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التقرير السنوي لوحدة ضمان الجودة 2017-2016
 يسعد وحدة ضمان الجودة بالمعهد العالي للهندسه والتكنولوجيا ان يقدم لكم ملفانجازات الوحدة خالل العام االكاديمي .............2017-2016
 .1متابعد تنفيذ الخطه التنفيذيه لوحدة ضمان الجودة .
 .2اعداد دليل الوحدة .
 .3فهرسه وثائق ومستندات الوحدة ووضعها في ملفات
 .4تصميم عدة اليات واستبيانات ونماذج تساعد في عمليه المراجعه الداخليه
والتقيم الذاتي .
 .5متابعه انعقاد اجتماعات مجالس اللجان المنبثقه من وحدة ضمان الجودة
واللجان المنبثقه .
 .6توسيع نشر ثقافه الجودة بين الطالب من خالل فريق اصدقاء الجودة
 .7اعداد التقرير السنوي حول انجازات وحدة ضمان الجودة بالمعهد .
 .8اشراك عميد المعهد ورؤساء االقسام وكافه اعضاء هيئه التدريس والهيئه
المعاونه في اعمال الوحدة .
 .9تقديم الدعم الفني لمنسقي المعايير ومساعدتهم علي استيفاء المعايير وفقا
لمعايير الجودة واالعتماد وفقا إلصدار .2015
 .10اجراء مراجعه الداخلين الستيفاء معايير الجودة .
 .11اعداد الفحص الفني والشكلي للورقه االمتحانيه وارساله الي رؤساء
االقسام العلميه للعمل به .
 .12اعداد معايير اختيار المراجع الداخلي والخارجي للبرامج والمقررات
.
 .13تحفيز االقسام العلميه علي مراجعه وتحديث توصيفات المقررات
الدراسيه والبرامج االكاديميه .
 .14مراجعه وتحديث توصيفات الهيكل التنظيمي لوحدة ضمان الجودة .
 .15اتخاذ االجراءات التصحيحه المناسبه الستيفاء متطلبات معايير الجودة
الصدار .2015
 .16تجهيز وحدة ضمان الجودة بالمعهد الستقبال فريق المراجعه الداخليه
(زياره المحاكاه) والدعم الفني .
 .17مراجعه ماتم انجازة بشان اعداد الخطه االستراتيجيه للمعهد خالل العام
الماضي حتي يمكن البناء عليه الستكمال الخطه.
 .18اعداد التقرير السنوي للمعهد
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 .19اعداد تقارير لمتابعه تنفيذ الخطه االستراتيجيه .
 .20تحديث الهيكل التنظيمي للوحدة واعداد توصيفات باللجان المنبثقه.
 .21تقارير مراجعه داخليه عن استيفاء المعايير االكاديميه طبقا لدليل
اصدار الهيئه القوميه لالعتماد  2015ودراسه ذاتيه معدله طبقا الصدار
الهيئه القوميه لالعتماد .2015
 .22تقارير للبرامج والمقررات ومصفوفات تطابق البرامج االكاديميه مع
المقررات الدراسيه .
 .23تقاريير عن انجاز المراجعه الداخليه .
 .24اعداد دليل لالزمات والكوارث .
 .25اعتماد الخطه االستراتيجيه للمعهد
 .26اعداد خطه لدعم الطالب
 .27خطه لتفعيل المشاركه المجتمعيه
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