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  خطة المعهد للحصول على شهادة االعتماد البرامجى

 مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

 

 مسئولية

 التنفيذ
 ألنشطةا اإلجراءات التنفيذية البدء تاريخ  تاريخ اإلنتهاء

 
مدير وحدة 

 ضمان الجودة
8102نوفمبر  8102نوفمبر    نشر ثقافة الجودة ندوات و محاضرات ألعضاء هيئة التدريس و العاملين 

  حصر نقاط التحسن عن الفترة

 السابقة

 نقاط تحتاج إلى تحسين 

  مقترحات تحسين األداء للفترة

 التالية

مدير وحدة 

 ضمان الجودة
8102يوليو  8102فبراير    

 ناتشكيل اللج-1

 المراجعةإعداد نماذج        .2

 وضع خطة المراجعة       .3

 تنفيذ المراجعة       .4

 تقرير المراجعة       .5

 اإلدارةالعرض على مجلس        .6

 

المراجعة الداخلية والتقييم 

 الذاتى

 تقرير المراجع الخارجى عن:

  قسم ميكانيكابرنامج ومقررات 

    قسم كهرباءبرنامج ومقررات 

  كيمياءقسم برنامج ومقررات 

    قسم طبيةبرنامج ومقررات 

المراجعون 

 الخارجيون 
8102يوليو  8102مايو    

 تشكيل فريق المراجعيين فى ضوء المعايير       .1

 وضع خطة المراجعة       .2

 عقد جلسات المراجعة       .3

 تنفيذ ما يلزم من تعديالت       .4

 العرض على مجلس إدارة الوحدة       .5

 العرض على مجلس إدارة المعهد       .6

المراجعة الخارجية للبرامج 

 والمقررات

  تقرير الدراسة الذاتية / التقرير

 السنوى متضمنا

  اإلجابة على مؤشرات التقييم الذاتى

 الواردة بدليل اإلعتماد

مدير وحدة 

 ضمان الجودة
8102اكتوبر   

8102أغسطس   
 

 تشكيل فرق إعداد الدراسة الذاتية       .1

 تدريب الفرق على أليات العمل المطلوب       .2

 وضع خطة لتنفيذ الدراسة الذاتية /التقرير السنوى        .3

 تجهيز أدوات جمع البيانات       .4

إعداد الدراسة الذاتية 

 والتقدم لإلعتماد
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  خطة التحسين فى ضوء مؤشرات

 التقييم الذاتى

 جمع وتبويب البيانات       .5

 التحليل اإلحصائى للبيانات       .6

 الدراسة الذاتية المبدئيةصياغة        .7

 مراجعة الدراسة مع اإلدارات والوحدات المعنية       .8

صياغة النسخة النهائية وإعتمادها من مجلس إدارة        .9

 المعهد

 

  الدراسة السنوية لعدد أعضاء

ى إل  هيئة التدريس/ الهيئة المعاونة

 الطالب

 

المعهدعميد   
8102أغسطس   

 
8102يناير   

لى إ  دراسة نسبة أعضاء هيئة التدريس/ الهيئة المعاونة. 1

 الطالب للفترة الماضية

 مراجعة أليات التعيين ومعايير اإلختيار       .2

 وضع خطة لمعالجة العجز أو الفائض       .3

الوصول بنسة أعضاء هيئة 

التدريس إلى الطالب  

بنهاية  المطلوبةالنسبة   إلى

2118 عام  

  خطة تدريب أعضاء هيئة التدريس

 السنوية / الهيئة المعاونة 

 : تقرير التدريب السنوى ويتضمن 

  تقرير تدريب أعضاء هيئة

بالمقارنة بالبرامج  التدريس 

 التدريبية املخططة

 بيان الجهات المنفذه للتدريب 

 بيان عدد المستفيدين 

 التدريب تقرير مؤشرات الرضا عن 

لجنة 

المراجعة 

الداخلية 

 والتدريب

8102نوفمبر  8102نوفمبر    

مخاطبة الجهات المنفذة للتدريب وتنظيم المواعيد        .1

 والبرامج

وضع خطة التدريب وعرضها على مجلس إدارة        .2

 الوحدة ثم مجلس إدارة المعهد

 

تنفيذ برنامج تنمية مهارات 

مج وبرنا  أعضاء هيئة التدريس

 المراجعة الخارجية
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  موقع إلكترونى تفاعلى بنسبة

 وقادر على التطور   111%

  تقرير اإلنجاز عن المرحلة الحالية

 مقارن بالمرحلة األولى

   ادارة النظم

مراجعة المواصفات الفنية للمرحلة الثانية .1

 والموافقة عليها

 عرض المقترحات على عينة من الطالب       -2

 الشركة المنفذه بالبدء فى التنفيذتكليف        -3

 متابعة التنفيذ       -4

 تدشين المرحلة الثانية       -5

 عرض تقرير التنفيذ على مجلس إدارة المعهد       -6

اإلنتهاء من المرحلة الثانية من 

 تطوير الموقع اإللكترونى

8102ديسمبر  عميد المعهد  8102نوفمبر    التقدم لإلعتماد  

العاماألمين   8102ديسمبر   8102نوفمبر     

تطوير البنية األساسية 

)قاعات الدراسة، المعامل، 

مكاتب أعضاء هيئة التدريس 

 والهيئة المعاونة

 
مدير الرعايا 

 الطبية
   

تطوير نظم الرعاية الصحية 

 للطالب

 


