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  ) ٢٠٢٤–٢٠١٩(  ستراتيجيةاالٕ  الخطة :          الوثيقة  اسم
  

  للهندسة والتكنولوجيا  العاليالمنصورة   معهد:          الوثيقة ملكية
 

كاديمي المجلس  اعتماد تاريخ
ٔ
  ٢٨/٠١/٢٠٢٠  :  اال

                             
لفي:            عميد المعهد

ٔ
  ا.د. قاسم صالح اال

  
  ٢٩/٠١/٢٠٢٠  :    دارةتاريخ اعتماد مجلس اال

  
  ا.د. عادل السيد ضيف :        دارة رئيس مجلس اال

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

  )٢٠٢٤-٢٠١٩( اعتماد وثيقة الخطة االستراتيجية

 لمعهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا 
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  الفهرس
ت  الصفحة احملتو

ملعهد  أوًال:  تعريف  
نشأة املعهد   
الوضع التنافسي  

نقاط التميز  
ضمان اجلودة   يففلسفة املعهد   

أنشطة الطالبية  
اإلمكانيات املادية  
  التعامل مع مشاكل التعليم  يفسياسات املعهد   

  املصداقية واألخالقيات  
  البيئة الداخلية  

  تقومي الطالب   
  املعايري األكادميية   
  والتعلم  التعليم  إسرتاتيجيات  
  البشرية  اإلمكانيات  وحجم االستيعابية القدرة طورت 

  منهجية ومرجعية اخلطة اإلسرتاتيجية  نيًا:  
  فريق إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية  

  البداية  
  االسرتاتيجية حماور اخلطة  

  املنطلقات املرجعية للخطة اإلسرتاتيجية  
  اخلطوات املنهجية إلعداد اخلطة اإلسرتاتيجية  

  البيئي التحليل  
  اإلسرتاتيجية : تصميم وصياغة اخلطة لثاً  

  الرؤية والرسالة  
  القيم املؤسسية  

ت العامة واالهداف    الغا 
  أوجه االرتباط بني اخلطة االسرتاتيجية لوزارة التعليم العايل واملعهد  

  حتديد الفجوة وحتليلها  
ت يف ضوء األمهية النسبية والتمويل املتاح    ترتيب األولو 
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لتحقيق   األساسية   الركيزة   هي  ) ٢٠٢٤  -٢٠١٩(  للهندسة والتكنولوجيا   العايل ملعهد املنصورة    اإلسرتاتيجية   اخلطة   تعترب
املعهد،    وخارج  داخل  املعنية  األطراف  مجيع   من  الفاعلة  للمشاركة  مثرة  جاءت  واليت  األهداف اليت أنشأ من اجلها 

ت األساسية    ةاالسرتاتيجي  األهداف   تحديدل  املعهد يقوم   الذي   الدور   لتعظيم  إليها  الوصول   يف   سوً   نطمح   اليتوالغا
تمع   وخدمة   التعليم  جمال   يف   املعهد  به ملسرية   وامتدادا  السابقة   للجهود  استكماالً   اإلسرتاتيجية  اخلطة   هذه   عدتُ و   ، ا

ملعهدو نظ املخمرجات  تطوير الفاعلية التعليمية وتوكيد جودة    وحتقيق متطلبات اجلودة القياسية.  مة التعليمية 

 اجلودة لضمان    أساسياً   على رؤية إدارة املعهد بضرورة التخطيط االسرتاتيجي طويل األمد والذي يعد مقوماً   ارتكازاً 
للقيادات االكادميية يف عملية التخطيط   املضنيةاالسرتاتيجية واليت تعترب خالصة اجلهود    اخلطةواالعتماد مت اعداد هذه  

 االسرتاتيجي.

ااعتمد   وقد ت   على  ت اخلطة يف مضمو تقييم    إطار  يف   يعد سنوً   والذيالدراسة الذاتية للمعهد    بتقرير  املدرجة   البيا
 قيادة املعهد السادة:  على  تتابع   وقد،  ٢٠١٩  -٢٠١٣الفرتة من    يف   العايل للمعهد من قبل وزارة التعليم    السنوياألداء  

  . ٢٠١٤- ٢٠١٢الفرتة    يفحمجوب    .د. حممدا . ١

 . ٢٠١٥ – ٢٠١٤الفرتة   يف  ابراهيم القال.د. ا . ٢

 . ٢٠١٦- ٢٠١٥الفرتة   يف .د. عبده عبد الصمد ا . ٣

  اآلن.  –  ٢٠١٦/ ١/٨الفرتة  يف  األلفي.د. قاسم  ا . ٤

 وتتكون اخلطة من العناصر الرئيسية التالية: 

  .نبذة عن املعهد 
 .منهجية اعداد اخلطة اإلسرتاتيجية 
   شكلها األوىل.   يف خطوات اخلطة وصياغة الرسالة واألهداف 
   ودراسة الفجوة   للمعهد اإلسرتاتيجيحتليل البيئة الداخلية واخلارجية ودراسة الوضع . 
 .الصياغة النهائية للرسالة واألهداف ووضع اخلطة التنفيذية 
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١.  
  ومت   ،١٣/٠٨/٢٠١٢بتاريخ  ) ٣٢٠٩( رقم  ير التعليم العايلوز   بقرار  والتكنولوجيا   للهندسة  العايل   املنصورة  معهد  نشئأ -

 طالب.  ٣٧٨ مجايل  ٢٠١٢عام  دفعة  أول قبول 
وقد مت اعتماد    NARS  القومية  القياسية  األكادميية  املعايري  متطلبات  مع  تتوافق  داخلية  الئحة عداد املعهد ت ادارةقام -

لقرار   . ٢٠١٢ ) لسنة ٣٢٠٩(رقم   الوزاريالالئحة الداخلية للمعهد 
ملعهد مخس سنوات  -   – واإللكرتونيات    االتصاالت عدد برامج املعهد ثالث برامج أكادميية (هندسة  و   ،مدة الدراسة 

 ). اهلندسة املعمارية  – اهلندسة املدنية 
 لقرار الصادرة والالئحة   ١٩٧٠ لسنة  )٥٢(  رقم القانون ألحكام  للهندسة والتكنولوجيا  العايل معهد املنصورة خيضع -

 رقم  اجلامعات  تنظيم  وقانون  اخلاصة العليا املعاهد تنظيم شأن  يف  تصدر  أخرى  قوانني وألي،  ١٩٨٧ لسنة  ١٠٨٨
 .السابقة  القوانني  يف  نص  يرد فيه مل فيما  وتعديالته  ١٩٧٥ لسنة ) ٤٩(

ة  انات وصف   ب
   .معهد عايل خاص:       نوع املعهد  -

  . الدقهلية  حمافظة املنصورة،مدينة املنصورة دمياط السريع، أمام كوبري اجلامعة،  طريق:       املوقع اجلغرايف   -

  . ٢٠١٢:       ريخ التأسيس  -

   .مخس سنوات:       الدراسة مدة  -

  .العربيةاللغة اإلجنليزية واللغة :       لغة الدراسة  -

   ي قاسم صالح األلف ..دا /عميد املعهد :       القيادة األكادميية  -

  واإللكرتونيات).  االتصاالتهندسة  - اهلندسة املعمارية -(اهلندسة املدنية  سبكالوريو  :  الدرجات العلمية اليت مينحها املعهد  -
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٢. 

ته وضعه التنافسي بني املعاهد   لذا فإن املعهد يسعى لتحقيق امليزة التنافسية  املناظرة،  املعهد بصفته معهد خاص فإن من أهم أولو
  :ملنظومة التعليمية عامة ونواجتها املستهدفة خاصة من خالل  االرتقاءمن خالل 

 حتسني مستوى اجلودة.   
  ومالئمتها ملتطلبات سوق العمل احمللي والدويل.   .املستهدفة من الربامج التعليمية التعليم نتائج ضمان جودة  
   ت.  التحديث والتطوير ل  خالل عملية التقييم اليت يتبعها التقومي مثضمان اجلودة من   معايريتصميم وتطبيق قواعد البيا

ت بطريقة فعالة    .إلضافة إىل وسائل مجع ومعاجلة البيا
  أماكن متعددة للمارسة األنشطة).  – الرتفيهية   – ة (التعليمية املتميز توفري اخلدمات الطالبية  
 لربامج التعليميةل  التطوير املستمر.  
  م  اإلداريتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والكادر م وقدرا   .ورفع كفاء
  واحملفز للطالب  والصحي توفري املناخ التعليمي املثايل.  
 ودعمهم مبا يلزم للقيام مبهامهممن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم   متميزةكوادر   استقطاب.  
 ومتطلبات سوق العمل الحتياجات فقاً جلوانب التطبيقية للمقررات و   االهتمام.  
   لنسبة للغة االجنليزية واحلاسب اآليلاحلرص على  .تنمية قدرات الطالب 
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٣. 

االت واليت تتمثل يف اآل   :يت ميتلك املعهد العديد من نقاط التميز يف مجيع ا
   والتكنولوجيا مبوقعه املتميز مبدينة املنصورة وعلى الطريق الذي يربط مدينة املنصورة مبحافظيت  يتميز معهد املنصورة العايل للهندسة

دمياط وبورسعيد من الناحية الشرقية، وحمافظيت الغربية وكفرالشيخ من الناحية الغربية، وحمافظيت الشرقية والقليوبية من الناحية  
  .مالية اجلنوبية، ومدينة دمياط اجلديدة من الناحية الش

 ا واملدرجات والقاعات والعيادة الطبية وسيارة اإلسعاف واملالعب  آكفاءة البنية األساسية من املنش ت وإعداد املعامل وجتهيزا
  .وجتهيزات األمن والسالمة واملرافق العامة واخلاصة املكملة هلا 

  البحثية حيث حيظر ممارسة أي نشاط خالف ذلك للعملية التعليمية و  ألعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة التفرغ الكامل.   
 ملعهد واخلربات املرتاكمة لدى أعضائه   اإلدارياجلهاز  انضباط.   
 دة سنوية مضطردة للمرتبات    للسادة أعضاء هيئة التدريس وللهيئة املعاونة والعاملني  املاديملستوى    االهتمام حيث توجد ز

    .واحلوافز الدورية  ة التشجيعي  فآتاومك
  مستوي عايل من الكفاءة على وجود معامل حاسب اّيل.  
  ا كتب ومراجع وأجهزة حاسب ملعهد    ..... اخلوجود مكتبة 
 ) ملعهد مبساحة ملعدات واملاكينات واألدوات ٢م ٣٦٢٫٦٧وجود ورش  ملعهد ) جمهزة    .املالئمة لطبيعة الدراسة 
  ت  لشئون الطالب متكامل ومتميز  وجود نظام الكرتوين مج إدارة شئون وقواعد البيا   .اخلرجنيوبر
   املعهد مع مواصفات خرجيي  وجود  طبيعة عملها  تتناسب  املنصورة وما حتتويه من فرص عمل متميزة وشركات كربى  مبدينة 

 .املعهد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 ) ٢٠٢٤/ ٢٠١٩الخطة االستراتيجية (

  مدارس املنصورة كولدج   اجلامعــة جبوارأمــام كوبـرى    -الســريع  طـريق دميـاط املنصــورة  
TEL. :2588888 – FAX: 2588899- 2540001 طلخـــــا   ١٥  ب:  ص.   -    

  وزارة التعليم العايل 
  والتكنولوجيامعهد املنصورة العايل للهندسة 

Ministry of Higher Education 

Mansoura Higher Institute of Eng. & Tech. 

٨ 

٤.       

 بدرجة  املستفيدةاألطراف   ومتطلبات احتياجات حتقيق  حنو  واملالية  واإلدارية  األكادميية األنشطة  كافة توجيه  على  املعهد  فلسفة  تقوم
ت إىل  م للوصول للطالب املقدمة  التعليمية  اخلدمة  جلودة املستمر والتحسني التطوير مع  عالية  رضا   على  وحتافظ  حتقق اليت   املستو

 .واالبتكار اإلبداع وحتفيز  واخلارجي الداخلي  العمل سوق يف  التميز

 اجلودة   ق لتحقي وذلك  ة املختلف  طرافلأل بة لنس دارةلإل تمراملس التقومي على احلرص  تعكس اليت  اآلليات  من  عدداً  املعهد وضع وقد
 :منها  اعتبارات  عدة جلودة االهتمام  عند االعتبار  يف يؤخذ اكم  .الشاملة 

 .العمل سوق  ومتطلبات احتياجات يف  املستمر التغيري . ١

دة  . ٢  .املدرب البشرى العنصر كفاءة  ز

  .واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا  يف السريع التقدم . ٣

 املقدمة واخلدمات  والتجهيزات  للمقررات بتحليل التقييمات الطالبية    التعليميمن خالل متابعة األداء   ملعهد اجلودة  أنشطة  بدأت  وقد
  .التعليمية العملية ز تعزي اىل ؤدىت واليتفعلي ملعايري اهليئة القومية لضمان اجلودة واالعتماد   تطبيق اىل  وصوالً 
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٥.   
 ضية  والفنية  واالجتماعية الثقافية األنشطة  خمتلف ممارسة  على الطالب بتشجيع املعهد إدارة تقوم   واجلوالة  والرحالت  والر

 .اجلمهورية  مستوى على  املسابقات يف  والدخول  العامة واخلدمة 
 خالل من  العلمي  التقدم  مبعاصرة يسمح اهلندسي للتعليم  عصري  منوذج خللق دائما للهندسة  العايل معهد   إدارة سعيت 

 .املختلفة العلمية  األقسام بني  كامل نضباط  تعمل  جمهزة علمية ومعامل أكادميية  منظومة
 املختلفة  الطالبية االنشطة ملمارسة  املناسبة واملساحات التجهيزات مجيع  ملعهد تتوافر. 
   تليب إدارة املعهد  توفر ادراة املعهد الدعم املايل والتقين واملعنوي الالزم للطالب لتأدية أي نشاط يرغب فيه الطالب، كما

لطالب (دعم مادي).   الطلبات اخلاصة 
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٦.    

  .) الورشة - املسجد – املنافذ - اخلدمات  (تشمل ، مربع  مرت ٤٦٨٢٫٣٦  اإلمجالية: املساحة

  مالحظات   ) ٢(م  املساحة إمجايل  الوحدات  عدد  البيان 

  ٧٢٣٫٨٧  مدرج  )٤(  احملاضرات قاعات
ت  عرض جهزة املدرجات مجيع جتهيز  مت    البيا
 DATA SHOW ومكربات الصوت  التكييف وأجهزة  

    ٨١٨٫٥٥  ) قاعة درس١٦(  التدريس  قاعات
  يتم جتهيز املعامل التخصصية وفقا ملتطلبات كل قسم    ٦١٢٫٦٣  ختصصي ) معمل ١٠(  واملختربات  املعامل
  ) جهاز١٢٥عدد األجهزة ( إمجايل  ٢٣٥٫٩٤  ) معمل حاسب اىل ٤(  اآليل  احلاسب معامل

   * مت جتهيز غرفة حلفظ مشروعات واعمال الطالب  ٨٩٧٫٣٨  صالة رسم  )٧(  الرسم صاالت
  كتاب  ٥٣٨عدد *تضم املكتبة   ٣٧٨٫٣١  ١  املكتبة 

  ٣٦٢٫٦٧  ١  الورش
واألدوات   املعدات  جبميع  الورش  مبىن  جتهيز  تتيح   اليتمت 

ممارسة التمرينات والتدريبات اخلاصة   اإلعداديلطالب الفرقة  
  هندسة التصنيع   مبادئمبادة 

    ٥٣٫٤٠  ١  ) مسنار (املناقشة قاعات
 هيئة أعضاء مكاتب

  التدريس 
  ٢١١٫٣٩  غرفة  ٧

اإلضاءة والتهوية   كواحلماية وكذل مت جتهيزها بوسائل األمن 
  . املناسبة وأجهزة التكييف

 ـ.ه .أ معاوين مكاتب
  التدريس 

  ٣٠٣٫٧٨  غرفة  ١٢

  ٩٤٣٫٣٤  غرفة  ٢٢  اإلدارية  املكاتب

 إلدارات آلية حواسب
 وغرف

  التدريس هيئة أعضاء
٤٣  

حاسب    ٤٣(يوجد  *   هيئة    يف  )يلآجهاز  أعضاء  السادة  ومكاتب  اإلدارية  املكاتب 
رية األقسام    .العلمية التدريس وسكر

جلميع السادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واجلهاز   الالسلكي*مت تفعيل خدمة اإلنرتنت  
  .اإلداري

  ٢٢٨٫٢٣  (كنرتول)قاعة  ٤  الدرجات  رصد قاعات
وسائل   مجيع  على  املراجعة  دورية  بصفة  (ابواب يتم  االمان 

ت حريق  –ونوافذ حديدية     الكرتوينكاشف دخان    –طفا
 (...  

  ٤١٫٤٠  ١  الطبية  العيادات
مزودة جبميع أدوات اإلسعافات األولية وسرير كشف ومعدات 

  قياس الضغط ودرجة احلرارة ومساعة ...اخل

  ٣٥٨٫٤٩  ٢٥  املياه  دورات
ملعهد   ختدم الطالب والسادة   واليتمت توفري مجيع املرافق العامة 

  اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واإلداريني

      سيارات  انتظار أماكن
ــادة   انتظارأماكن يوجد   ــيارات للســـ التدريس    أعضـــــاء هيئةســـ

واإلداريـني   ــــاونـيـهـم  خـــــــاص    –ومـعـــ مـوقـف  ــــذوييـوجـــــــد   لـــ
  اخلاصة االحتياجات
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٧.        
  دة مثل  التعليمية  لعملية  املتعلقة  املشاكل بعض  حلل  املعهد  يسعى  يمقس بت ربامج ال ض بع  يف  ب للطال ة العددي الكثافة  ز

موعة تقسيمو  جمموعات  إىل  البالط مبا   دريسالت ة هيئ أعضاءو  البالط نيب لللتفاع ربأك فرصة يتيح مبا فصول عدة إىل ا
حة و  التعليمية املعهد مبوارد  الطالب  مجيع   تفادةاس يوفر   .الورش و  املعامل  داخل  املمارسة و  العملي للتدريب  أكرب  فرص  إ

  ا معاونيهمو  دريس الت ة هيئ ء ألعضا املكتبية الساعات نظام توفر    يت ال ية الدراس  كلاملشا  لح  يف البالط  عم ونلتعا واليت 
 رتات ف دمواعي عن اإلعالن يتمو  اخلصوصية س الدرو  ظاهرة ملنع النظريو  العملي التطبيق و  التحصيل و  الفهم يف  تواجههم

 .املعاونة  واهليئة  التدريس هيئة  أعضاء  السادة حجرات على  الدراسية  اجلداول  بوضع عضو لكل  احملددة املكتبية عاتالسا
 املختص  العلمي  القسم من  الكتب  هذه  تعتمدو  الربامج جبميع  الدراسية  املقررات  جلميع الدراسية  الكتب  ملعهد  يتوفر 

 داخلياً  املتبعة  التعليمية الالئحة   كذلك و  احملاضرات  يف شرحه يتم  ما مع  تتماشى  اليت للمقررات  العلمي   وى احملت توضحو 
 .ملعهد

  .يتوفر مرشد أكادميي لكل الطالب للتعامل مع مشاكل الطالب 
  ي شكوى وتقوم بدراستها وحلها   شكاوىتوجد آلية موثقة للتعامل مع لغاً  الطالب والعاملني وتويل إدارة املعهد اهتماماً 

 واالستفادة منها ملنع تكررها مستقبًال. 
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٨.   

 :اآليت  خالل  من  النشر و  الفكرية امللكية  حبقوق  االلتزام) ١( 
  .اآليل  احلاسب  أجهزة على  املرخصة غري الربامج  استخدام  حظر -
لس لنظام وفقاً  الرتقي  أحباث -  .للجامعات  األعلى ا

 التمييز وعدم  العادلة  املمارسات )٢( 
  العدالة لضمان ومعلنة حمددة إجراءات  توجد حيث  الطالب  / العاملني  / التدريس  هيئة  اعضاء بني التمييز وعدم  العدالة  ضمان 
 .التمييز  وعدم

 :يف  تتمثل للطالب لنسبة 
 ) سري  رقم- سجلو  رقم  (الكنرتول  أعمال  متطلبات و  شروط استخدام  خالل  من  النهائي  التقومي  يف العدالة -
  ).التماس (طلب تقدمي  طريق عن الدراسية  ملواد  اخلاصة الدرجات  رصد صحة  من  التأكد يف  املتاحة  احلرية  -
 .والشكاوى  املقرتحات صندوق خالل  من  الشكاوى عرضو  الرأي  عن  التعبري  حرية  -
 .التقييم أسس و  السنة أعمال  نتائج  إعالن  -
  وجود آلية موثقة للشكاوى واملقرتحات خاصة للطالب.  -

 :يف  تتمثل  العاملنيو  املعاونة  اهليئةو  التدريس هيئة  ألعضاء  لنسبة 
لس لنظام وفقاً  اجلميع على  الرتقية شروط  تطبيقو  الرتقيات يف  املتكافئة  الفرص توافر  -  .للجامعات  االعلى  ا
دة – افاإلشر  -التدريس أعباء (األعمال توزيع يف العدالة -  ). اإلدارية  األعمال  – الطالبية الر
 . ) داءاأل  متيز هو  للتقييم االساسي العنصر  (ا  املعمول القواعد ضوء  يف  احلوافزو  املكافآت توزيع -
 االطالع  للفرد  حيق و  املباشرين  الرؤساء  خالل  من  التقييم  يتم حيث  الشفافية لضمان  فعلياً  اإلجراءات  هذه  تطبيق  يتم -

 ذلك.  من التظلم له  حيق كما  به  اخلاصة التقييم نتائج على
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  الصحي النظافة واملناخ  )١(
ً  وجودة  واإلضاءةلنظافة واملناخ الصحي وجودة التهوية  املباين تتصف  -  حيث يوجد إدارة خمتصة مبتابعة ذلك. املباين معمار
ختتص إدارة شئون املقر جبميع أعمال النظافة مبقر املعهد داخل املباين وخارج املباين وكذا أعمال النظافة للشوارع اخلارجية   -

 مبقر املعهد.   احمليطة 
 وطرقات على مدار الساعة.   ودورات مياةمت تعقيم املباين الداخلية من قاعات وفصول   -
 توجد بوابة تعقيم ذايت يف مدخل املبىن الرئيس للمعهد.  -
 توفري معقمات يف كل طابق ويف مجيع دورات املياة.  -

  احلديثة وتكنولوجيا املعلومات  االتصال سائل ) و ٢(
   miet.mc.edu.egعلى شبكة االنرتنت  إلكرتوينللمعهد موقع  -
اين   االنرتنت تتوافر خدمة   -   ك لتدريس ومعاونيهم والعاملني وكذلسواء للسادة اعضاء هيئة ا  ملعهد ) ي السلك  -   سلكي(  ا

  للطالب. 
ت  - ملعهد وسائل االتصال احلديثة مثل: التليفو   .اإللكرتوينالربيد  - الفاكس – يتوافر 
 .معاونةلكل عضو هيئة تدريس وهيئة    الكرتوينلكل طالب وكذلك بريد  الكرتوين ملعهد بريد   يتوفر -

  والتوثيق نظم املعلومات  )٣(
ت ألعمال اجلداول الدراسية  اتتو  مج ي  الكنرتوالت فر يف املعهد قاعدة بيا مج    وكذلك تم من خالله تنفيذ األعمال  من خالل بر بر

ئق هذا خبال  وتداول   استدعاء يتم إتباع نظام ميكنة اإلدارات مما يسهل  و   اإلدارية   والشئون إلدارة شئون العاملني   ملفات احلفظ    ف الو
  .اليدوية

  مشولية ونشر املعلومات  )٤(
  ة. االكادميي يشمل كافة االنشطة سواء التعليمية أو  والذي  اإللكرتوين يوفر املعهد كافة املعلومات على املوقع  -
  د.على الطالب اجلد يتم توزيعه سنوً  يشرح الئحة املعهد بطريقة مبسطة  أكادميي  يوجد دليل -
ً على الطالب اجلدد.  - جلودة يتم توزيعه سنو  يوجد دليل خاص 

  حتديث املعلومات  )٥(
   .للمتغريات احمللية والقوميةيتم حتديث املعلومات بصفة دورية طبقا  -
املستحدثة من   - الطالب    – املوقع االلكرتوين  ( :خالليتم إضافة كافة اوجه األنشطة  ألقسام    – دليل  ت  لوحات اإلعال

 . الطالب) لوحات شئون  – العلمية 
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  أساليب تقومي الطالب  )١(
حة    للطالب وذلك تتنوع أساليب التقومي  حرصاً على مصلحة الطالب   - ب لتحسني درجات أعمال  فرص للطالاملزيد من الإل

ت دورية قص  وتتنوع   .الطالب قدرات   واختالفلتفاوت  ةراعاملالسنة    واملشاركةدراسية    وتقاريررية أساليب التقومي من امتحا
إلضافة  والشفهية والتحريرية العملية    واالختباراتمنتصف الفصل الدراسي   واختبارات  واملعاملس النظرية درو يف حصص ال

ت املختلف لقيا  النهائية وذلك لالختبارات    .من املهارات املعرفية   ةس املستو
ان   - للمعهد  الداخلية  الالئحة  من  امليتضح  ملعظم  الكلية  التعليميةيف  قررات  الدرجة  السنة   لبني درجة أعما  توزع  الربامج 

  ٪ ٤٠بة  النهائية التحريرية بنس  االختبارات   ودرجة  )منتصف الفصل الدراسي  اختبارات  – عملي    –شفوية   –دورية    اختبارات(
طوال العام بينما    واستجابتهالتحريري النهائي على اعتبار أنه حمصلة كلية لتفاعل الطالب    لالختبار %    ٦٠وألعمال السنة  

  طبقاً لطبيعة املقرر.   السنةأعلى لدرجات أعمال  يكون توزيع الدرجات فيها بنسبة قررات  امل ض يف بع

  نظام املمتحنني  )٢(
أعضاء هيئة    من  ثالثة ممتحنني  دراسييتحدد لكل مقرر    ثحي  لكل مستوى دراسي بكل قسم علمي، جلان املمتحنني    تطبيق آليةيتم  

عقد    ويتم  ين،مساعد  أعضاءك   والثالث  العضو الثاين  ويعاونهمادة  األساسي لل  املمتحن   وهوالعضو األول أستاذ املادة    ويكونالتدريس  
  . ) البكالوريوس(تفعيل نظام املمتحنني اخلارجيني يف جلان حتكيم مشاريع التخرج    تمتلك اللجان يف املواعيد املناسبة طبقاً لنص اللوائح وي 

  مراجعة وحتليل نتائج تقومي الطالب  )٣(
ت بفرتة مناسبة   - ت قبل بدء االمتحا   قرتاحات الاتلقي    ويتم بصورته األولية    وذلك )  على األقل   (ثالثة أسابيعيعلن جدول االمتحا

ت  ل بذلك إعالن اجلدول النهائي قب   ويلي   ،رأي الطالب  وإمجاعتلف الربامج التعليمية بناء على رغبة  من خم للتعديل  دء االمتحا
دارة  النهائي  االعالن عن اجلدول  ويتم   ،اسبوعني) ال تقل عن (مناسبة   رتة بف ت  ألقسام ولوحات إعال ت  يف لوحات االعال

  .اإللكرتوينعلى موقع املعهد  يعلن كذلك  شئون الطالب كما 
تتعلن نتائج   - ت النهائية االمتحا اية االمتحا ب التظل  ، يف موعد أقصاه شهر من  م من خالل إدارة شئون الطالب  ويفتح 

يف موعد غايته اسبوع من  الطالب رداً على تظلمه    ويتلقى   ، ملئ منوذج تظلمات إلعادة رصد درجات املواد املطلوبة تم حيث ي
 من خالل إدارة شئون الطالب.  تظلمريخ تقدمي ال
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١٥ 

١١. 

  املعايري القياسية املطبقة يف املعهد  )١(
ال  األكادميية  املعايري  املعهد  التعليم  يتبىن  جودة  لضمان  القومية  اهليئة  عن  القياسية -  واالعتمادصادرة   ة القومي  املرجعية  املعايري 

NARS2009  دريس يف الت  هيئة اتيجية وقد مت نشرها وتعميمها على أعضاء  وتتوافق هذه املعايري مع رسالة املعهد وأهدافه اإلسرت  
ا   ن ورش العديد م   .وتطبيقها العمل للعمل 

  املمارسات التطبيقية للمعايري األكادميية  )٢(
  .القياسية التقارير السنوية للربامج التعليمية املختلفة ومدى تطبيق املعايري االكادميية 

تمع والتنمية  واحتياجاتالربامج التعليمية  )٣(   ا
تمع من خالل   تعليمية. برامج   ثالثحيرص املعهد على تلبية احتياجات ا
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١٦ 

١٢. 

  :ومنهايتبىن املعهد أمناط خمتلفة إلسرتاتيجية التعليم والتعلم 
  إسرتاتيجية احملاضرة -
  إسرتاتيجية املناقشة واحلوار  -
  الذايت إسرتاتيجية التعلم  -
  إسرتاتيجية حل املشكالت  -

 . دوريوحتديث هذه اإلسرتاتيجية بشكل  مراجعة تم  وحفاظا على مستوى اجلودة التعليمية ي
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١٧ 

١٣ .   
حىت وصل  مث تطورت األعداد    ٢٠١٢/٢٠١٣  اجلامعي العام    يف طالب وطالبة    ) ٣٧٨(املرحلة اجلامعية األوىل بعدد    يف بدأ املعهد  

لعام  ملعهد    مبا يعىن تطور أعداد الطالب.   طالب وطالبة   )١٧٥٥( إىل   ٢٠٢٠/ ٢٠١٩  اجلامعيعدد الطالب املقيدين 

  
ملعهد منذ نشأته فقد كانت البداية بعدد    تدريس وصلت إىل عدد ال هيئة   عضاء حمدود من أوقد تطورت أعداد أعضاء هيئة التدريس 

  عضو هيئة معاونة   )٥٧(إلضافة اىل    س)مدر   –استاذ مساعد    – أستاذ  (مجيع الدرجات األكادميية    يفعضو هيئة تدريس  )  ٥١(
  . قا للرسم البياين التايل موزعني على األقسام املختلفة وف 
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