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انجازات وحدة ضمان الجودة
2016/2015
 .1تعديل وإعتماد التشكيل الخاص بوحدة ضمان الجودة للعام الجامعى .2016-2015
 .2تعديل وإعتماد الالئحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة للعام الجامعى .2016-2015
 .3تعديل واعتماد الهيكل التنظيمي للمعهد .
 .4تعديل وإعتماد الهيكل اإلدارى للمعهد .
 .5تحديث البيانات الخاصة بالوحدة .
 .6وضع خطة زمنية لعمل االستبيانات خالل العام الدراسى .
 .7وضع خطة تنفيذية لوحدة ضمان الجودة خالل العام الجامعة بدءا من  2016/10/1وحتى . 2017/4/30
 .8إعتماد رؤية ورسالة المعهد وكذا رؤية ورسالة األقسام العلمية ومناقشتها مع األقسام العلمية .
 .9العمل على تفعيل دور المرشد األكاديمى .
 .10مراجعة النسبة مع آليات التعامل مع العجزوالفئض بالنسبة العضاء هيئة التدريس نسبةً إلى عدد الطالب .
 .11البدء في إعداد الدراسة الذاتية للمعهد وتحديثها والتى إشتملت على -:
أ -تجميع البيانات األساسية الالزمة للدراسة ( البيانات الوصفية للمعهد )
ب – البدء مراجعة جميع المعايير التى تم إستالمها من اللجان القائمة عليها وجارى العمل على إستيفاء األدلة والشواهد الخاصة
بالمعايير طبقا لإلصدار األخير .
جـ - -إستكمال ملفات مكونات ملف المقرر الدراسى ومراجعته من قبل القائمين على التدريس من قبل أعضاء الهيئة التدريسية
بالمعهد .
 .12البدء في إعداد الخطة األستراتيجية للمعهد والتي إشتملت علي :


مقدمة عن الخطة اإلستراتيجية



البيانات الوصفية للمعهد "نبذة عن المعهد – قرار اإلنشاء -مدة الدراسة – لغة الدراسة – موقع المعهد – قرارات إنشاء األقسام
العلمية – قرار تعديل اسم المعهد -بيان بأعداد العاملين – اإلمكانات المادية – بيانات إعداد أعداد الطالب – عمل إحصائيات
للبيانات الوصفية )
أ – تجميع وعمل البيانات الالزمة للتحليل البيئي مع األطراف المجتمعية .
ب  -فحص وثائق ( الرؤية والرسالة للمعهد – الهيكل التنظيمي للمعهد  -تقارير المراجعة الداخلية – بيان بأعضاء هيئة التدريس
ومعاونيهم – بيان بأعداد الطالب المسجلين والوافدين باألعوام السابقة ) .
جـ ـ إستقصاء رأى اولياء األمور ورجال الصناعة فى الرؤية والرسالة الخاصة بالمعهد واألقسام العلمية .

 .13عمل إجتماعات دورية لمتابعة التقدم فى تنفيذ أعمال الخطة التنفيذية الخاصة بالوحدة ومتابعة لجنة األداء لتحقيق التقدم فى الخطة وفقا ً
للجدول الزمنى .
 .14مراجعة تحديث البرامج والمقررات عن طريق وضع الئحة طبقا للـ .NARS
 .15تطبيق إستراتيجية التعليم والتعلم لألقسام العلمية الموجودة بالمعهد .
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 .16تعديل وتحديث نشر بيانات وحدة ضمان الجودة علي الموقع االلكتروني للمعهد .
 .17االتصال الدائم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم بوزارة التعليم العالي .
 .18استكمال نموذج استيفاء بيانات المؤسسات التعليمية قبل طلب التأهل لإلعتماد .
 .19عمل المراجعة الداخلية لملفات المقررات الدراسية ( 5اقسام) للعام الجامعي  2016/2015م.
 .20إعداد وتنفيذ اإلستبيان الطالبى واإلشراف عليه وذلك للفصل الدراسى االول والثانى للعام الجامعى  2016-2015وقد تم عقد اإلستبيان
خالل المحاضرات وتم عمل نتائج اإلستبيان للمقررات الدراسية .
 .21عمل اإلستبيان الخاص برضا العاملين بالمعهد وكذا استبيان الرؤية والرسالة للوحدات اإلدارية واالكاديمية بالمعهد .
.22

تشكيل فريق ( جمعية اصدقاء الجودة ) وبدأ نشاطهم التطوعي من حيث االستطالعات حول مواضيع فريق أصدقاء الجودة.

.23

متابعة مطابقة الورقة االمتحانية لمعايير الجودة القياسية .

.24

تفعيل صندوق الشكاوى والمقترحات الخاص بالناحية اإلدارية ومتابعة وضع حلول للمشكالت .

.25

متابعة شكاوي الطىب من خالل صناديق الشكاوي والبريد االلكتروني الخاص بشكاوي الطالب .

.26

متابعة لقاء السيد أ .د عميد المعهد بالطالب من خالل الساعات واأليام التي تم تحديدها إلستقبال الطالب ومعرفة شكاواهم ومقترحاتهم

.27

استقبال لجنة متابعة المعهد وذلك من خالل امدادها بجميع المعلومات والبيانات الخاصة بوحدة ضمان الجودة بالمعهد .

.28

متابعة أنشطة اللجان الفرعية التابعة لوحدة ضمان الجودة وكذلك مراجعة اإلجتماعات الخاصة بها وتقديم لها المشورة والدعم الفني

.29

متابعة تطبيق معايير الجودة في إمتحانات منتصف الفصل الدراسي االول والنهائي للعام الجامعي .2016/2015

.30

حضور دورات بجامعة فاروس من قبل أعضاء هيئة التدريس .

.31

عقد ندوات بالمعهد كورش عمل تضم مجموعة من القيادات اإلدارية واألكاديمية .

.32

إعادة صياغة المعيار  4من الدراسة الذاتية لكى يتناسب مع المعيار الجديد .

.33

البدء فى إعالن التوصيف الوظيفى للوظائف المختلفة الموجودة بالمعهد وإعتماد التوصيف من حيث الواجبات والمسئوليات لكل
وظيفة وإعالم العاملين بها .

.34

وضع خطة تدريبية معتمدة لجميع العاملين من اإلداريين والهيئة التدريسية لتطوير وتنمية الجدادرات اإلدارية والقيادات األكاديمية .

.35

وضع وإعتماد خطة اإلخالء الخاصة بالمعهد وتطبيقها عمليا طبقا إلدجراءات األمن والسالمة المعمول بها ووضع آليات التعامل مع
المشكالت .

.36

البدء فى عمل مكتبة رقمية بإشتراك أعضاء هيئة التدريس بالمعهد .

.37

وضع خطة صيانة دورية للقاعات والمعامل طبقا لمعايير الجودة تأهال للحصول على اإلعتماد .

.38

البدء فى عقد دورات عن أخالقيات البحث العلمى وسلوكيات المهنة .

.39

تعديل الئحة مركز اإلبداع العلمى .

.40

إعداد خطة بحثية لألقسام بما يتناسب مع معايير ضمان الجودة .
المدير التنفيذي
لوحدة ضمان الجودة
د /سامية العطار

عميد المعهد ورئيس مجلس إدارة
وحدة ضمان الجودة
أ .د  /مصطفى نصر محمد

