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الخطة السنوية لوحدة ضمان الجودة ()2021/2020
أولا :أهداف الخطة :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

نشر ثقافة الجودة بين العاملين والطالب بالمعهد.
تنمية قدرات القيادات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين.
تحدديدا الةطدة اإلسددددترتيجيدة للمعهدد بنداءا علا التقرير الوارد من الهيئدة القوميدة لضددددمدان جودة التعليم
واإلعتماد
التقويم الذاتي المسددددتمر داء المعهد سم سددددسددددة تعليمية في المجامت المةتلوة من تعليم وأبحا و دمة
المجتمع.
متابعة تطوير وتوصدي الررام والمقررات با قسداا العلمية وفقا للتقرير الوارد من الهيئة القومية لضدمان
جودة التعليم واإلعتماد.
وضع طط تحسين ا داء إستنادا ً للمعلومات الواردة في الدراسة الذاتية والتقارير السنوية للمعهد.
المشارسة المجتمعية بما يضمن تقديم دمات متميزة لكسب رضا وثقة المجتمع.
إنشدددداء قواعد معلوماتيدة متكداملدة لمنعومة العمليدة التعليميدة بمةتل أرسانها تسدددداعد في دعم إتةا القرار
وتوعيل دور الطالب في نشر ثقافة وفكر الجودة.
توعيل نعاا التعليم عن بعد لمواجهة جائحة سورونا.
التقددا للحوددددو علا اإلعتمداد -بإ ن هللا تعالا -من الهيئة القومية لضددددمان جودة التعليم واإلعتماد و ل
إستنادا علا التقرير الوارد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد.

ثانياا :آليات التنفيذ:
•
•
•
•
•
•
•
•

يتم تشدكيل لجان دا لية بوحدة ضدمان الجودة ولجان متنوعة للعمل بمعايير اإلعتماد ويراعا تحدياها سلما
تطلب ا مر ( 11لجنة تضم أعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة وجهاز إدارى).
يتم إنشاء مجموعة متنوعة من اإلدارات واللجان ات الولة بلجان المعايير.
يتم قياس معدمت إنجاز ا نشطة في فترات زمنية منتعمة.
يجتمع المجلس التنويذى لوحدة ضدمان الجودة هدهريا ً لمناقشدة أعما الجودة لعرضدها فا المجالس المتنوعة
(مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة – المجلس ا ساديما – مجلس إدارة المعهد) .و ل وفقا للحاجة.
تقدا وحدة ضمان الجودة تقريرا ههريا إلا رئيس مجلس إدارة الوحدة لعرضها بمجلس إدارة المعهد.
يتم إتةا اإلجراءات التوحيحية بناء علا تقارير المتابعة.
يتم إعداد طط بديلة لما يتم تنويذه.
تتم المسائلة والمحاسرة لمس ولي ا نشطة.
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ثالثاا :البرنامج الزمني التنفيذي لخطة العمل السنوية لوحدة ضمان الجودة
أنشطة وحدة ضمان الجودة
إعداد التقارير
 .1تقرير عن نتائ تقويم
الطالب.
 .2التقرير الشهري لوحدة
ضمان الجودة.
 .3التقرير الذاتي لألداء.

أكتوبر نوفمبر ديسمبر يناير فبراير مارس إبريل مايو

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
√

 .4التقرير السنوى لوحدة
ضمان الجودة.
أعمال المتابعة والمراجعة
 .1مراجعة توصيوات
المقررات دا ليا.

√

 .2مراجعة توصيوات
المقررات ارجيا.

√
√

√
√

 .3زيارة المحاساة.
 .4مراجعة تقارير
المقررات.
 .5مراجعة إستراتيجيات التدريب
والدعم ا ساديمي والرحا العلمي
والةطة اإلستراتيجية للتدريس والتعلم
والتقويم والةطة اإلستراتيجية
للمشارسة المجتمعية.
 .6إجراء تقويم للقدرة
الم سسية وإعداد تقرير
و طة تحسين.
 .7المراجعة الدا لية
لألقساا العلمية
 .8مراجعة إجراءات اممن
والسالمةوإعداد طة
للتحسين.
 .9مراجعة الرنية
التكنولوجية وإعداد طة
للتحسين وتنويذها.
 .10تطوير الموقع
اإللكتروني للمعهد وتحديا الريانات به.
 .11تطوير نعاا
الوهرسة بالمكترة
وزيادة عدد العاملين بها
وزيادة التجهيزات.
 .12مراجعة ملوات مقررات
الوول الدراسي
الااني .2020/2019

يونية يوليو

أغسطس

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√
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 .13إعداد ملوات المقررات
للعاا الدراسي
2021- 2020
 .14تقييم الورقة اإلمتحانية
للعاا الدراسي
2021-2020
 .15مراجعة الواعلية
التعليمية با قساا العلمية.
اإلستبيانات
• معيار التخطيط اإلستراتيجي

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

 .1إستبيان رؤية ورسالة المعهد
 .2إستبيان أطراف المجتمع الخارجي
√
 .3إستبيان أعضاء هيئة التدريس والهيئة
√
المعاونة
 .4إستبيان البحث العلمي
√
والتطوير
 .5إستبيان إدارة الجودة
√
 .6إستبيان التخطيط اإلستراتيجي
√
 .7إستبيان معيار التدريس والتعلم
√
والتقويم
 .8إستبيان الجهاز اإلداري
√
والحوكمة
 .9إستبيان القيادة
√
 .10إستبيان المشاركة المجتمعية وتنمية
√
البيئة
 .11إستبيان معيار المعايير األكاديمية
√
والبرامج التعليمية
 .12إستبيان معيار الموارد المالية
والمادية
• معيار القيادة والحوكمة
 .1إستبيان (تقييم كفاءة القيادات
√
√
األكاديمية).
(العميد ،رؤساء األقسام العلمية).
 .2إستبيان لتقييم كفاءة القيادات اإلدارية.
√
√
• معيار إدارة الجودة والتطوير
ل يوجد لمعيار إدارة الجودة والتطوير أي إستبيان حيث أن المعيار يستند على تحليل اإلستبيانات من المعايير األخرى
• أعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة
 .1اإلحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة √
التدريس والهيئة المعاونة.
 .2إستبيان الرضا الوظيفى ألعضاء
√
هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
• معيار الجهاز االدارى
 .1إستبيان باالحتياجات التدريبية
√
للسادة العاملين بالجهاز االدارى.
√
 .2إستبيان بمردود التدريب خاص

√
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بالسادة المتدربين.
 .3إستبيان بمردود التدريب خاص
بالسادة الرؤساء.
 .4إستبيان تقييم السادة العاملين
من السادة الرؤساء.
 .5إستبيان قياس اراء العاملين
بالجهاز االدارى.
 .6إستطالع رأي الطالب في
أداء السادة العاملين بالجهاز االدارى.
• معيار الموارد المالية والمادية
 .1إستبيان أراء اعضاء هيئة
التدريس والهيئة المعاونة حول مدى
كفاية الموارد المالية والمادية بالمعهد
حول ( قاعات المحاضرات -المعامل
المكتبة ). .2إستبيان أراء الطالب حول مدى
كفاية الموارد المالية والمادية بالمعهد
حول ( قاعات المحاضرات -
المعامل-المكتبة ).
المعايي االكاديمية
• معيار
ر
واليامج التعليمية
ر
 .1إستبيان مواصفات خريجي المعهد
للمستفيدين.
 .2إستبيان لتقييم العملية التعليمية
والمقررات.
 .3إستبيان البرامج التعليمية موجه إلى
المجتمع.
 .4إستبيان قياس رضا الطالب عن
البرنامج التعليمي.
•عيار التدريس والتعلم
 .1إستبيان إستراتيجية التدريس
والتعلم و التقويم للسادة أعضاء هيئة
التدريس و الهيئة المعاونة .
 .2إستبيان إستراتيجية التدريس
والتعلم و التقويم للطالب .
 .3إستبيان إستراتيجية التدريس
والتعلم و التقويم للسادة الخريجين .
 .4استبيان عن فاعلية التدريس
و التقويم للسادة عضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة .

√
√
√
√
√

√

√

√

√
√

√

√
√

√
√
√
√

 .5إستبيان عن فاعلية التدريس والتقويم
للطالب .
 .6إستبيان تطبيق المعهد
إستراتيجية التدريس والتعلم

√
√
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و التقويم للطالب.
• معيار الطالب والخريجون
 .1إستبيان عن رضا الطالب
المحولين الى المعهد.
 .2إستبيان عن رضا الطالب
المحولين من المعهد.
 .3إستبيان القبول و التوزيع.
 .4قياس رضا الطالب عن مدى جودة
الخدمات المقدمة ..
 .5قياس رضا الطالب عن مدى
جودة االنشطة الطالبية للعام الجامعى
.2021/2020
 .6قياس رضا الخريجين عن برنامج
تعليمي
 .7إستطالع رأى خريجى المعهد عن
مدى رضاهم عن البرامج الدراسية
للمعهد
 .8استتتتتبيان دراستتتتة اإلحتياجات
التدريبية للخريجين
 .9إستبيان جهة العمل .
 .10إستبيان عن مدى رضا الطالب
عن المكتبة .
 .11قياس آراء الطالب حول المقرر
الدراسى.
العلم واألنشطة
• معيار البحث
ي
العلمية
 .1إستبيان مدى رضا أعضاء هيئة
التدريس والهيئة المعاونة عن
إمكانيات البحث العلمى
 .2تحديد نقاط القوة والضعف
لألنشطة البحثية.
 .3إستبيان مدى تعاون المعهد مع
مؤسسات المجتمع المدنى في النشاط
البحثى .
• المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة
 .1إستبيان األطراف المجتمعية عن
خريجى المعهد.
.2استطالع رأي أعضاء هيئة التدريس
عن المشاركة المجتمعية.
 .3إستبيان الطالب عن المشاركة
المجتمعية للمعهد.
.4إستبيان لقياس مدى رضا
األطراف المجتمعية عن الخدمة المقدمة.
 .5إستبيان فاعلية المشاركة المجتمعية في
أداء المعهد.
 .6إستبيان الطالب عن المشاركة
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√
√
√
√
√

√

√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√

√
√

√
√
√
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المجتمعية للمعهد.
 .7إستبيان األطراف المجتمعية عن
إحتياجاتهم.
 .8إستبيان أعضاء هيئة التدريس
عن المشاركة المجتمعية للمعهد.
 .9إستبيان الطالب عن المشاركة
المجتمعية للمعهد.

√

√

√
√

ورش عمل و ندوات
ورشتتتتة عمل عن مقتضتتتتيات العمل في ملف
الجودة.
ورش عمل عن التعليم اإللكتروني.
ورشة عمل حول مفهوم
المشروعات البحثية والتنافسية.
ورشة عمل عن كيفية تنظيم
المؤتمرات العلمية.
ورشة عمل عن إسترتتيجية
التدريس والتعلم والتقويم.
ورش عمل حول مضمون توصيف
البرامج والمقررات " لقاء أعضاء
هيئة التدريس والهيئة المعاونة".
ورش عمل حول مضمون تقرير
البرامج والمقررات " لقاء أعضاء
هيئة التدريس ".
إجراء ورشة عمل حول تحليل
الورقة اإلمتحانية" لقاء أعضاء
هيئة التدريس".
اجراء ورش عمل عن التعريف
بالمشاركة المجتمعية " لقاء أعضاء
هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة
والهيئة اإلدارية".
اجراء ورش عمل عن التعريف
بالمشاركة المجتمعية " لقاء
الطالب والخريجين".
ورش عمل للخرجيين.
ورش عمل لألطراف المجتمعية.
ورش عمل للطالب.
ورش عمل ألعضاء الهيئة اإلدارية.
ورش عمل متنوعة لنشر ثقافة
الجودة للقطاعات المختلفة بالمعهد
وخارجه.
ندوات ثقافية متنوعة
أنشطة وحدة ضمان الجودة
 .1إجراء تجربة إ الء.

√
√

√
√

√
√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√
√
√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√
√

√
√

√

√

√

√

√
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√
√
√

√
√

 .2تحديا ا دلة المتنوعة الةاصة

√
√

√
√

√
√

√

√

√
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بالمعايير.
 .3الم تمر العلما لألقساا.
 .4الم تمر العلما للمعهد.
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√
√

مدير وحدة ضمان الجودة
د .رمضان عبد الغنى الكاتب
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