإتاحة الفرص للطالب لإلحتكاك بسوق العمل وخلق عالقات بين طال ىالتطبيق

تلك  بتعريفالميدانية ارة، حيث يقوم المعهد من خالل الزيارات تلك الهيئات والشركات والمصانع محل الزي ىالموجودة ف

يع ودعم طالبه ستفادة القصوى، كما يقوم المعهد بتشجلتحقيق اإل المصانع والهيئات بالتكنولوجيا الحديثة وكيفية تطبيقها عمليا  

 .(1-3-05)مرفق المسابقات المختلفة  ىراط فخعلى اإلن

 :تماعية مختلفةجليات إتنظيم إحتفاليات وفعا -خامسا  

وم اليتيم وزيارات يلإطار المشاركة المجتمعية حيث يتم تنظيم إحتفاليات سنوية  ىيقوم المعهد بتنظيم إحتفاليات إجتماعية ف

 .(2-3-05)مرفق  27327دور األيتام وتنظيم حمالت تبرع بالدم داخل المعهد ورحالت لمستشفيات األطفال مثل مستشفى 

 

 .صنع القرار ودعم موارد المؤسسة وتنفيذ لرامج  ىللمعهد ممارسات لتمثيل فاعل لألطراف المجتمعية ف -21-4

إطار  ىلدعم قرارات المعهد وف ىجابية وفعالة لمؤسسات المجتمع المدنيالمعهد تضمن مشاركة إ ىفعلة فتتوفر ممارسات مُ 

شكيل فقد صدر ت ىالمهتمين بشئون التعليم من أفراد المجتمع المدندارة المعهد على تعزيز مجلس اإلدارة بخبرات إحرص 

مثل رئيس جامعة المنيا وعميد المعهد  ىمن بعض أفراد المجتمع المدن ىعتمد من وزير التعليم العالمجلس إدارة المعهد المُ 

من عض و يوجد ب ى،التعليم العالبالعاشر من رمضان وعميد كلية الهندسة جامعة المنيا وممثل من وزارة  ىالعال ىالتكنولوج

جهاز المدينة  رئيسيتضمن  لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئةتشكيل تشكيل بعض اللجان مثل  ىف ى الخارجالمجتمع طراف أ

 .(0-1-05)مرفق بالمنيا  الصناعية

 

 .اراءات التصحيحيةتخاذ اإلإ ىستفادة من النتاىج فراء المجتمع واإلآللمعهد وساىل مناسبة لقيا   -21-0

قدمة من المعهد كما يقوم المعهد بعمل إستبيان لجهات طراف المجتمعية عن الخدمات المُ األ ىتم عمل إستبيانات حول رأي

اج النتائج ستخرإستبيانات وتحليل هذه اإليتم ثم  ،المشاركة المجتمعية ىالمعهد وتقييم دور المعهد ف ىالتوظيف عن خريج
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 رأى إستبيان تحليل نتائج من نموذج( 0-05) يوضح شكل .(0-2-05) مرفق جراءات التصحيحية المناسبة تخاذ اإلإل

 .المجتمعية المشاركة فى المعهد دور تقييم حول المجتمع

 

 المجتمعية المشاركة فى المعهد دور تقييم حول المجتمع رأى إستبيان نموذج من نتائج تحليل(: 0-05شكل )

 

 والنقاط التى تحتاج إلى تحسين لمعيار المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة:نقاط القوة 

 نقاط القوة:

 .وجود خطة لخدمة المجتمع و تنمية البيئة (0

 .صنع القرارات ىمشاركة األطراف الخارجية ف (5

 .حل مشكالت البيئة المحيطة ىمساهمة المعهد ف (3

 .التقييم المستمر ألداء المعهد إتجاه المجتمع (1

 .المعهد من طالب وأعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم وعاملين ىة المشاركة المجتمعية بإستمرار بين منتسبفنشر ثقا (2

 

 نقاط تحتاج إلي تحسين:

 ثقافة المشاركة المجتمعية لدى األطراف الخارجية. ىوجود ضعف ف (0

لطبيعة ظرا  نمعية وذلك المشاركة المجت ىال تتيح للمعهد التوسع والتنوع ف ىالمعوقات والصعوبات التبعض  وجود (5

 .ىالنطاق الهندس ىلى حصار المشاركة المجتمعية للمعهد فإ ىالمعهد التعليمية، مما يؤد
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 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة:  (12رقم ) معيار

 دلة والوثاىقاألثالثاً: 

 ان المرفقيل م المرفقرق رالمؤش

 ستراتيجية لخدمة المجتمع وتنمية البيئةالخطة اإل (05-0-0) 05-0

 التفصيلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئةالخطة التنفذية  (05-0-5)

ومحضر المجلس األكاديمي رقم  وتنمية البيئة محضر إجتماع لجنة خدمة المجتمع (05-0-3)

 3/01/5101بتاريخ  (01)

 األطراف الخارجية ىإستبيان قياس رأ (05-0-1)

 قام بها المعهد ىبعض اإلتفاقيات والبروتوكوالت وصور للزيارات الميدانية الت (05-0-2)

 ىوصفحات التواصل اإلجتماع ىستبيان تقييم الخريج وصورة للموقع اإللكترونإ (05-0-1)

 5151/5150ى لعام قرار تشكيل لجنة االسالمة والصحة المهنية والتقرير السنو (05-0-7)

 حتياجات المجتمعية من المعهددراسة عن اإل (05-0-1)

 قام بها المعهد في إطار خدمة المجتمع ىوالندوات التبيان باألنشطة  (05-0-1)

 ات فتالنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة وصور لبعض الأمطوية عن التعريف ب (05-0-01)

للمعهد وللصفحات الرسمية على مواقع التواصل  ىصور من الموقع اإللكترون (05-0-00)

 يقدمها المعهدى تتضمن أنشطة خدمة المجتمع التى جتماعاإل

 قرار تشكيل لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقرار إعتماد الخطة التنفذية لها  (05-5-0) 05-5

صور من تقارير الزيارات والمبادرات التي قام بها المعهد لخدمة المجتمع و تنمية  (05-5-5)

 البيئة

كتيب و 5151/5150عن عام قرار تشكيل وحدة األزمات والكوارل و تقرير سنوم  (05-5-3)

 األزمات والكوارل 

 قرار تشكيل وحدة الخريجين وصورة لملتقى الخريجين وإستبيان متابعة وتقييم الخريج (05-5-1)

مؤسسات ذات الصلة وصورة من المسابقات لخطابات اإلهداءات لمشاريع التخرج ل (05-3-0) 05-3

 العلمية التي شارك فيها المعهد

وتعريف بمفهوم  ىصور من بعض الندوات وورش العمل للحث على العمل التطوع (05-3-5)

 المشاركة المجتمعية 

حل  ىللمشاركة ف ىصور من الخطابات الموجهة إلى مؤسسات المجتمع المدن (05-3-3)

 المشكالت 

 صور من الزيارات الميدانية للشركات والمصانع  (05-3-1)

 صور من زيارات دور األيتام وحفالت يوم اليتيم وزيارات مستشفى األطفال  (05-3-2)
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 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة:  (12رقم ) معيار

 ان المرفقيل م المرفقرق رالمؤش

 صور من قرارت تشكيل مجالس إدارة المعهد  (05-1-0) 05-1

طراف المجتمعية وتحليل هذه المجتمع واأل ىقياس رألستبيانات إصور من  (05-2-0) 05-2

 اإلستبيانات وتقرير اإلجراءات التصحيحية المناسبة

 

 


