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 .. بناتى وأبنائى
 

 وعداد المستقبل أنتم الحاضر
 ... بطاعة هللاأوصيكم 

 ... أوصيكم بالعلم
أوصيكم التمسك باألمل لغد أفضل برؤية مستقبلية قوامها التسلح بالمعرفة 

من علوم حديثة وتخصصات  ، والجد والمثابرة .. وهو ما يوفره لكم معهدكم
متنوعة تتوافق مع رغباتكم من جانب ومتطلبات سوق العمل المحلية 

 . آخروالخارجية من جانب 
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 Page 6 2020/2021الدراسة الذاتية برنامج إدارة األعمال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيانات الوصفية عن

 إدارة األعمال برنامج 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Page 7 2020/2021الدراسة الذاتية برنامج إدارة األعمال 

 أوالً : بيانات عن معهد طيبة العالى لتكنولوجيا اإلدارة والمعلومات 

  معهد طيبة العالي لتكنولوجيا اإلدارة والمعلومات : اسم المؤسسة 

 معهد عالي : نوع المؤسسة 

 وزارة التعليم العالي                                          : التبعية 

 خاص : نوع المعهد 

 الموقع الجغرافي  : 

 محافظة الجيزة : المحافظة 

 أبو النمرس : المدينة 

 10/10/1995بتاريخ  1458بقرار وزاري رقم  1995سنة  : تاريخ التأسيس  

 سنوات )بنظام الساعات المعتمدة( 4 : مدة الدراسة. 

 شعبة اللغة العربية  : لغة الدراسة. 

 أ.د. نجالء محمد بكر:  القيادة األكاديمية  

 

 ثانياً : بيانات عن البرنامج األكاديمي

 : بيانات عامة -أ

  : برامج تعليمية 6عدد البرامج في المؤسسة 

 برنامج إدارة األعمال .1

 لعربيةاشعبة اللغة  –برنامج المحاسبة  .2

 شعبة اللغة اإلنجليزية –برنامج المحاسبة  .3

 برنامج نظم المعلومات اإلدارية .4

 برنامج إدارة البنوك وأسواق المال .5

 برنامج علوم الحاسب .6

  : برنامج إدارة األعمالأسم البرنامج المتقدم لإلعتماد 

  : 1996-1995العام الجامعي تاريخ التطبيق الفعلي للبرنامج 

  : احادي - مرحلة الجامعية األولىالنوع البرنامج 

  أ.د. صديق محمد عفيفي صديقالمدير األكاديمي للبرنامج : 

 : أمل صديق عفيفي د. أ.م. منسق البرنامج 
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 طالب وطالبة 238 : 2020/2021للعام  عدد الطالب المقيدين في البرنامج 

 

 عدد الطالب قسم إدارة األعمال المستوى

 61 (2020كود )المستوى األول   
 48 (2019كود )المستوى الثانى   
 67 (2019كود )المستوى الثالث   

 62 (وماقبله 2017كود )المستوى الرابع   
 238 االجمالى

 

  : إجمالي   20 عدد أعضاء هيئة التدريس المشاركين في البرنامج 
 

 معار جزئي منتدب دائم الحالة الوظيفية

يشاركون من  6بالقسم و  9

 اخرىاقسام 

4 1 

 

 مدرس  أستاذ مساعد أستاذ  الدرجة العلمية

2 2 16 
 

  يشاركون في البرنامج إجمالي  24 أعضاء الهيئة المعاونة : عدد 
 

 أجازة خاصة معين الحالة الوظيفية

 2 يشاركون من اقسام اخرى 13بالقسم و  11
 معيد مدرس مساعد   الدرجة العلمية

7 17 
 

  : طالب    16.4:  1 نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب 

  : طالب   13.6   نسبة أعضاء الهيئة المعاونة إلى الطالب 

  : على مستوى المعهد يشاركون في البرنامج 68 عدد العاملين بالجهاز اإلداري 

 

 : بيانات تتعلق بالعملية التعليمية -ب

  : مقرر 45عدد المقررات 

  : ساعات معتمدةنظام الدراسة 

  : لشين  ييتم )نظرا لجائحة كورونا والقرارات الوزارية الصادرة فيي هيذا ا تقليدينمط التعليم

 تطبيق التعليم الهجين(

  : 89.29 نسبة الناجحين إلي إجمالي الطالب في العام الدراسي األخير % 

 وسائل اإلتصال بالمعهد:
 

  لهرما –ريق سقارة السياحي ط –أكاديمية طيبة ارع ش –العنوا  البريدي: محافظة الجيزة 

 الموقع اإللكتروني  :www.thebesacademy.org 

 العنوا  اإللكتروني للمعهد  :(E-Mail:)safaa@thebesacademy.org  

 العنوا  اإللكتروني لوحدة الجودة  : (E-Mail :) quality@tiba.edu.eg 

   : 38093115 - 38093110 - 38093122التليفو   

   :38093056الفاكس 

http://www.thebesacademy.org/
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 المحور األول : إدارة البرنامج

 
 :رسالة و أهداف البرنامج  -1

 الرسالة : 1/1

 صياغة الرسالة : 1/1/1

  لتدريس ا ةمع ممثلين من أعضاء هيئ 31/10/2016بعقد اجتماع بتاريخ  برنامج إدارة األعمالقامت إدارة

, و تم عرض مقترح لرسالة البرنامج مناقشةل واألطراف المجتمعية اإلداريينو الهيئة المعاونة و الطالب و

ين والهيئة المعاونة, والطالب واإلداري أعضاء هيئة التدريس, رأيإلستطالع  في استبيا المقترح 

لصيغة ااالراء حول لمناقشة  9/11/2016بتاريخ  ثم تم عقد ندوات معهم والخريجين واألطراف المجتمعية

 (1)مرفق  .ةإعداد صيغة باللغة اإلنجليزيتم و, المقترحة والوصول إلي الصياغة النهائية لرسالة البرنامج

 لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي وا ً القليمي و تنص رسالة البرنامج على :" إعداد خريج مؤهل علميا

واجراء بحوث علمية وتطبيقية تراعى احتياجات المجتمع من خالل خدمات تعليمية وانشطة متميزة 

 ومشاركة مجتمعية فاعلة." 

  بة العمال لمواكفقا لبرامج دراسية متقدمة في إدارة اعلي : إعداد كوادر قيادية متميزة ورسالة القسم و تنص

ريس سوق العمل من خالل خدمات تعليمية و أنشطة متميزة , وتنمية مهارات أعضاء هيئة التد متطلبات

بيقية لمية و التطأساليب التعليم والتعلم الحديثة وتوفير بيئة تعليمية مناسبة وإجراء البحوث العبالقسم علي 

  التي تناسب مع التوجهات المعاصرة وتحقيق شراكة مجتمعية فاعلة . 

  ": وجيه لديه مهارات تجاريه وإداريه وتكنول المعهد إلي إعداد خريج يطمحو تنص رسالة المعهد على

فضل أتتناسب واحتياجات سوق العمل , وذلك من خالل تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس على استخدام 

ية ية و تطبيقالتعليمية والتدريسيه , وإجراء بحوث عمل ةليب التجارية والتكنولوجيه فى العمليوأحدث األسا

 . "تراعى احتياجات المجتمع , و تحقيق ذلك من خالل شراكة مجتمعية فاعله

 تم إعداد  وعند وضع الصياغة النهائية لرسالة البرنامج تم مراعاة اتساقها مع رسالة القسم والمعهد حيث

د قد أتضح بعو ,دراسة لمجاالت وعناصر االتساق بين رسالة البرنامج ورسالة القسم ورسالة المعهد

ريج أ  رسالة البرنامج ورسالة القسم تتسق مع رسالة المعهد في عناصر ومجاالت تميز الخ المراجعة

 ً  (2)مرفق   .وقدرته علي المنافسة في سوق العمل وتنهيله عملياً وعلميا
 

  : اعتماد و نشر الرسالة 1/1/2

  ومجلس  لإدارة االعما قسمتم عرض الصيغة النهائية لرسالة البرنامج من خالل منسق البرنامج علي مجلس

 19/12/2016مجلس قسم إدارة األعمال بتاريخ في  نجليزيةالعربية واإل المعهد وتم اعتماد الصيغتين إدارة

 (3)مرفق  .26/12/2016المعهد بتاريخ  إدارة في مجلسو

 في و االنجليزية غة العربية و اللغةموقع المعهد االلكتروني باللوسائل متنوعة مثل تم إعال  و نشر الرسالة ب

 .لطالبلبنماكن مختلفة بارزة  ملصقات من خالل, و تم نشرها داخل المعهد ودليل الطالبدليل البرنامج 

 بعقد مجموعة من الندوات ألعضاء هيئة التدريس  الجودةتوكيد برنامج بمشاركة وحدة كما قامت إدارة ال

تم عمل ندوة للتوعية بالرؤية والرسالة والتوعية بها, حيث  الرسالة ونة والعاملين بهدف نشروالهيئة المعا
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, ويتم 27/11/2017 و27/4/2017و6/3/2017ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بتاريخ

, 2019, 2018برنامج مع بداية كل عام دراسي من خالل ندوات في شهر نوفمبر سنويا التوعية برسالة ال

نشر التي تهدف ل الندواتبعقد مجموعة من  برنامج بمشاركة وحدة ضما  الجودةكما قامت إدارة ال ، 2020

للتوعية بالرؤية  2017/2018تم عقد ندوة للطالب في العام الدراسي , حيث التوعية بالرسالة بين الطالب

وفي كل , 2020مارس  2بتاريخ  2019/2020وعام , 13/11/2017 و6/3/2017 بتاريخو الرسالة 

عام دراسي اثناء استقبال الطالب الجدد يتم عقد ندوة معهم لتوعيتهم برسالة المعهد ورسالة البرنامج, كما 

 .(4 مرفق) اثناء المحاضرات االولي من كل فصل دراسيتتم التوعية 

 

 : مراجعة و تحديث الرسالة 1/1/3

 لبرنامج في االية لمراجعة وتحديث رسالة البرنامج وتم اعتمادها مع اعتماد رسالة قسم إدارة األعمال  وضع

 تتفق مع اليةوهي  26/12/2016المعهد بتاريخ  إدارة في مجلسو  19/12/2016بتاريخ القسم مجلس 

 ت التحديثوتتضمن هذه االلية توقيتات محددة للمراجعة والقائم بها وخطوا ,مراجعة وتحديث رسالة المعهد

 .(3)مرفق 

 صفة دوريةبلآللية المعتمدة  اوفقسنويا مراجعتها يتم , و2016الرسالة عام  تحديثب برنامجال ت إدارةقام 

تحديث  إجتماع عصف ذهني ألعضاء قسم إدارة األعمال للنظر في تم عقدحيث , تحديثهاللنظر في إمكانية 

وضع وأوصي االجتماع باستمرارية الرسالة وضرورة  12/3/2018برنامج بتاريخ الرؤية ورسالة 

ة مع تحديث الخط واالخرى 2019توقيتات وجدول زمني يحدد مراجعة الرسالة مرتين احدهما في مارس 

  .(5 )مرفق 2021/2022الدراسي األول للعام  في الفصل االستراتيجية للمعهد

 

 األهداف : 1/2

 صياغة األهداف : 1/2/1

  لتدريس, ا ةمع ممثلين من أعضاء هيئ 31/10/2016بعقد اجتماع بتاريخ  برنامج إدارة األعمالقامت إدارة

ضمن يبما  لوضع مقترح ألهداف البرنامج واألطراف المجتمعية اإلداريينوالهيئة المعاونة, والطالب و

اريين والهيئة المعاونة, والطالب واإلد , و تم عرض المقترح علي أعضاء هيئة التدريس,تحقيق رسالته

 9/11/2016بتاريخ  إلستطالع رأيهم ثم تم عقد ندوات معهم ستبيا إفي  والخريجين واألطراف المجتمعية

 (1)مرفق . البرنامج هدافالنهائية ألوصول إلي الصياغة الصيغة المقترحة والاالراء حول لمناقشة 

 دراسة  حيث تم إعداد ,تم مراجعة صياغة أهداف البرنامج والتنكد من اتساقها مع أهداف القسم والمعهد

 ( 6)مرفق  أهداف المعهدصر االتساق بين أهداف البرنامج ولمجاالت وعنا

  يلي : علي ما  ستراتيحية  للبرنامجنص األهداف اإلتو 

يحتاجها  ذو شخصيه متكامله علميا ومهنيا في مجاالت إدارة االعمال ومزود بالمعارف التياعداد خريج  .1

 سوق العمل محليا واقليميا.

 .إكساب الخريج مهارات التعامل مع اساليب التقنية الحديثة لمواكبة متطلبات سوق العمل .2

 .االعمال ديثة في مجال إدارةالمساهمة الفعالة في الدراسات والبحوث واكتشاف المعارف واألساليب الح .3
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هداف وضع الية لتدريب الطالب علي فهم متطلبات الممارسة اإلدارية في المنظمات وكيفية إعداد األ .4

حديات للمنظمات والوحدات اإلدارية , ووضع السياسات ورسم االستراتيجيات الطويلة المدى , وفهم ت

  .قة بين المنظمة وبيئتها الخارجيةالعال

أساليب وتوجهات حديثة في التعليم عن طريق االستعانة بخبراء من قطاع األعمال وطرح تبنّي  .5

 ."دراسات حالة" وتشكيل فرق عمل من الطلبة لحل المشاكل وتقديم موضوعات إدارية مختلفة

التحديث تشجيع التوّجه نحو البحث العلمي في برامج إدارة األعمال التي تساهم في تطوير االبتكار و .6

 .لمشاكلوحل ا

ة في ظل إعداد فئة من الخريجين يمتلكو  مهارات حديثة ومتطورة للتعامل مع قطاعات االعمال المختلف .7

 المنافسة المحلية واالقليمية.

قية علي التفاعل مع المجتمع من خالل التنكيد على التزام الخريجين بمسؤوليتهم االجتماعية واألخال .8

 المستوي المحلي واالقليمي.

 .رات اعضاء هيئة التدريس بما يتناسب مع التوجهات الحديثة للبرنامجتنمية مها .9

 
 اعتماد ونشر األهداف -1/2/2

 يخ ومجلس المعهد بتار 19/12/2016األعمال بتاريخ  أهداف البرنامج في مجلس قسم إدارة تم إعتماد

 (3)مرفق   26/12/2016

  وفي برنامج بموقع المعهد االلكتروني باللغة العربية وفي دليل البوسائل متنوعة تم إعال  ونشر األهداف

 .من خالل ملصقاتداخل المعهد باماكن مختلفة , وتم نشرها ليل الطالب ومطوياتد

 ف بين نشر التوعية باألهداكما قامت إدارة المعهد بعقد مجموعة من المحاضرات و الدروس التي تهدف ل

 و6/3/2017 بتاريخللتوعية باألهداف  2017/2018تم عقد ندوة للطالب في العام الدراسي  حيث الطالب

لمعاونة اكما قامت إدارة المعهد بعقد مجموعة من الندوات ألعضاء هيئة التدريس و الهيئة  ،13/11/2017

ة المعاونة تم عمل ندوة للتوعية باألهداف ألعضاء هيئة التدريس والهيئ حيث والعاملين بهدف نشر األهداف

مارس  2بتاريخ  2019/2020وعام , 27/11/2017 و27/4/2017و6/3/2017بتاريخوالعاملين 

داف واهوفي كل عام دراسي اثناء استقبال الطالب الجدد يتم عقد ندوة معهم لتوعيتهم برسالة , 2020

 مرفق)البرنامج, كما تتم التوعية اثناء المحاضرات االولي من كل فصل دراسي  واهداف المعهد ورسالة

4).  

  مالبرنامج إدارة األع أهدافتم عمل إجتماع عصف ذهني ألعضاء قسم إدارة األعمال للنظر في تحديث 

وأوصي االجتماع باستمرارية االهداف وضرورة تحديثها مع تحديث الخطة  12/3/2018بتاريخ 

 (5 )مرفق 2021/2022في الفصل الدراسي األول للعام  يجية للمعهداالسترات
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 السمات المميزة للبرنامج - 1/3

 ت المميزة للبرنامج :أنواع السما - 1/3/1

 يئيية هيئيية التييدريس , والهمييع ممثلييين ألعضيياء  31/10/2016بعقييد اجتميياع بتيياريخ  برنييامجقامييت إدراة ال

مج , وتييم المميييزة للبرنييا المبدئييية لتحديييد السييمات واألطييراف المجتمعييية , والطييالب و اإلداريييينالمعاونيية

 ةدونيفيي  والخيريجين واألطيراف المجتمعيية عرضها علي أعضاء هيئة التدريس والهيئية المعاونية والطيالب

 سيييماتوصييول إلييي الصييياغة النهائييية لالصيييغة المقترحيية والاالراء حييول لمناقشيية  9/11/2016بتيياريخ 

 . (1)مرفق ميزة. الم البرنامج

 اهيتيم اعتمادقام منسق البرنامج بعرض الصيغة النهائية للسمات المميزة للبرنامج على مجلس إدارة المعهيد و 

 )مرفقق .26/12/2016مجلس إدارة المعهيد بتياريخ و 19/12/2016األعمال بتاريخ  مجلس قسم إدارةفي 

3) . 

  تيدريس لتطيوير السيمات ألعضياء هيئية ال 2017/2018تيم عميل إجتمياع عصيف ذهنيي فيي العيام الدراسيي

 وتتمثييل أهييم السييمات المميييزة ،(7)مرفققق  14/7/2021وتيياريخ  26/2/2018بتيياريخ  امجنييرالمميييزة للب

 -فيما يلي :والتي تم تحديثها للبرنامج 

رغيم عيدم اً سوق العمل محليياً و إقليميي حتياجاتتحديده وفقاً ال تم بالبرنامج المطروح اإلدارى التخصص .1

 .مما يضمن زيادة فرص العمل لخريجي البرنامج ندرته

بتيييياريخ  1458رقييييم برنييييامج إدارة األعمييييال يييييرتبه بنشيييينة المعهييييد منييييذ صييييدور القييييرار الييييوزاري  .2

10/10/1995. 

اليى اكثير مين  2017/2018طاليب عيام  201تزايد عدد الطالب الملتحقيين بالبرنيامج حييث تطيور مين  .3

 .2020/2021طالب عام  300

سييانت  توجييد اتفاقيييات وبروتوكييوالت تعيياو  داخليييا مييع جامعيية ميريييت بسييوها  وخارجيييا مييع جامعيية .4

   .(St Clements Universityكليمنتس ) 

تمييز تالموقع الجغرافي المتميز للمعهد حييث يقيع بطرييق سيقارة السيياحي بمحافظية الجييزة وهيى منطقية  .5

 دراسة بالمعهد.بالكثافة السكانية مما يجعله مصدر جذب للطالب لل

ذا هيو رائيد فيي يتميز البرنامج بانه يطبق نظام الساعات المعتمدة واالرشاد االكاديمي منذ نشنته وبذلك فه .6

 المجال.

 .متميزة أجنبيةمحلية وعلى درجات علمية من جامعات  وحصولهم اعضاء هيئة التدريستميز وكفاءة  .7

 األنشطة الطالبية.حصول طالب المعهد والبرنامج على مراكز متقدمة في  .8

 

 نقاط القوة في معيار رسالة وأهداف البرنامج 

 .للبرنامج رسالة ورؤية معتمدة وتم نشرها بعدة وسائل .1

 .وعى كافة االطراف المعنية برسالة واهداف البرنامج .2

  لمراجعة رسالة وأهداف البرنامج بصفة دورية.معتمدة توافر آليات  .3

 .معلنةمعتمدة وأهداف يوجد للبرنامج  .4
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 المعهد. وأهداف برنامج إدارة األعمال مع رسالةوأهداف تتفق رسالة  .5

 يوجد بعض من الخصائص المميزة للبرنامج. .6

  نقاط تحتاج إلى تحسين 

 عدم وجود طالب وافدين في البرنامج. -

  مقترحات التحسين 

 .وضع آلية لجذب الطالب الوافدين -

 

 المرفقات:

 بيان المرفق رقم المرفق

 الهداف و السمات المميزة االمشاركة في اعداد الرسالة ووثائق البرنامج ورسالة  1مرفق 

 مصفوفة اتساق رسالة البرنامج مع رسالة القسم ورسالة المعهد  2مرفق 

 3مرفق 
واالهداف  إدارة المعهد العتماد رسالة البرنامجمحضرى قسم إدارة االعمال ومجلس 

 والسمات المميزة للبرنامج .

 البرنامج  واهداف وسائل التوعية برسالة 4مرفق 

 وثائق تحديث رسالة وأهداف البرنامج  5مرفق 

 أهداف البرنامج ومصفوفة اتساق بين أهداف البرنامج وأهداف المعهد  6مرفق 

 وثائق تحديث السمات المميزة للبرنامج  7مرفق 
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 ـ قيادة وتنظيم البرنامج: 2

 األكاديمية للبرنامج: ـ القيادة 2/1

 ـ منسق البرنامج ) وكيل كلية أو رئيس قسم أو مسئول اكاديمي(: 2/1/1

 مالإدارة األع ختيار منسق برنامجوضع معايير اختيار القيادات األكاديمية واإلدارية ومعايير ال تشكلت لجنة 

 اختيار منسق البرنامج حيث قامت بوضع معايير, 25/10/2016بتاريخ بناء على قرار عميد المعهد 

شاركة ت قيادية ومما تتطلبه الهيئة القومية لضما  جودة التعليم واالعتماد من كفاءة علمية ومهاراب استرشاداً 

 19 بتاريخفي مجلس المعهد  فى أنشطة الجودة واألنشطة الطالبية وغيرها, وتم إعتماد هذه المعايير

 15/10/2018 وتم تحديث تشكيل اللجنة واعتمادها في مجلس المعهد بتاريخ  .(1)مرفق  12/2016/

 14/1/2019مجلس القسم بتاريخ وتم اعتمادها في  حيث قامت بتحديث معايير اختيار منسق البرنامج

 (2)مرفق  21/1/2019المعهد بتاريخ مجلس و

 ليل وحدة ووضعها بدليل البرنامج ود تم اعال  معايير اختيار المنسق المحدثة بموقع المعهد االلكتروني

في شهر   ها داخل المعهدبلتوعية توكيد الجودة, كما تم اعالنها على اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وا

  .(3)مرفق  2019فبراير 

 

 ـ المجالس واللجان الرسمية للبرنامج: 2/1/2

  قوانين يتكو  من رئيس القسم واعضاء هيئة التدريس العاملين بالقسم وفقا لليوجد للبرنامج مجلس قسم

ير مراجعة وتطوولجنة مثل لجنة استشارية  هلتحقيق أهدافداعمة للبرنامج لجا   توجدكما المنظمة, 

ه بصفة لينعقد مجلس القسم واللجا  الداعمة  , ويتم تحديث تشكيل مجلس القسم واللجا  سنويا.البرنامج

 .(4)مرفق  .لتنفيذ مسئولياتها شهركل  ريةدو

 يث حومجلس المعهد وفق ما جاء بالقوانين المنظمة,  ولجانه ات ومسئوليات مجلس القسمتم تحديد سلط

 بالبرنامج تمثلت فى واللجا  فى اتخاذ قرارات خاصة معهدالقسم ومجلس ال اجتماعات مجلس ساهمت

ف لتوصي تقارير المراجعة الداخلية والخارجية ومناقشةمتابعة  ,توصيف البرنامجالتحديث الدوري ل

ج ونتائ لطالباتقويم  منظمناقشة و ومعاونيهم, تقييم أعضاء هيئة التدريسو الختيار معايير البرنامج, اعتماد

ية لهيئة القوماوتنهيل البرنامج للتقدم لإلعتماد من  ,تقييم الورقة اإلمتحانية اعتماد عناصرو ,متحاناتاإل

 .(5)مرفق  2018في    وجودة التعليم واالعتمادلضما

 ئولياتها البرنامج برئاسة منسق البرنامج ويتم تحديث تشكيلها سنويا ومن مس تطويرمراجعة وتوجد لجنة ل

ث توصيف وفقا للمتغيرات بسوق العمل والمشاركة في تحدي مراجعة مواصفات الخريج والمعايير االكاديمية

ة وتطوير تم إعادة تشكيل لجنة مراجعو ,البرنامج سنويا وتحديث استراتيجيات التدريس بالبرنامج وغيرها

د بتاريخ م وقرار عميد المعه22/9/2020مجلس إدارة المعهد بتاريخ مجلس القسم والبرنامج واعتمادها في 

 .(6)مرفق  م23/9/2020
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 ـ تقييم أداء القيادة األكاديمية: 2/1/3  

  الكاديمية اوضع قسم ادارة االعمال بمشاركة وحدة توكيد الجودة معايير موضوعية لتقييم اداء القيادة

 31/1/2019ومجلس المعهد بتاريخ  31/1/2019دها في مجلس القسم بتاريخ اواعتمللبرنامج 

 استبيا  نموذ  وضعها فييتم وتتضمن هذه المعايير سمات قيادية وسمات شخصية حيث  .(2)مرفق 

هيئة التدريس كل من أعضاء ويتم توزيعها سنويا على , لكل سمة يتضمن عناصر محددة موضحة

مناقشتها و, ويتم تحليل النتائج القيادات األكاديميةونمه , والطالب لتقييم أداء والهيئة المعاونة

عن اداء مرتفع مستوى رضا  2020/2021واوضحت نتائج تحليل استبيا  العام  .منهاواالستفادة 

لتدريس االعضاء هيئة للسمات القيادية  4.4للسمات الشخصية و  %4.3ونمه القيادة االكاديمية بنسبة 

 %4.3للسمات الشخصية و  %4ونة, وللهيئة المعا بالنسبة %4.2 وللسمات الشخصية  %3.9و 

 (7)مرفق . للطالب للسمات القيادية بالنسبة

 

 ـ  الهيكل التنظيمي والجهاز اإلدارى:  2/2

 ـ الهيكل التنظيمي : 2/2/1

 س واعتمده في مجل, وضع القسم هيكل تنظيمي الدارة البرنامج يوضح خطوط االتصال وعالقات السلطة

هيكل مراجعة الهيكل وإجراء التعديالت الالزمة على ال وتم 21/12/2016القسم ومجلس المعهد بتاريخ 

 .(8)مرفق  16/9/2019ومجلس المعهد بتاريخ  2/9/2019القسم عتماده من مجلس او وتحديثهالقديم 

  لتدريس القيادات واعضاء هيئة اإدارة البرنامج توصيف وظيفى لجميع وحدة توكيد الجودة بمشاركة أعدت

 (9)مرفق  .بالهيكل التنظيمي للمعهد واقسامه العلميةالمختلفة  واللجا  العاملين واإلداراتومعاونيهم و

 في لوحات ألقسام العلميةباالبرنامج معلن بالموقع اإللكتروني و التنظيمي الدارة هيكلال. 

 

 ـ الجهاز اإلدارى: 2/2/2

  على  رىعدد العاملين بالجهاز اإلداحيث يبلغ للبرنامج كافي, أعضاء الجهاز اإلدارى إلى الطالب عدد

. ويتم ة, ويتم توزيعهم على االدارات المختلفة وفق خبراتهم ومؤهالتهم العلميعضواً  68 مستوى المعهد

مهنية مثل دورة السالمة والصحة اللرفع كفاءتهم  على مستوى المعهد تدريبهم سنويا وفق خطة تدريبية

 (10)مرفق  ., واالتصال الفعالي لالداريينوتامين بيئة العمل, دورة التقويم الذات

 

 ـ نظم المعلومات والتوثيق : 2/3

 ـ قواعد البيانات : 2/3/1

  خاصة لمعلومات الميكنة جميع ااستخدام برنامج ابن الهيثم لتم إنشاء وتفعيل قواعد بيانات للبرنامج, حيث يتم

بين وأعداد الكنترول من حيث عدد ونسب الناجحين والراسعمال بالطالب مثل بياناتهم ونتائج االمتحانات وأ

رراته, وأسماء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالبرنامج وأعداد ونسب الخريجين وتوصيف البرنامج ومق

 شئو  الطالب.ادارة يتم تحديث قواعد البيانات باستمرار من خالل 

 لمعاونة والعاملين بالمعهد , ويتم تحديث قواعد تم إنشاء قواعد بيانات ألعضاء هيئة التدريس والهيئة ا

 البيانات باستممرار من خالل شئو  العاملين.
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 لبرنامج احيث يتوافر به رؤية ورسالة وأهداف  معهديتم إتاحة المعلومات الخاصة بالبرنامج على موقع ال

 وغيرها.ومواصفات الخريج والخطة الدراسية ومعايير اختيار المنسق 

 المعلومات:ـ حفظ  2/3/2

 بنظام  تم تفعيل نظام لحفظ وتداول واستدعاء الوثائق حيث يوجد أرشيف للمعهد وقواعد للبيانات مرتبه

 (11)مرفق  . ITالمعهد من خالل وحدة تكنولوجيا المعلومات 

 

 نقاط القوة فى معيار قيادة وتنظيم البرنامج:

 .معتمدة ومعلنة ختيار منسق برنامج إدارة األعمالتوجد معايير ال .1

 وجود نظام معتمد لتقييم أداء القيادات الكاديمية . .2

 .الداعمة همجلس قسم إدارة األعمال ولجان فاعلية .3

 وجود هيكل تنظيمي معتمد ومعلن للبرنامج على موقع المعهد اإللكتروني. .4

 وجود توصيف وظيفي معتمد ومعلن ومفعل. .5

 توافر قواعد بيانات متنوعة للبرنامج. .6

 نظام لحفظ واستدعاء الوثائق.وجود  .7

 ال يوجد :نقاط تحتاج إلى تحسين

 : المرفقات

 بيانــــــه رقم المرفق

 حضر مجلس المعهد العتمادهاممعايير اختيار منسق البرنامج و 1مرفق 

 وثائق تحديث معايير اختيار المنسق ومحضرى مجلس القسم والمعهد باعتمادها 2مرفق 

 معايير اختيار المنسسق وسائل اعال  3مرفق 

 تشكيل المجالس واللجا  الرسمية للبرنامج ونماذ  من محاضر اجتماعها 4مرفق 

 سلطات ومسئوليات مجلس القسم والمجالس الرسمية  5مرفق 

 تشكيل لجنه مراجعة وتطوير البرنامج ونماذ  من االنشطة  6مرفق 

  معايير تقييم اداء القيادات االكاديمية و استبيانات تقييم االداء ونتائج تحليلها 7مرفق 

 الهيكل التنظمي الداره البرنامج ومحاضر مجلس القسم العتماده 8مرفق 

 التوصيف الوظيفي للمعهد 9مرفق 

 بيا  احصائي بعدد أعضاء الجهازاالدارى والدورات التدريب الحاصلين عليها 10مرفق 

 نظام حفظ واستدعاء وتداول الوثائق 11مرفق 
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( الموارد المالية والتسهيالت المادية الداعمة3)  

 الموارد المالية 3/1

 مصادر وحجم التمويل 3/1/1

  طالب تحصيل الرسوم الدراسية المقررة على الو هو عبارة عن يعتمد البرنامج على مصدر تمويل أساسي

المحددة من و, ومصدر آخر من اسعار الخدمات التي يقدمها المعهد الى الطالب العاليمن قبل وزارة التعليم 

 دات المعهدايرا. قبل وزارة التعليم العالي مثل شهادات القيد وبيا  الحالة وااللتماسات وشهادات التخر 

الفاعلية ومواجهة المصروفات ودعم لتحقيق رسالة واهداف البرنامج تكفي حجم التمويل المتاح و

 (1)مرفق.التعليمية

 

 بنود اإلنفاق 3/1/2

 لصرف إلى تتمثل االجراءات المتبعة في تحديد أولويات بنود اإلنفاق المخصصة للبرنامج في تقسيم بنود ا

المصروفات قسمين وهما: مصروفات التعليم, وهي المصروفات التي لها تنثير على سير العملية التعليمية, و

سهولة , وهي مصروفات خاصة بالنشاط ككل للحفاظ على استمرار المؤسسة في العمل باإلدارية والعمومية

عدم الخرو  ووتم االلتزام بها   بند من قبل وزارة التعليم العالي 32ويسر, وقد تم تحديد بنود الصرف في 

زنة ولوية لمواعنها, وتكو  األولوية دائماً في بنود الصرف المؤثرة على العملية التعليمية , حيث يكو  األ

 ية.ية التعليماألجور والمكافآت ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين, ويليها مستلزمات العمل

دد عمنها مؤشرات كمية ومؤشرات نوعية مثل ائد االنفاق على البرنامج طرق لتقييم عوويطبق المعهد 

 (2)مرفق الملتحقين بالبرنامج وجودة مخرجاته

 

 التسهيالت المادية الداعمة: 3/2

 قاعات التدريس 3/2/1

 ضما  ئة القومية لاسترشاداً بنماذ  الهيعلى مستوى المعهد التقييم الكمي  تعد وحدة توكيد الجودة سنويا وثيقة

عة هذه ( قاعة تدريسية س13طالب, وعدد ) 600( مدر  يتسع لعدد 1هناك عدد )جودة التعليم واالعتماد. 

 295بية ( قاعات باجمالي طاقة استيعا7طالب, وقد تم اضافة ) 350طالب إلى  60القاعات تتراوح ما بين 

تعليمية مزودة بالوسائل ال الدراسية المدر  وجميع القاعات .2017/2018طالب في بداية العام الدراسي 

سبورة( وهي مالءمة ألعداد الطالب وكافية الحتياجات  –جهاز عرض  –السمعية والبصرية )جهاز حاسب 

 (3)مرفق البرنامج من المحاضرات, كما يتوافر فيها وسائل اإلضاءة والتهوية الجيدة. 

 الفنية الداعمة المعامل والتسهيالت 3/2/2

  لمعمل لجهاز بمتوسه عدد ساعات تشغيلية  148معامل للحاسب اآللي بإجمالي عدد أجهزة  8يوجد بالمعهد

 ً جات طالب ساعة أسبوعياً, وهي كافية للوفاء باحتيا 360ساعة بطاقة تشغيلية كاملة  45الواحد اسبوعيا

از ا يعادل جهراسية إلى مجموعات طبقاً للجداول بم,  حيث يتم توزيع الطالب بالجداول الدوالبرنامج المعهد

د جميع المعامل مزودة باعداد كافية من أجهزة الحاسب اآللي تتناسب مع أعداطالب.  25حاسب لكل 

 (3)مرفق الطالب ومزودة بحزم البرامج الجاهزة الحديثة ومتصلة بشبكة المعلومات الدولية. 
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 قيق األمن المناسبة لتحواالمكانات الوسائل  والمكاتب والقاعات والمدر المعامل مباني المعهد وتتوافر ب

ير الدفاع والسالمة, من طفايات الحريق والعالمات االرشادية ومصادر لمياه اإلطفاء وذلك بناًء على تقر

حنفية دوالب خرطوم مياة و 14حيث يوجد اجمالي عدد  .والذي افاد با  المبنى مؤمن ضد الحريق المدنى

 (4)مرفق  موزعة على ادوار مبنى المعهد طفاية حريق 44ريق , وعدد ح

 

 المناخ الصحي  3/2/3

 ن خالل م بها تهويةحيث ا  المناخ الصحي بوالمعامل المخصصة للبرنامج  والقاعات والمدر  تتسم المباني

 (3فق .)مرنظافةمناسبة, كما يتسم المعهد بالطبيعية صناعية ووإضاءة  الشبابيك والمراوح والمكيفات,

 

 المكتبة 3/2/4

  لي اجماو 2م 40 واالخرى الكترونية بمساحة 2م 185 بمساحة مكتبة احدهما ورقية 2يوجد بالمعهد عدد

ت أخصائى وثائق مكتبا 2مقعد ويشرف على عملها عدد  83عدد تترابيزة و 10عدد ويتوفر بها , 2م225

ريات وتتوافر بها وسائل تكنولوجيا حيث تتيح المكتبة خدمة االنترنت واالشتراك فى العديد من الدو

الطالب  أجهزة حاسب الي يستخدمها 19االلكترونية من خالل "بنك المعرفة المصري" كما يتوافر بها عدد 

دم جهاز حاسب الى خاصة باخصائي المكتبة وتستخ 2باالضافة الى عدد  ونيفي عمليات البحث االلكتر

الت ومجا ويتوافر فى المكتبة العديد من المراجع التي تخدم طالب المعهد فى تخصصات كشاشات فهرسة,

ادارة  –ادارة االفراد  –ات الجدوى دراس –القتصاد ا –ادارة البنوك واسواق المال  –المحاسبة  –)التسويق 

ادارة  –لقانو  ا –التنمين  –االحصاء  –الرياضيات  –ادارة مالية  –ادارة مكتبية  –ادارة االنتا   –عامه 

تقدم  .لوم سلوكية ( باالضافة الى مراجع باللغة االنجليزية للتخصصات السابقةع –بحوث العمليات  –مواد 

ل مث المكتبة العديد من الخدمات للطالب واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين داخل المعهد

 .تخصصوخدم االنترنت للدخول على بنك المعرفة والمواقع المرتبطة بال االستعارة والتصوير واالطالع

في العام  يد وتحديث المراجعوتوجد سجالت خاصة بالزائرين واالستعارات التي تقدمها المكتبة وقد تم تزو

 3كتاب لمدة  100ويوجد بروتوكول تعاو  مع مكتبة مصر العامة الستعارة  .9201/2020الدراسي 

 ( 5) مرفق  دشهور قابلة للتجدي

 

 البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات 3/3

 الحاسبات اآللية : 3/3/1

  ئم لعملية جهاز حاسب آلى وهذا العدد مال 148معامل حاسب آلى بإجمالى عدد أجهزة  8يتوافر بالمعهد عدد

 (3)مرفق .التعليم والتعلم بالبرنامج 

 

 وسائل االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات : 3/3/2

  والعملية التعليمية حيث يتوافر بالمعهد وسائل االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات التي تخدم طالب المعهد

( دائرة المعلومات المغلقة Leased Line( ميجا بايت وخه )4بسرعة ) ADSL)يوجد خه انترنت )

( ميجابايت ويتاح خدمات االنترنت بجميع معامل الحاسب االلى بالمعهد لمساعدة الطالب فى 2بسرعة )
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نترنت بالمكتبة االلكترونية الستخدام الطالب كما يوفر المعهد اال .البحث والتعلم داخل المحاضرة او المعمل

 يتوافر االنترنت وكذا من خالل مايكروسوف تيم,التعلم  ةنظام ادارفى تحميل البرامج والمحاضرات من 

 البحث من خاللبالقاعات الدراسية لدعم احتياجات المحاضرين داخل المحاضرات لتعليم الطالب كيفية 

التعليم االلكتروني  , وتتوافر منصة الكترونية تم من خاللها تنفيذاالنترنت بصورة عملية فى المحاضرة

 .وكذلك برنامج ابن الهيثم كنظام ادارة معلومات والتجهيزات الخاصة بالتصحيح االلكتروني والتعليم الهجين

 (6)مرفق 

 

 نقاط القوة: 

 ية ودعم ودعم الفاعلية التعليم رسالة واهداف البرنامجلتحقيق حجم التمويل المتاح تكفي مصادر و .1

يم زارة التعلتوجيه أولوية بنود االنفاق نحو مصروفات التعليم وااللتزام ببنود االنفاق المحددة من قبل و .2

 العالي. 

 .لتقييم عوائد االنفاق على البرنامج كمية وكيفيةطرق يتبع المعهد  .3

 لى مستوى المعهدعالتقييم الكمي  دورية اعداد وثيقة .4

 القاعات والمعامل تستوفي القياسات المرجعية .5

 توفر امكانات وتجهيزات األمن والسالمة والتعامل مع جائحة كورونا .6

 المكتبة مالئمة من حيث المساحة والتجهيزات وتقدم خدمات متنوعة .7

 توافر وسائل االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الالزمة لتطبيق التعليم الهجين. .8

 نقاط تحتاج إلى تحسين : 

 ال يوجد 

 المرفقات:

 المرفق م

 مصادر وحجم تمويل البرنامج  1مرفق 

  بيا  ببنود االنفاق على البرنامج 2مرفق 

 2021-2020وثيقة التقييم الكمي  3مرفق 

 قائمة تجهيزات االمن والسالمة 4مرفق 

 وخدماتها ونسبة المترددين عليهاقائمة تجهيزات المكتبة المادية والبشرية  5مرفق 

 بالمعهد قائمة بالبنية التكنولوجية 6مرفق 
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 المحور الثاني : الفاعلية التعليمية

 المعايير األكاديمية للبرنامج /1

 مواصفات الخريج - 1/1

 تحديد مواصفات الخريج -1/1/1

 بات تحديد مواصفات الخريج التي تتوافق مع متطلفي األطراف الخارجية ذات الصلة بالبرنامج  تشارك

لعمل التحديد الفجوة بين متطلبات سوق توزيع استبيا  وتم ذلك من خالل جلسة عصف ذهني وسوق العمل, 

 وصياتالتوصل الي مجموعة من التتحليل النتائج وو تم  2016/2017وخريجين الجامعات للعام  الدراسي 

ديمية ادارة االعمال وضرورة اتساقها مع مواصفات الخريج بالمعايير االكالمواصفات الخريج لبرنامج 

 (1 )مرفق القومية المرجعية لقطاع كليات التجارة

  مل لتحديد عبمشاركة فريق معيار المعايير االكاديمية للبرنامج ورشة عقدت لجنة مراجعة وتطوير البرنامج

وايضا جلسة عصف ذهني مع  10/12/2016ريخ األعمال بالمعهد بتا برنامج إدارةمواصفات خريج 

تم وومع اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لوضع مواصفات مبدئية للخريج,  15/12/2016الطالب بتاريخ 

واسفرت  .تحليل نتائج الورشة وجلسة العصف الذهني والتوصل الى توصيات بشن  مواصفات الخريج

الصادرة عن الهيئة  NARS 2009النتائج الى ضرورة تبني مواصفات الخريج لقطاع كليات التجارة 

 19/9/2016ريخ القومية لضما  جودة التعليم واالعتماد والتي اعتمدها الجلسة الجماعية لالقسام العلمية بتا

 (2)مرفق  وعدم الحاجة الى تحديد مواصفات أخرى للخريج. 

  

 مراجعة و تحديث مواصفات الخريج : 1/1/2

  لجنة مراجعة وتطوير البرنامج قامت يتم مراجعة مواصفات الخريج بصفة دورية كل عامين, حيث

 األعمال خريج برنامج إدارةبإجراء مراجعات دورية لمواصفات بمشاركة فريق معيار المعايير االكاديمية 

دارة إجتماع عصف ذهني لقسم إ, والعمل والخريجين ن متطلبات سوقعن طريق أستبيا  لتحديد الفجوة بي

 ,  والعام 12/3/2018بتاريخ  2017/2018األعمال بغرض تطوير مواصفات الخريج في العام الجامعي 

 ( 3)مرفق 28/9/2020بتاريخ  2021 /2020

 

 تبني البرنامج للمعايير األكاديمية 1/2

 المعايير األكاديمية القومية : 1/2/1

  لقومية األكاديمية اقام قسم إدارة األعمال بمعهد طيبة العالي لتكنولوجيا اإلدارة و المعلومات بتبني المعايير

  عتماد, واال الهيئة القومية لضما  جودة التعليم عنصادرة اللبرنامج إدارة األعمال  (NARS)المرجعية 

اريخ و مجلس إدارة المعهد بت 19/9/2016حيث تم عرضها ومناقشتها واعتمادها من مجلس القسم بتاريخ 

 (4)مرفق .  26/9/2016

 رسالة مضاهاة حيث تم  ,مع رسالة وأهداف البرنامجاتساق المعايير االكاديمية المتبناة  قام القسم بدراسة

المعايير األكاديمية القياسية الصادرة من الهيئة القومية لضما  بمواصفات الخريج مع لبرنامج اواهداف 
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وتبين من الدراسة اتساق تلك المعايير مع رسالة واهداف جودة التعليم واألعتماد لقطاع الكليات التجارية 

 (5)مرفق .البرنامج

 يف حيث تم توصج إجراءات فعلية لضما  اإللتزام بتطبيق المعايير األكاديمية المتبناة في البرنامالقسم ع إتب

عايير نامج مع المنواتج التعلم المستهدفة للبرالبرنامج بما يحقق تلك المعايير, واعداد مصفوفة المضاهاة بين 

, ةات التجاريعتماد لقطاع الكليم واالالقومية لضما  جودة التعلي األكاديمية القياسية الصادرة من الهيئة

ميع ومصفوفة المقررات مع البرنامج, ووضع استراتيجيات تدريس وتعلم وتقويم تحقق نواتج التعلم بج

لمعهد ومجلس ا 7/9/2020واعتمادها من مجلس القسم بتاريخ وتم تحديثها بعد جائحة كورونا مستوياتها 

 (6مرفق ) 28/9/2020بتاريخ 

 ألعضاء هيئة  31/10/2016ة بتاريخ ندوو 17/10/2016ة عمل بتاريخ ورشإدارة البرنامج  نظمت

وعية ة اخري للت, كما تم عقد ندوالمتبناة االكاديمية للتوعية بالمعايير طالبتدريس والهيئة المعاونة والال

 ( 7)مرفق . 2021 فبرايرو  2020 فبرايرواخرى في  15/10/2019بتاريخ 

  

 القوه:نقاط 

 .NARS واالعتماد تبني البرنامج للمعايير الصادرة من الهيئة القومية لضما  جودة التعليم .1

 .تتفق مع متطلبات سوق العمل لبرنامج مواصفات الخريجل .2

 مشاركة كافة االطراف المعنية في تحديد مواصفات الخريج .3

 توجد مصفوفات المضاهاة بين المعايير والبرنامج .4

 اإلجراءات الفعلية لضما  االلتزام بتطبيق المعايير المتبناة .تم وضع مجموعة من  .5

 يتم التدريب و التوعية بالمعايير االكاديمية بصفة دورية .6

 نقاط تحتاج إلي تحسين:

 . ال يوجد 

 المرفقات :

 بيان المرفق رقم المرفق

 استبيان االطراف المجتمع الخارجيحليل تو جلسة عصف ذهني  1مرفق 

 ورشة عمل وجلسة عصف ذهني مع الطالب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  2مرفق 

 أستبيا  لتحديد الفجوة بين متطلبات سوق العمل والخريجينو اجتماع عصف ذهني 3مرفق 

 مراجعة وتحديث مواصفات الخريج ل

 االكاديميةتبني المعايير بمحاضر القسم والمعهد  4مرفق 

 مصفوفة إتساق المعايير االكاديمية مع رسالة أهداف البرنامج   5مرفق 

ت مع المقرراو هتعلموأهداف البرنامج مع نواتج اتساق البرنامج مع المعايير مصفوفة  6مرفق 

 ومجالس القسم والمعهد البرنامج

 ب الطال وة المعاونة يئيمية العضاء هيئة التدريس و الهوسائل التوعية بالمعايير االكاد 7مرفق 
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 تصميم البرنامج :  -2

 هيكل البرنامج : 2/1

 مكونات البرنامج :  2/1/1

  القومية  بالمعايير االكاديمية التوزيع النسبي لساعات تدريس مقررات البرنامجهيكل البرنامج يتفق مع

  مدة , حيث االمرجعية لقطاع كليات التجارة ومكونات الهيكل تحقق مواصفات الخريج المخططة للبرنامج

ساعة  36و  ساعة الزامي 96ساعة معتمدة ) 132مقرر واجمالي  45سنوات باجمالي  4البرنامج 

علوم فيما يخص ال إدارة األعمال لبرنامجالدراسية  (. والجدول التالي يوضح توزيع المقرراتاختياري

القومية  بما يتناسب مع المعايير األكاديمية االساسية, العلوم االجتماعية واالنسانية, وعلوم التخصص

 :(1)مرفق  المرجعية المتبناة

 توزيع المقررات وفقاً للمعايير القومية االكاديمية القياسية لقطاع كليات التجارة 

 NARSنسب ال  لبرنامجمقررات ا
 البرنامج

 النسبة عدد المقررات

 %24.5 11 %25 مقررات العلوم األساسية

 %13.3 6 % 12.5 مقررات العلوم اإلجتماعة واإلنسانية

 %48.9 22 % 50 مقررات علوم التخصص

مقررات من علوم أخري )حاسب ألي ولغة 

 وغيرها.......(
12.5 % 6 13.3% 

 

 النسبة عدد المقررات المقررات الدراسية المقررات الدراسيةمجموعة  م

  مقررات العلوم األساسية 1

 (1مبادئ المحاسبة )

 

11 

 

24.5% 

 

 أساسيات رياضة األعمال
 (1مبادئ اإلحصاء )
 (2مبادئ المحاسبة )

 رياضيات التمويل واإلستثمار
التفكير المنطقي والبحث  أسياسات

 العلمي
 محاسبة الشركات

 (1محاسبة التكاليف )
 (1المراجعة )

 (1المحاسبة الضريبية )

 المحاسبة الحكومية



 

 
 

 Page 24 2020/2021الدراسة الذاتية برنامج إدارة األعمال 

2 
مقررات العلوم اإلجتماعة 

 واإلنسانية

 مبادئ القانون 

6 13.3 % 

 مبادئ العلوم السلوكية
 مبادئ اإلقتصاد الجزئي

 الكليمبادئ اإلقتصاد 

 قانون األعمال

 اقتصاديات المالية العامة

 مقررات علوم التخصص 3

 أصول اإلدارة

22 48.9% 

 إدارة اإلنتاج والعمليات
 إدارة التسويق

 اإلدارة المكتبية
 مبادئ السلوك التنظيمي

 إدارة المواد
 بحوث التسويق

 إدارة القوى البشرية
 مبادئ اإلدارة العامة

 إدارة الترويج
 نظم المعلومات اإلدارية

 اإلدارة المالية
 إدارة المنشأت المتخصصة

 أسواق المال وإدارة اإلستثمار
 دراسة جدوى المشروعات

 نظم آلية المكاتب
 اقتصاد إداري 

 مبادئ بحوث العمليات
 السياسات واإلستراتيجيات اإلدارية

 إدارة األعمال الدولية
 حزم برامج تطبيقية
 إدارة الجودة الشاملة

 % 13.3 6 أساسيات التعامل مع الحاسبمقررات من علوم أخري  4
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)حاسب ألي ولغة 
 وغيرها.......(

 انجليزية لغة

 أساسيات نظم التشغيل
 هيكليةبرمجة 

السكان والبيئة وحقوق اإلنسان*)بدون 
 ساعات معتمدة(

 قضايا عالمية معاصرة
 % 100 45   المقرراتإجمالى عدد 

 

 توصيف البرنامج : 2/1/2

  قرراته ومتوصيف البرنامج تم تصميم برنامج ادارة االعمال بناء على احتياجات مجتمعية فعلية, حيث تم

لقسم واعتماده من مجلس ا  NARSبما يحقق مواصفات الخريج والمعايير االكاديمية القومية المرجعية 

ويتم تحديث توصيف البرنامج  28/11/2016ومجلس إدارة المعهد بتاريخ  21/11/2016بتاريخ 

قويم تل استبيانات وتوصيف المقررات سنويا بناء على نتائج االمتحانات ومستجدات التخصص ونتائج تحلي

 2020/2021المقررات واعتمادها من المجالس المعنية حيث تم اعتماد توصيف البرنامج والمقررات للعام 

 .(2)مرفق . 28/10/2020ومجلس المعهد بتاريخ  5/10/2020في مجلس القسم بتاريخ 

  فوفة أهداف األكاديمية ومصإعداد مصفوفة المعارف و المهارات للبرنامج و مصفوفة البرنامج والمعايير تم

هدفة أوضحت المصفوفة أ  هناك توافق بين مخرجات التعلم المستو ,البرنامج مع نواتج تعلم البرنامج

خارجى و يداخل كما تم مراجعة هذه المصفوفات من قبل مراجع .للبرنامج مع المعايير األكاديمية المتبناة

 تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة من خالل طرق والتحقق من والمصفوفات توصيف البرنامج لمراجعة

 . (3)مرفق  التدريس واساليب تقويم الطالب وكذلك من خالل تقييم الورقة االمتحانية

 

 المشاركة في تصميم البرنامج : 2/2

 أنواع المشاركة :  2/2/1

  قسم نظم وة قسم المحاسب ذات الصلة ببرنامج ادارة االعمال وهىشاركت األقسام العلمية الموجودة بالمعهد

 .توصيف المقررات التي تشارك في تدريسها بالبرنامج المعلومات في تصميم البرنامج من خالل

  اسنوي البرنامج توصيفمراجعة البرنامج من خالل وتوصيف كما شاركت األطراف المجتمعية فى تصميم 

ظف اثناء ملتقى التوت التوظيف شركا ومشاركة عقد ندوات مع الخريجين , وكذلكمن مراجعين خارجيين

علومات قسم إدارة األعمال بمعهد طيبة العالي لتكنولوجيا اإلدارة والم يقومحيث في مايو من كل عام 

دارة باستقراء سوق العمل سنويا من خالل استبيانات الستطالع اراء االطراف المجتمعية عن برنامج ا

 (4)مرفق   االعمال ومستوى الخريجين

 وسائل المشاركة : 2/2/2

 عقد ومن أهم وسائل المشاركة  تتعدد وسائل مشاركة األطراف ذات العالقة بتصميم برنامج إدارة األعمال

مشاركة  المراجع , عقد لقاءات عصف ذهني, ورش عمل و مقابالت لألطراف ذات الصلة بالبرنامج
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رنامج  و كتابة  تقرير عن نقاط القوة و بمراجعة و توصيف الب يقومالخارجى لبرنامج ادارة االعمال و الذي 

 (5)مرفق  الضعف في البرنامج  و التي تم مراعتها في تصميم البرنامج

 

 االستفادة من نتائج المشاركة : 2/2/3

 قسم إدارة قام , حيثج  إدارة األعمالتم االستفادة من نتائج مشاركة األطراف ذات العالقة بتصميم  برنام 

مجلس قسم وضع مقترح للتطوير وتم الموافقة عليه بومحتوي العلمي للمقررات الدراسية تطوير الاألعمال ب

ارات إستحداث أساليب و طرق تدريس تنمي مهقام قسم إدارة األعمال ب .19/12/2016إدارة األعمال في 

تفادة منه كما تم عمل محتوي الكتروني لجميع المقررات يمكن الطالب االس اإلبداع واالبتكار لدي الطالب

 وروناكما تم تحديث استراتيجية التدريس والتعلم بعد جائحة ك ,عن طريق الموقع االلكتروني  للمعهد

 (6)مرفق  .28/9/2020ومجلس المعهد بتاريخ  7/9/2020واعتمادها من مجلس القسم بتاريخ 

 

 الدراسية :المقررات  2/3

 توصيف المقررات : 2/3/1

  بتاريخ  تم اعتمادها من مجلس القسمومقرر  45قامت األقسام العلمية بتوصيف مقررات البرنامج بإجمالي

 واعتماد توصيف البرنامج والمقررات للعام  27/2/2017و مجلس إدارة المعهد بتاريخ  13/2/2017

  (7)مرفق  28/10/2020ومجلس المعهد بتاريخ  5/10/2020في مجلس القسم بتاريخ  2020/2021

 هارات مقررات البرنامج  بما يحقق المعارف و الملمعارف و المهارات لكل مقرر من تم إعداد مصفوفة ا

اتج لعلمي, ونوحيث توجد مصفوفة بين نواتج التعلم والمحتوى ا االساسية وفقا للمعايير االكاديمية للبرنامج

 .التعلم وطرق التدريس, ونواتج التعلم واساليب تقويم الطالب

 

 المقررات : 2/3/2

  ة بالمقرراتبدراسة الفجوة بين المعارف و المهارات الخاصة بالبرنامج وتلك الخاصقام قسم إدارة األعمال 

وافق بين مدي الت منحقق القسم العلمي تو قد . بينها والذي أظهر أ  هناك توافق لضما  حدوث توافق فيما

ر و طرق محتويات المقررات ومخرجات التعلم المستهدفة لهذه المقررات و كذلك بين مخرجات التعلم للمقر

نمية تكما تضمن البرنامج عدد من المقررات الدراسية التي تسهم في التدريس وأساليب تقويم الطالب. 

 مجاالت للتفكير االبتكاري و كما تضمن المقررات لحاالت تطبيقية التي تماثل الواقع العملي 

. 

 تقويم المقررات : 2/3/3

 الدراسية بعمل استطالعات رأي للطالب في نهاية كل فصل دراسي لتقييم المقررات قسم إدارة األعمال يقوم 

يات هذه واالستفادة منها في تطوير محتو االستبيا ذا , و يتم تحليل بيانات هاسترشادا بنماذ  الهيئة

أو  التعليمية المقررات, أو طرق تدريسها أو االمتحانات الخاصة بها او التسهيالت المادية الداعمة للعملية

ة توزيع وإعادلغيرهم االستفادة منها في توجيه السادة أعضاء هيئة التدريس وإسناد المقررات الدراسية 

 (8)مرفق غيرها والعبء الدراسي بما يضمن تالفي نقاط الضعف 
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 مراجعة و تطوير البرنامج : 2/4

 مراجعة البرنامج : 2/4/1

  لقرار مجلس قسم إدارة األعمال بتاريخ ً تاريخ بوقرار عميد المعهد  3/9/2019توجد لجنة معتمدة وفقا

ل حيث اتخذت اللجنة إجراءات لتعدي, (9)مرفق  سنوياتختص بمراجعه و تطوير البرنامج  16/9/2019

ية لمنح ليا التجارلتتماشي مع االطار المرجعي لالئحة المعاهد الع الالئحة الداخلية للمعهد والخاصة بالبرنامج

كلة درجة البكالوريوس في تخصصات العلوم التجارية والصادرة عن لجنة قطاع المعاهد التجارية المش

مع ادرا  تخصصات جديدة مثل التمويل والتسويق , 12/5/2020بتاريخ  8491بالقرار الوزاري رقم 

 كما يتم .(10مرفق ) 2021/2022 والتي سوف تطبق في العام الدراسية الدولية واقتصاديات التجار

اء االستعانة بمراجعين خارجين في التخصص لمراجعة هيكل و محتويات البرنامج و استطالع أراء أعض

, حيث تم هيئة التدريس و األطراف ذات الصلة من األقسام العلمية و األطراف المجتمعية في هذا التطوير

 . تبناةوزيع المقررات وفقا لهيكل البرنامج لكى تحقق التوافق مع الهيكل بالمعايير االكاديمية المت

 

 تطوير البرنامج : 2/4/2

  سنويا, حيث يتوافر تحديث للبرنامج  هو مقرراتإدارة األعمال برنامج تحديث توصيف يتم

 نوياس راجع خارجيخالل اإلستعانة بمتم اإلستعانة بمقترحات تطوير البرنامج من وي. 2020/2021للعام

داني منها وضع دليل للتدريب المي مخرجات ومقترحات لتطوير البرنامجفي وجود  هوالتي تمثلت مساهمت

 . للطالب

 

 نقاط القوة:

 .توافق نسب العلوم المختلفة بالبرنامج والنسب بالمعايير األكاديمية والمرجعية 

  األعمال وجميع المقررات التي يتم تدريسها في البرنامج.لبرنامج إدارة يوجد توصيف معتمد 

  .مشاركة فعالة  لألطراف ذات العالقة في البرنامج 

 وفق االطار المرجي لقطاع المعاهد التجارية اتخاذ إجراءات لتعديل الالئحة . 

  .يتم تقويم البرنامج  و المقررات بصفة دورية 

 توجد تقارير دورية للبرنامج والمقررات 

 :الى تحسين اط تحتاجنق

  ال يوجد 
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 المرفقات:

 بيان المرفق رقم المرفق

 معايير االكاديمية المتبناه تساقها مع المكونات هيكل البرنامج وا  1مرفق 

 المعهدمن القسم العلمي ومجلس  البرنامج ضر اعتماد توصيفامح 2مرفق 

 امج و المقررات نوالبرمصفوفة المضاهاه بين البرنامج والمعايير  3مرفق 

 يجين ندوة للخروسائل مشاركة االطراف المجتمعية في تصميم البرنامج مثل استقراء سوق العمل و 4مرفق 

الخارجي وورشة عمل عن تصميم وتوصيف البرنامج مع االطراف و الداخلي تقرير المراجع  5مرفق 
  يةالمجتمع

 االطراف المعنية في تصميم وتوصيف البرنامجامثلة من االستفادة من مشاركة  6مرفق 

 والمقررات توصيف البرنامج العتمادمجلس القسم ومجلس المعهد  7مرفق 

 وتقارير المقررات الطالب من لمقررا تقويم استبيان 8مرفق 

 وتقارير المراجع الداخلي والخارجيقرار تشكيل لجنة مراجعة وتطوير البرنامج  9مرفق 

 اجتماعات عميد المعهد ووكيل ورؤساء االقسام لمناقشة االطار المرجعي لالئحه  10مرفق 
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 ــ  الطالب 3

 ـ سياسات وإجراءات القبول :  3/1

 للجامعات, يخضع نظام القبول للدفعات الجديدة إلى سياسات وإجراءات مكتب التنسيق التابع للمجلس األعلى 

 للمعهد لالئحة الداخليةوتحويلهم وفق معايير واجراءات معتمدة طبقا وكذلك يتم تنظيم إلتحاق الطالب 

بول ويتم تحديد أعداد الطالب من قبل مكتب تنسيق الق. هذا الشن  والقرارات الوزارية الصادرة في

ً لل قواعد  كما وضع المعهد . كشوف المرسلة من مكتب التنسيقبالجامعات والمعاهد العليا الخاصة وفقا

بما ال  لتوزيع الطالب على التخصص تبدأ برغبة الطالب وفي حالة زيادة االعداد الراغبة في تخصص معين

دها معينة يحد يتناسب مع الموارد المادية والبشرية يتم تطبيق قواعد منها المجموع التراكمي وتقدير مقررات

 .(1)مرفق  القسم

  بتمبر من سفي  المقبولين الذى يرسله مكتب تنسيق القبول بالجامعاتيتم إعال  قوائم المقبولين وفق كشوف

شئو    وموقع المعهد االلكتروني وقواعد بيانات ادارة كل عام وذلك من خالل لوحة االعالنات بالمعهد

 .(2)مرفق  . الطالب

 :تتوافر معايير وإجراءات معتمدة للتحويالت وتنقسم إلى قسمين 

:  الطالب المرشحين من مكتب التنسيق على تخصص ويرغبو  في التحويل إلى تخصص  القسم األول -

امعات آخر, يتم التحويل وفقاً لقواعد القبول المنصوص عليها من قبل مكتب تنسيق الجامعات فى الج

 .للحد األدني للقبول فى كل تخصصوالمعاهد العليا الخاصة وفقاً 

فى  أعلى من المستوى األول, يتم من خالل عمل مقاصة علمية :  التحويل إلى سنواتالقسم الثاني  -

ً للألئحة الداخلية وا وزارية لقرارات الالسنوات الثالث األولي, أما فى السنة الرابعة ال يتم التحويل طبقا

 ـ القرارات الوزارية (. 3/4الصادرة فى ) ف/

 

 :ـ مراجعة سياسات القبول والتحويالت 3/1/1

  وفحص التظلمات وفق قواعد وإجراءات مكتب تنسيق القبول بالجامعات الطالب الجدد يخضع قبول

 .الموقع اإللكتروني لمكتب التنسيقوالمعاهد العليا الخاصة, ومعلن على 

  بادارة ات اإلعالنلوحة دليل الطالب, ومعلن بوفق الالئحة الداخلية ويخضع نظام التحويل من والى المعهد

 (. 3مرفق )الطالب  شئو  الطالب

 د تخضع سياسات وإجراءات القبول والتحويالت لمراجعة دورية, تم تشكل لجنة بقرار من عميد المعه

تحويالت تحديث سياسات وإجراءات القبول والويتم  .لمراجعة نظام وسياسات وإجراءات القبول والتحويالت

 (. 4مرفق )  لهذا الغرضوفقاً لنتائج المراجعة وتظلمات الطالب والتى تشكل سنوياً 

 

 اإلرشاد األكاديمي:  3/2

 ـ نظام اإلرشاد األكاديمي: 3/2/1  

  تطبق الدراسة نظام الساعات المعتمدة, ويقوم نظام اإلرشاد األكاديمي علي أنه يخصص لكل طالب مرشد

أكاديمي من السادة أعضاء هيئة التدريس ويعاونهم مجموعة من أعضاء الهيئة المعاونة, تتولي متابعة 



 

 
 

 Page 30 2020/2021الدراسة الذاتية برنامج إدارة األعمال 

لدراسية من بدء إلتحاقه برنامجه الدراسى واإلشراف على تنفيذ ومتابعة أدائه ومساعدته فى حل مشاكله ا

 (. 5مرفق )  حتى تخرجه.

 من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  2017/2018تشكل لجنة لإلرشاد بقرار من عميدالمعهد

 ة لذلك ومنللتواصل مع الطالب لتقديم خدمات اإلرشاد األكاديمي ومتابعة اإلرشاد من خالل السجالت المعد

اكتشاف ويتعرف الطالب على مدى تقدمه دراسياً خالل نظام ابن الهيثم  المهجهز لمتابعة شئو  الطالب, 

 ً  (. 5مرفق ) .حالة تعثره أو تميزه دراسيا

 

 ـ تقويم نظام اإلرشاد األكاديمي :   3/2/2

 م التعديل يوجد نظام معلن ومعتمد لإلرشاد األكاديمي من خالل دليل الطالب والموقع اإللكتروني, كما يت

, ة مستمرهوالتحديث المستمر على نظام اإلرشاد األكاديمي بما ال يخالف الالئحة الدراسية للبرنامج بصف

 قياس فاعلية االرشاد االكاديمي من خالل استبيا  يوزع على الطالب واعضاء هيئة التدريسويتم 

 (.6مرفق ) ومعاونيهم

 

 ـ الدعم األكاديمي والمادى: 3/3

 :ـ الطالب المتميزين  3/3/1  

 تتم حيث  طالبالحاالت االجتماعية والخاصة للو ,والموهوبينالطالب المتميز   لدعموجد قواعد ي

ب بدراسة مساعدتهم ورعايتهم اجتماعيا, وتقديم المساعدات المادية الممكنة لهم, وتقوم وحدة شئو  الطال

 اسية التخفيض وتقسيه المصروفات الدرمثل فى صورة مصروفات دراسية  الحاالت المستحقة للدعم المادى

 (.7مرفق )

 ـ التميز فى األنشطة ـ التف التميز الطالب المتميزين على النحو التالى: يتم تقسيم ً ى وق العلمي فدراسيا

ً لقرارات معتمدة من مجلس اإلدارة. ً حفالً لختام  الثانوية العامة وفقا فيه  ألنشطة يقوماوينظم المعهد سنويا

ً ويتم منحهم شهمالمعهد بتكريم كافة الطالب المتميزين في اإلنشطة وال ت ير ومكافآادات تقدتميزين دراسيا

 .(8)مرفق  وعينيهماليه 

 

 :ـ  الطالب المتعثرين  3/3/2  

 فة تتم حصر تلك الحاالت من خالل المرشد األكاديمي ومعرتوجد قواعد لتحديد  الطالب المتعثرين و

ً لكش وف األسباب التى دعت إلى ذلك مع إضافة ساعات مكتبية ومراجعات وبرنامج تقوية دراسية وفقا

 .(9)مرفق الحاالت الخاصة التى يراعي فيها المتعثرين دراسياً 

 

 :ـ  الطالب ذوى االحتياجات الخاصة 3/3/3  

  ورة توفير انشاءات خاصة بهم مثل المنحدرات ود خاصة لذوى االحتياجات الخاصة من خاللتعطي أهمية

بتجهيز دخولهم وصعودهم لقاعات  االمنبرنامج لدعمهم مثل تكليف مياة وتوفير كرسي متحرك و

 المحاضرات والدروس, تقديم المساعدة كالساعات المكتبية وتحديد أماكن مناسبة المتحانهم.
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 لتقدم ادفعهم إلى تة التعليمية واالجتماعية لذوى االحتياجات الخاصة لتنمية وتطوير قدراتهم والتى تهيئة البيئ

دة, األكاديمي, وذلك من خالل وضع استراتيجيات عن طريق خدمات التوجيه واإلرشاد والخدمات المسان

 مما يسهم فى تكوين عالقة فعالة بين هذه الفئة.

 م.قد تواجهه ومناسبة للطالب والسعى لتذليل جميع المعوقات والتحديات التى وكذا إيجاد بيئة تربوية داعمة 

 .تسهيل عملية دمجهم مع بقية الطالب 

  تحديد مكا  خاص الستقبال الطالب المستجدين من ذوى االحتياجات الخاصة وسرعة إنهاء إجراءات

 قبولهم.

 ة بهم.المتابعة مع وحدة القبول والتسجيل الستكمال االجراءات الخاص 

 .المساعدة فى عملية الحذف واإلضافة واستخرا  النتائج 

 ة من التنسيق مع المكتبة لمنحهم المزيد من التسهيالت من حيث سهولة الوصول والقدرة على االستفاد

 إمكانات المكتبة.

 

 رضا الطالب :   3/4

 ـ أساليب قياس رضا الطالب:  3/4/1

 االمتحانات لتفعيل البرنامج التعليمي من حيث: تقييم المقرر الدراسى, تقييم سنويا اس رضا الطالبيقتم ي ,

وذ  الهيئة اعداد استبيا  قياس الرضا استرشاداً بنمتم و, وغيرهاتقييم الطالب للمكتبة وقاعات التدريس 

ما نات سنوياً اياتوزع االستب و جوانب مختلفة تخصهمعن  الموجود بدليل التقويم واالعتماد للبرنامج التعليمي

 (10)مرفق ورقيا او االلكترونية قبل بداية امتحانات نهاية العام  

 

 :ـ نتائج قياس رضا الطالب  3/4/2

  ي مجلس وفعلى مستوي القسم  الخاصة بقياس وتقييم رضا الطالبيتم تحليل االستبيانات ومناقشة النتائج

ً من وحدة الجودةويعد تقريراً وحدة ضما  الجودة مدير بحضور  المعهد ئج تحليل يستفاد من نتاو إحصائيا

ً لنتائج القياس االستبيانات وتتخذ االجراءات التصحيحية الالزمة لزيادة رضا الطالب ن امثلة . وموفقا

اللتزام االتنبيه علي المحاضرين بضرورة  االجراءات التصحيحية وفق نتائج تحليل استبيانات قياس الرضا

اتخاذ اجراءات تحفيز نحو ظاهرة غياب الطالب مما أدى الي تزايد نسب و ةبتوقيت وزمن المحاضر

تائج نميدانية وبرامج تدريبية للطالب بناءا علي  اتادخال طرق تدريس جديدة مثل زيارو حضور الطالب

ظاهرة  التعامل معوتركيب مكيفات للقاعات الدارسية وفقا لنتائج تحليل استبيا  الرضا وتحليل ارائهم 

ة للطالب عقد دورات تدريبية في اللغه االنجليزيو الدروس الخصوصية مما أدي الي انعدامها داخل المعهد

 دورة مياة إنشاءوتمثيل الطالب في مجالس و اللجا  المعنية بيهم و شراء كتب جديدة للمكتبة سنوياو الجدد

 تطبيق سياسةو االمتحانات خاصة ومنحدرات بذوى االحتياجات الخاصة و تخصيص مراقبين لهم أثناء 

تطوير الباب المفتوح و عقد لقاءات دورية كل شهر مع الطالب  لمناقشة احتياحاتهم وعرض مقترحاتهم ل

   (.11 مرفق) تحديث وتفعيل البريد االلكتروني للطالب على المنصات االلكترونية والعملية التعليمية 
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  خاذ وهذا نتيجة ات 3.3الى  3لطالب حيث ارتفع من زيادة معدل الرضا بين ا التالييتضح من الجدول

الى  2018/2019سنوات من  3خالل  المعهد الجراءات تصحيحية وفق نتائج تحليل االستبيانات

2020/2021 

 المتوسط الرابع المستوى المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى االول العام الدراسي

2018/2019 2.8 3.3 3.4 2.7 3 

2019/2020 3.1 3.6 3.3 2.9 3.2 

2020/2021 3.3 3.7 3.3 3.1 3.3 

 

 نقاط القوة:

 .وجود آليات وقواعد لسياسات قبول وتحويل الطالب 

 من القبول والتحويل وجود نظام معلن لقبول وفحص تظلمات الطالب. 

 بل لتقديم الدعم األكاديمي للطالوجود نظام مفع. 

 الساعات المكتبية, الساعات المعتمدة نظام تفعيل . 

  عن جوانب مختلفة تخصهمالقياس الدورى لرضاء الطالب. 

 واتخاذ االجراءات التصحيحية يتم االستفادة من نتائج تحليل قياس رضا الطالب  

 دعم الطالب ذوى االحتياجات الخاصة 

 نقاط تحتاج إلى تحسين:

 ال توجد  

 جدول مرفقات معيار الطالب

 البيان البند

 نظام قبول الطالب   1مرفق 

 طرق اعال  قبول الطالب بيا  باعداد الطالب المقبولين والمحولين و 2مرفق 

 نظام التحويل وفق الالئحة الداخلية وطرق اعالنه  3مرفق 

 ياسات واجراءات القبول والتحويل قرار عميد المعهد لمراجعة نظام وس 4مرفق 

ديم قرار عميد المعهد بتشكيل لجنه للتواصل مع الطالب لتقونظام االرشاد االركاديمي   5مرفق 

 خدمات االرشاد االكاديمي 

 طرق قياس فاعلية االرشاد االكاديمي  6مرفق 

 طرق دعم الطالب المتميزين  7مرفق 

 قرار مجلس االدارة بدعم الطالب المتميزين  8مرفق 

 قواعد تحديد الطالب المتعثرين  9مرفق 

 استبيا  قياس رضا الطالب   10مرفق 

 استبيا  رضا الطالب  تحليل نتائجامثلة فعلية من االستفادة من  11مرفق 
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 أعضاء هيئة التدريس /4

 كفاية و كفاءة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة: 4/1

  الكفاية : 4/1/1

 لقومييية المرجعيية للهيئيية ا اتسييامييع القياعيدادهم تتناسييب ومين أعضيياء هيئيية التيدريس  20بالبرنييامج  شياركي

 (الوزاييية بقسييم ادارة االعميال وفقييا للقيرارات معيين 9)  لضيما  جيوده التعليييم و االعتمياد حيييث يبليغ عييددهم

بليغ وي منتدب جزئي, 4معين وعدد  7باالضافة الى اعضاء هيئة تدريس يشاركو  من اقسام اخري وعددهم 

: 1) أعضاء هيئة التدريس وبذلك تكو  نسبة الطالب الى( طالبا 238)  2020/2021 عدد طالب البرنامج

ى االعتماد وهيالمرجعية للهيئة القومية لضما  جوده التعليم و القياساتتقريبا  وهى نسبة تتناسب مع  (16.4

 عيددرنيامج بالبيشارك بالنسبة العضاء الهيئة المعاونة  .(100:  1وكذلك بالنسبة للوزارة ) ( 50:1)نسبة 

تقريبيا   ( 13.6: 1) اليى الطيالب موبذلك تبليغ نسيبتهمعينين بالقسم  11منهم الهيئة المعاونة  من عضاءأ 24

 (1مرفق )  (15:1)نسبة الهيئة القومية لضما  جوده التعليم واالعتماد  تتناسب معوهى نسبة 

 

 2020/2021بيان توضيحي لنسب الطالب العضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة

 مالحظات
النسبة لعدد 

 طالب البرنامج
عدد 

 الطالب
 العدد

المسمى 

 الوظيفى
 تتناسب  مع 
القياسات 

 لهيئةالمرجعية ل
50:1 

1  :16.4 
 تقريبا=  

 

238 
 طالب

 (14.5العدد المكافيء  : )منهم 20اجمالي 

 9 معينين بالقسم 
 7  يشاركو  بالتدريس من اقسام اخري

 بعد حساب العضو بنصف(  3.5)
 4 ( بعد حساب العضو  2منتدب جزئي

 بنصف(

أعضاء هيئة 

 التدريس

     تتناسب مع             

القياسات 

 لهيئة المرجعية ل
15:1  

1  :13.6 
 

238 
 طالب

 (17.5العدد المكافيء : )منهم 24اجمالي 

 11 معينين بالقسم 
 13  يشاركو  بالتدريس من اقسام اخري

 (بعد حساب العضو بنصف 6.5)

أعضاء 

الهيئة 

 المعاونة

 

 يثها وضييع المعهييد الييية للتعامييل مييع العجييز والفييائض فييي اعضيياء هيئيية التييدريس والهيئيية المعاونيية وتييم تحييد

ك عين وتم وضع خطة لسد العجز ألعضاء الهيئية المعاونيه وذلي 27/7/2020بتاريخ واعتمدها في مجلس المعهد 

فيى  مناسيب ثالث أعوام ليصبح إجمالي عدد أعضاء الهيئية المعاونية فيي إدارة اإلعميالتعيين على مدار الطريق  

ن لشييغل نهاييية الييثالث سيينوات وسييوف يييتم التعيييين ميين أوائييل الييدفعات ميين الخييرجين بالبرنييامج  أو ميين المتقييدمي

 (2)مرفق  الوظائف من الجامعات المختلفة طبقاً لشروط التعيين

 خالل الخمس سنوات القادمةلمعاونة مخطط سد عجز اعضاء الهيئة ا

 مالحظات التخصص العدد المطلوب تعيينه الفترة

 تم التعيين إدارة األعمال 1 2019/2020

 منتظر التعيين إدارة األعمال 1 2020/2021

  إدارة األعمال 1 2021/2022

  إدارة األعمال 2 2022/2023

  إدارة األعمال 1 2023/2024
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  ائح حيييث يييتم االلتييزام بيياللو الدراسييى علييى اعضيياء هيئيية التييدريس طبقييا لقييرار مجلييس القسييمتوزيييع العييبء

 ( 3مرفق ) .والقوانين المنظمة

  اعضياء هيئية االرشياد االكياديمى للطيالب يقيوم بهيانظراُ ال  المعهد يعمل بنظام الساعات المعتمده فا  مهمية 

اسيية ستويات الدريوجد قرار بتوزيع اعباء االرشاد االكاديمى طبقا للموالتدريس ويعاونهم اعضاء الهيئة المعاونة 

ئيية يسييتخدم نظييام السيياعات المكتبييية المخصصييه لكييل عضييو هيووتكييو  ميين مهييامهم دعييم المتميييزين والمتعثييرين 

 (4مرفق ) التدريس كجزء من الدعم .

 

 الكفاءة : 4/1/2

  ا التييدريس مييع المقييررات الدراسييية التييى يحتييوى عليهييلضييرورة مالئميية التخصصييات العلمييية العضيياء هيئيية

ق المالئيم البرنامج يقوم كل قسم بتدريس المقرارات الدراسيية الخاصية بيه باالضيافة اليى مراعياه التخصيص اليدقي

 (5مرفق ) للمقرر

 ى تتمثيل فيى والتيالعضاء هيئة التدريس القائمين بتدريس المقررات الخاصة بالبرنامج علمية المدارس ال تتنوع

فيى  تكاميلمؤشيرا عليى العطيى مميا يالجامعات والدول التى حصيل منهيا اعضياء  هيئية التيدريس عليى اليدكتوراة 

لفية تخير  المعارف والمفاهيم وهذا يطابق واقع الحال مع اعضاء هيئية التيدريس بالبرنيامج لوجيود  جامعيات مخت

 واالعتمياد تطلبيات الهيئية القوميية لضيما  جيوده التعلييممنها أعضياء هيئية التيدريس ومعياونيهم مميا يتوافيق ميع م

 . (6مرفق )

  2018للقييرار الييوزاري لسيينة  وفقيياومعيياونيهم ادارة المعهييد معييايير الختيييار أعضيياء هيئيية التييدريس  وضييعت 

ق مرفق) هاتميدعوالالئحة الداخلية للمعهد  الخاص بتعيين اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالمعاهد الخاصة ووفقا

7)  

  ى فيياعضياء هيئيية التيدريس ميع قطاعيات عيدة بيين المعهيد والمجتميع الخييارجي تتمثيل فيي مشياركة هنياك تفاعيل

 وتنفيييذ فمييثال يشييارك الييبعض فييي مؤسسييات خيرييية الجامعييات والبنييوك والييوزاراتوالمجتمييع ومنهييا الشييركات 

 برتوكيوالتمثيل نقيل الخبيرات التيدريب والتوظييف و ى شكل برتوكوالت تعياو  فيى مختليف مجياالت, وفتدريب

خطابييات موجهييه للمؤسسييات المتخصصيية لتييدريب الطييالب و تعيياو  بييين شييركات التوظيييف والطييالب بالمعهييد

 (8مرفق ) .والمشاركة فى المسابقات

 ئيية مين ناحيية البحييث  العلميى العضياء هيئيية التيدريس  هنيياك بعيض المشياركات التييى قيام بهيا بعييض اعضياء هي

 (9مرفق ) العلمية . نشطةالموتمرات واالدريس  فى بعض الت

 

 تنمية قدرات و مهارات أعضاء هيئة التدريس / الهيئة المعاونة : 4/1/3

 ءً خطة بنياال وقد تم بناء خطة معتمدة لتنمية قدرات و مهارات أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم بالمعهد  توجد  

ح فيى خطية يتضي. عضاء هيئة التيدريس و الهيئية المعاونيةألعلى نتائج استقصاء تحديد االحتياجات التدريبية 

 يئية المعاونيةعضياء هيئية التيدريس والهأل المقترحيةنوعية و أعداد الدورات التدريبيية المختلفية  تنمية قدرات

 وقد اشتملت هذه الخطة على اربعة مجاالت رئيسية هى: (10مرفق )  فترة الخطةخالل 
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 المجاالت م

 التعليمالتدريس ونظم  1

 البحث العلمى 2

 القيادة واإلدارة 3

 االتصال والسلوك والتعامل مع المجموعات 4

 التعليم الهجين 5

 

  لمنهج  نواتج التعلم وخرائه او التحليل االحصائى للبياناتمنها  وفق الخطةتم تنفيذ مجموعة ورش عمل

ييم يتم تقو لمىالقدرات البحثية ومهارات البحث العننمية و اعداد الدراسة الذاتيةو لمؤسسات التعليم العالى

رة مباشرة من خالل استبيانات اما بعد تنفيذ الدوفاعلية و مردود تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

بهذة  وقد أنعكس مردود التدريب. (11مرفق ). وبعد سنة لتقييم مدى فاعلية التدريب في تحسين االداء

 فى:الدورات على االعضاء 

طييوير طييرق تييدريس المقييررات باسييتخدام الوسييائل التعليمييية تحييديث توصيييف البرنييامج والمقييررات وت -

 مهارات االتصال فى أنماط التعليم المختلفة الحديثة و

 نشر ثقافة الجودة و أخالقيات البحث العلمى بالمعهد -

 ءودة وتقييم االدااكتساب العديد من أعضاء هيئة التدريس مهارة العمل كمراجعين داخليين للج -

 تحسن نتائج التقييم الدورى العضاء هيئة التدريس بالمعهد. -

 

 التحفيز و المحاسبة :  4/1/4

 افييات وضيع المعهيد سياسية معلنية  لتحفيييز اعضياء هيئية التيدريس و معياونيهم مطبقيية مين خيالل حيافز الجيوده ومك

ة طبقيا لالئحي تنفيذ نظيام المسياءلة و المحاسيبة يتمو خاصه وشهادات تقدير  للمتميزين فى بعض المجاالت المختلفة

 (12مرفق ). المعهد

 

 تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس / الهيئة المعاونة : 4/2

 أليات و معايير التقويم : 4/2/1

 ييييتم تقيييييم معتميييدة ومعلنييية, حييييث هنييياك قواعيييد مفعلييية لتقيييييم أعضييياء هيئييية التيييدريس و الهيئييية المعاونييية 

ب مييين بواسيييطة الطيييالويتضيييمن تقيييييم  النميييوذ  الحيييديث اليييذى قيييام المعهيييد بتصيييميمةاالداء مييين خيييالل 

د يم ميين عمييي, تقييييم العضييو لنفسييه وتقييييم رئيييس القسييم, كمييا يييتم التقيييخييالل نمييوذ  تقييييم مقييرر دراسييى

 (13مرفق ) المعهد

 رضا أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم :  4/2/2

  استرشادا عن طريق استبيا  سنويا وبصفة دورية يقوم المعهد بقياس رضا اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

إلى إدارة المعهد مع وضع المقترحات وتقديمه ويتم تحليل االستبيا  وإعداد تقرير بنتائجه بنموذ  الهيئة 

والعمل علي حل المشكالت  الرضا ئج التقييم في تحسين مستوييتم اإلستفادة من نتا وفق نتائج التحليل.

ومن االجراءات التصحيحية وفق نتائج تحليل استبيانات قياس الرضا توزيع  .واتخاذ اإلجراءات التصحيحية 

االعباء بما يتناسب مع الدرجة العلمية وبعداله وفقا آلراء اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتطبيق 
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ت دورية كل شهر مع اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لمناقشة سياسة الباب المفتوح و عقد لقاءا

احتياحاتهم وعرض مقترحاتهم لتطوير العملية التعليمية والتنبيه على عقد مجالس االقسام العلمية بصفة 

دورية وتحديث وتفعيل البريد االلكتروني العضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على المنصات االلكترونية 

ووضع معايير موضوعية لتقييم االداء وتفعيلها فمثال تم انهاء عمل عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة بناء 

 (14مرفق )شراء كتب جديدة للمكتبة سنويا  على تقييم االداء نظرا لممارسات غير اخالقية 

 2018/2019عام  4.1من  العضاء هيئة التدريس زيادة معدل الرضا نتائج تحليل االستبياناتيتضح من و 

الى   2018/2019عام  3من العضاء الهيئة المعاونة  زيادة معدل الرضاو 2019/2020عام  4.2الى 

 .اناتوهذا يرجع الى اتخاذ المعهد الجراءات تصحيحية وفق نتائج تحليل االستبي 2019/2020عام   3.6

 

 نقاط القوة:

 العتميادميع متطلبيات الهيئية القوميية لضيما  جيوده التعلييم وا ومعياونيهم تناسب عيدد أعضياء هيئية التيدريس 

 .والوزارة

 توجد الية معتمدة للتعامل مع العجز والزيادة في اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

 يتم توزيع العبء التدريسى وفقا للوائح والقوانين 

 العلمية العضاء هيئة التدريس مالءمة التخصصات 

 ضاء هيئة التدريسالع العلمية تنوع المدارس 

 ومعاونيهم توافر معايير معلنة الختيار وتعيين هيئة التدريس 

 وتنفيذ وقياس مردود التدريب توجد خطة معتمدة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم. 

 تقييم مستمر ألداء أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم.  

 ويستفاد من النتائج قياس رضا أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم بصفة دورية يتم. 

  :تحتاج الى تحسيننقاط 

 ال يوجد . 

 المرفقات

 بيان المرفق رقم المرفق

 لطالب برنامج ادارة االعمال . ومعاونيهم نسب أعضاء هيئة التدريسبيا  باعداد و  1مرفق 

لمعهد ا ومجلس والفائض في اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةالية للتعامل مع العجز  2مرفق 

 .العتمادها

 . عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةال بتوزيع العبء الدراسيوبيا  مجلس قسم  3مرفق 

 ية.طبقا للمستويات الدراسوالساعات المكتبية قرار بتوزيع اعباء االرشاد االكاديمى  4مرفق 

 اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةبيا  بمالءمة تخصصات   5مرفق 

 عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةالبيا  بتنوع المدارس العلمية  6مرفق 

 معايير الختيار أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 7مرفق 
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المجتمع المعهد وو اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةطرق التفاعل بين امثلة فعلية من  8مرفق 

 الخارجي

 فى الموتمرات واالنشطة العلمية ومعاونيهممشاركه اعضاء هيئة التدريس بيا  ب 9مرفق 

 تدريبيةوتحديد االحتياجات ال خطة تنمية قدرات و مهارات أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم  10مرفق 

ة و مردود فاعلي و التدريس والهيئة المعاونةعضاء هيئة البيا  بالدورات التدريبية المنفذة  11مرفق 

 تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

 سياسة تحفيز اعضاء هيئة التدريس و معاونيهم 12مرفق 

 تقييم أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة معايير 13مرفق 

اءات وامثلة من االجر ونتائج تحليلها استبا  قياس رضا اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  14مرفق 

 التصحيحية
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 التعليم و التعلم /5

 التعليم والتعلمسياسات 5/1

 توافر سياسات التعليم والتعلم:5/1/1

 المعهدالتعليم والتعلم الخاصة ب اتاستيراتيجيسياسات و المعهدب مراجعة وتطوير البرنامجت لجنة وضع ,

ً لقرار مجلس ال التعليم والتعلم الخاصة بالمعهد المعتمدةتبني البرنامج استيراتيجية و قسم بتاريخ وفقا

ووضع  وتم تحديثها  ،(1)مرفق  م26/12/2016وقرار مجلس إدارة المعهد  بتاريخ  , 19/12/2016

سم بتاريخ واعتمادها من مجلس القوادخال التعليم الهجين بعد جائحة كورونا  بالبرنامجاستراتيجية خاصة 

 (.2)مرفق . 28/9/2020ومجلس المعهد بتاريخ  7/9/2020

  واعال  لمناقشة  18/10/2020تاريخ كذلك ورشة عمل بو 24/1/2018تم عقد ورشة عمل بتاريخ

 ناقشة سبلو تم م ,بعد جائحة كورونا إستراتيجيات التعليم والتعلم المستهدف استخدامها بالمعهدسياسات و

ديمية تفعيل اإلستعانة بوسائل غير تقليدية مثل االفالم والعروض,المناقشات, العصف الذهني,عروض تق

 (.3)مرفق تم عرض اإلستراتيجيات لتحكيمها من قبل المحكم الخارجى. و للطالب.

 مراجعة سياسات التعليم والتعلم:5/1/2

  ثل في واستراتيجيات التعليم والتعلم بوسائل مناسبة تتم مراجعة سياساتخالل شهر سبتمبر يتم سنويا

ونيهم االستبيانات ومنها استبيانات تقويم المقرر, استطالع اراء الطالب واعضاء هيئة التدريس ومعا

دراسة وواالطراف المجتمعية والخريجين, وايضا يتم مراجعة سياسات التعليم في ضوء نتائج االمتحانات 

تعرف على لنجاح او ارتفاعها ونسب التقديرات. كما يتم سنويا استقراء سوق العمل للاسباب انخفاض نسب ا

 نى التعليمالتطورات في اساليب وطرق التعليم الحديثة والمتغيرات العالمية مثل جائحة كورونا حيث تم تب

 (4مرفق ) الهجين.

 سياسات التعامل مع المشاكل المؤثرة في فاعلية التعلم:5/1/3

  خ  لمعهد بتاريآلية واضحة بالمعهد لتلقى شكاوى ومشكالت  التعليم والتعلم تم اعتمادها بمجلس إدارة اتوجد

 7/9/2020واعتمادها من مجلس القسم بتاريخ بعد جائحة كورونا وتم تحديثها  .(5مرفق ) م26/12/2016

 (.2مرفق ). 28/9/2020ومجلس المعهد بتاريخ 

 طى فرصة تتميز معظم البرامج الدراسية بالمعهد بعدم وجود  كثافة عددية للطالب داخل البرنامج مما يع

 أكبر للطالب من اإلستفادة وكذلك المساعدة فى القضاء على الدروس الخصوصية. 

 ه ال يوجد دروس خصوصية بالمعهد حيث يتم تطبيق القوانين ومن يثبت اعطاؤه درسا خصوصيا يتم فصل

 انهاء انتدابه. او

 كتاب يوفر المعهد الكتاب الجامعي في بداية كل فصل دراسي بتكلفة مناسبة وال توجد مشاكل خاصة بال

ه ويراعي أ  يكو  في صور الكتاب الجامعييقوم المعهد فى بداية كل عام دراسى بإصدار و الجامعي

ت المقرر من مجلس القسم ومن مجلس إدارة المعهد مع اإللتزام بنهداف ومحتويا يوافق عليه,علي أ  الئقه

قائمو  وحقوق الملكية الفكرية والنشر, وتتوافر في المكتبة نسخ من المراجع العلمية التي يحددها ال

 بالتدريس.
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 التعلم الذاتي:5/2

 الممارسات التطبيقية ألساليب التعلم الذاتي:5/2/1

 إدارة  تتضمن آليات تحفيز الطالب علي التعلم الذاتي ومصادره وتم اعتمادها في مجلس تم إعداد وثيقة

ولوجيا وتتضمن تلك المصادر المكتبة واتصالها بشبكة المعلومات ووسائل تكن 26/12/2016المعهد بتاريخ

 .(6 )مرفقالمعلومات وغيرها 

  التعليم  أنماط يتم تحديدالتعلم الذاتي, ويحتوي توصيف مقررات البرنامج مجاالت متنوعة لتنمية مهارات

ة في اط التقليديوالتي تتالءم مع المخرجات التعليميه المستهدفة للبرنامج , إلي جانب االنموالتعلم المطبقة 

 التعليم وهي المحاضرات والتدريبات النظرية والمعامل.

  المناقشات, ة مثل االفالم والعروض ,يستعين بعض السادة أعضاء هيئة التدريس ببعض األنماط غير التقليدي

نماط ألاسلوب العصف الذهني,عروض تقديمية للطالب ,كما يتم اجراء مراجعة مستمرة للممارسات الفعلية 

ة وتحليل التعليم والتعلم المطبقة من خالل استطالع رأي الطالب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاون

ود أنماط ة البرنامج بعمل دراسة موضوعية وشاملة لقياس تطبيق مردالنتائج واالستفادة منها وتقوم إدار

 التعليم والتعلم,ومدي مساهمتها في تحقيق رسالة وأهداف البرنامج .

 بحاث يتوافر بالمعهد موقع الكترونى يوفر للطالب إمكانية عرض وتحميل كافة العروض التقديمية واأل

 تم تحديث هذا الموقع بصورة مستمرة.المتعلقة بالمقررات الدراسية المختلفة. و ي

  العروض, وهناك أهتمام من جانب السادة أعضاء هيئة التدريس بننشطة التعلم الذاتي, مثل إعداد األبحاث

أجهزة العرض  وتتيح إدارة المعهد الوسائل المناسبة للتعلم الذاتي مثل .(7 )مرفق وتكليفات مثل حل مسائل 

لم ب علي التعوالحاسبات المتصلة بالشبكة الدولية والمراجع العلمية بالمكتبة, كما يوجد نظم لتحفيز الطال

نترنت وط اإلة لخطالذاتي. و فى إطار سياسة المعهد لتطوير أساليب التعليم والتعلم تم زياة الطاقة اإلستيعابي

 وتطوير عدد من المعامل و زيادة أعداد الكتب و المراجع بالمكتبة. 

 

 التدريب وتنمية مهارات الطالب: 5/3

 التدريب الميداني:5/3/1

  من  صحيحيةتتم اتخاذ اجراءات ال تتضمن الالئحة الداخلية للبرنامج بنود تتضمن التدريب الميدانى و لكن

 الطالب منها: إدارة المعهد لتدريبالقسم و

 تم تشكيل لجنة لتحديد اإلحتياجات التدريبية للطالب فى كل التخصصات بالمعهد. .1

بات يتم التعاو  و التنسيق مع عدد من الجهات الخارجية مثل )الشركات والبنوك( و يتم توجيه خطا .2

 لتدريب عدد من الطالب بها.

 من جهات التدريب و الشركات.يتم عقد دورات متخصصة لمهارات سوق العمل بالتسيق مع عدد  .3

ة تم عمل برتوكوالت تدريب تمكن الطالب من الحصول على فرصة إلكتساب المهارات فى مجاالت اللغ .4

 ( و كذلك العديد منYAT,Axone, New Horizonsاإلنجليزية و الحاسب و التنمية البشرية  مثل )

يجين مثل ) شركة سوفت روز , برتوكوالت التعاو  مع عدد من الشركات تتيح فرصة توظيف الخر

 .(8)مرفق  2018فرجللو ( فى إبريل 
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 المسرحبالبورصة والبنوك محاكاة العمل فى زيارات ميدانية وتم إضافة برامج تخصصية تتمثل فى  .5

 (9)مرفق  .2018لطالب فى إبريل ل

  سسات من قبل مؤخطة معتمدة للتدريب الميداني لطالب البرنامج حيث يتم تدريبهم دليل ويوجد بالمعهد

مجموعة والبنوك ومنها بنك االسكا  والتعمير وبنك المصري الخليجي  المجتمع المدني )علي سبيل المثال

وعين شركات امريكانا وهايبروا  ومجموعة شركات فر  هللا وشركة نيوهورايزو  ( في فترة ما بين اسب

 .(10 )مرفق الثانية والثالثة مستويينإلي ثالثة أسابيع لطالب ال

 يخ كما تم اعتماد خطة للتدريب الميداني خاصة لطالب البرنامج وذلك وفقا لقرار مجلس القسم بتار

 وتم تحديد االحتياجات التدريبية المناسبة م 26/12/2017م, ومجلس المعهد بتاريخ  19/12/2017

لي اإلضافة إدريبية,هذا بلطالب البرنامج بناءاً علي دراسات لسوق العمل لتحديد المهارات واالحتياجات الت

يبية التي تشكيل لجنة مكونة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم لتحديد اإلحتياجات التدر

 .وتحديثها سنويا 21/11/2016تناسب الطالب في سوق العمل بتاريخ 

 الل نامج من خستهدفة للبريوجد بالمعهد آلية للتحقق من فاعلية التدريب للطالب في تنمية مخرجات التعلم الم

 .(11 )مرفق استطالع رأي الطالب وأعضاء هيئة التدريس وجهات التدريب المختلفة.

  لمجتمع اتفعيل خطة للتدريب الميدانى ومتابعة آلليات تنفيذها بحيث يتم تدريب الطالب من قبل مؤسسات

اب الطالب اسبوعين إلى ثالثة إلكتسبيل المثال عدد من البنوك والشركات لمدة تتراوح من سالميداني على 

 تدريبرر الالخبرات العملية في سوق العمل ويتم متابعة تلك اآلليات وتنفيذها ونتائجها وقد تم إدار  مق

 –ة العربية المقترح الجديد لبرنامجي إدارة األعمال والمحاسبة بشعبتيها)اللغالعملي في مجال التخصص في 

 اللغة اإلنجليزية(.

 وكوالت التعاو  المشتركة حيث توجد آلية واضحة للتعاو  والتنسيق مع عدد من الجهاتتفعيل برت 

ريب الخارجية )شركات وبنوك ومنظمات المجتمع المدني( وذلك لتدريب الطالب وكذا عمل بروتوكالت تد

 إلتاحة الفرص لتوظيف الخرجين عالوة على برامج المحاكاة العملية إلكتساب الخبرات العملية.

 

 المهارات المستهدفة لطالب البرنامج:5/3/2

 مهارات  تم إعداد برامج دراسية تضمن توافر العديد من المهارات المستهدفة للطالب منها مهارات ذهنية ,

م الذاتي مهنية وعملية , ومهارات عامة ومنقولة وتستخدم طرق متنوعة الكتساب هذه المهارات منها التعل

قات اقشات والعصف الذهنى ويتم قياس تحقيق هذه المهارات من خالل تطبيواإلمتحانات القصيرة والمن

 عملية وتكليفات.

 نقاط القوة 

 تبني البرنامج استيراتيجة التعليم والتعلم الخاصة بالمعهد. .1

 توجد سياسات واستراتيجيات محدثة لتطبيق التعلم الهجين .2

 .مختلفة للتعلم الذاتىأنماط  يطبق البرنامج .3

 معتمدة من قبل المعهد للتعامل مع مشكالت التعليم والتعلم.هناك آليه  .4

 و إتصال ببنك المعرفة. ادارة التعلمنظام مكتبة الكترونية ويتوافر بالمعهد  .5
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 وبروتوكوالت تعاو  مع مؤسسات لتدريب الطالب للتدريب الميدانيوخطة يتوافر دليل  .6

  : ال يوجدنقاط تحتاج الي تحسين

 المرفقات

 بيان المرفق رقم المرفق

 . ةالقديممحاضر مجلس المعهد العتماد سياسات وأستراتيجيات التعليم  1مرفق 

 ادها.ومحاضر مجلس المعهد والقسم بإعتمالمحدثة سياسات وأستراتيجيات التعليم والتعلم  2مرفق 

-10) –(  2018-10ورش عمل وندوات للتوعيه بسياسات وأستراتيجيات التعليم والتعلم ) 3مرفق

2020) . 

 علماستطالع االراء حول سياسات واستراتيجيات التعليم والت مراجعة و نماذ  فعلية من 4مرفق 

 ا .ومحضر مجلس القسم المعهد العتماده –الية التعامل مع المشكالت التعليم والتعلم  5مرفق 

 تحفيز الطالب على التعلم الذاتي . وسائلمصادر و 6مرفق 

عروض ( نموذ  من كل مستوي  –مارين ت -أمثلة فعلية من أنشطة التعلم الذاتي )أبحاث   7مرفق 

 من مستويات البرنامج .

 برتوكوالت تعاو  بخصوص التدريب الميداني للطالب . 8مرفق 

 . مثل محاكاة البورصة البرامج التدريبية التخصصية لتدريب الطالب 9مرفق 

 . ومحضر اعتماده الميدانيدليل وخطة التدريب  10مرفق 

 .للطالب  أستبيانات قياس فاعلية التدريب الميدانيوقائمة بجهات التدريب الميداني للطالب  11مرفق 
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 تقويم مخرجات التعلم -6

 نظام واساليب التقويم: 6/1

 نظام التقويم: 6/1/1

 ى فبرئاسة األستاذ الدكتور عميد المعهد وتضم  23/11/2016عميد المعهد بتشكيل لجنه بتاريخ  قام

معهد اللتقويم مخرجات التعلم بالبرنامج فى ضوء الئحة  نظاملوضع عضويتها رؤساء األقسام العلمية, 

تجارية و االطار المرجعى  لالئحة الساعات المعتمدة للمعاهد النظام وأساليب تقويم مخرجات التعلم و

نامج بناءا على وقد تم إعتماد هذا النظام بالمعهد والبر (.1مرفق  )الصادر من لجا  قطاع المعاهد التجارية 

  (.2مرفق ) بإعتماد  26/12/2016قرار مجلس إدارة المعهد بتاريخ   

  لس المعهد واعداد دليل ادارة االمتحانات واعتماده في مج ات التعلمنظام تقويم مخرج تحديث ومراجعةوتم

 (3مرفق ) وادخال االمتحانات االلكترونية نظرا لجائحة كورونا ) 21/10/2020بتاريخ 

 نتروالت وقام المعهد بطباعة هذا النظام في شكل كتيب وتوزيعه على رؤساء األقسام العلمية ورؤساء الك

 تم عقد ورشة عمل بتاريخووأعضاء هيئة التدريس وكذلك تم نشره على الموقع االلكتروني للمعهد 

 واخري في نوفمبر مخرجات التعليم ومواصفات الورقة اإلمتحانيةلمناقشة نظام تقويم  24/1/2018

  (.4مرفق ) .2020

 

 أساليب التقويم: 6/1/2

  هذه األساليبوالمهارات المختلفة المستهدفة من البرنامج, المعارف والعديد من األساليب لقياس القسم تبنى 

ستخدم القسم للبرنامج, وي نظم تقويم مخرجات التعلم واستراتيجية التدريس والتعلم و والتقويم متضمنة فى 

 (.5مرفق ) نظام التقويم المستمر حيث يتم تقييم من خالل اختبارات قصيرة لتدريب الطالب

شكيل لجا  يقوم المعهد بناء على اقتراح األقسام العلمية واعتماد عميد المعهد قبل موعد االمتحانات بت -

ة ها الالئحالممتحنين والمصححين لالمتحانات,على أ  يتم هذا التشكيل فى ضوء الضوابه التي تحدد

 (.6مرفق )الداخلية للمعهد ويتم االستعانة في تشكيل هذه اللجا  بنعضاء من الداخل والخار  

 2018/2019حتى  يتم وضع اإلمتحانات وفقا لمعايير محدده يتم مراجعتها من قبل  ممتحنين خارجيين -

العلمي  جودة ورئيس القسموحاليا من خالل لجنة داخلية على مستوى القسم مشكلة من مديرة وحدة ضما  ال

وتقوم  ويصدر بتشكيلهم قرار من عميد المعهد في التخصصات المختلفةواحد اعضاء هيئة التدريس بالقسم 

ستمارات اءاً على اهذه اللجا  بالتنكد من استيفاء اإلمتحانات المختلفة للمخرجات التعليمية المستهدفة وذلك بن

تم مناقشتها و يتم تقييم هذه اإلستمارات بنهاية كل فصل دراسي و blue print التقييم الخاصة بكل امتحا  

 (.7مرفق ) عام دراسيكل بنهاية 

نظام لتقويم مخرجات التعلم ويشتمل  بناًء علىمتابعة أداء الطالب وتتم المقررات والبرنامج  يتوافر ملف -

على نتائج اإلمتحانات التحريرية والشفوية واستمارات متابعة الطالب في التقدم الدراسي وكذلك االنشطة 

االكاديمية التي يقوم بها الطالب ويختص بذلك المرشد االكاديمي الذي يتم تحديده بناء على قرار عميد المعهد 

عام كل م تحليل بيانات الطالب في نهاية يين للمستويات الدراسية المختلفة وتبتشكيل المرشدين االكاديم
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تعرف على مدى تقدمهم أو تعثرهم دراسياً وتحديد االجراءات التي يتم اتخاذها بناء على تحليل هذه للدراسي 

 (.8مرفق )البيانات ويتم فحص هذه الحاالت كل فصل دراسي ووفقا لنتائج الفصل الدراسي السابق

 مراجعه واستثمار نتائج نظام التقويم: 6/2

 المراجعة المستمرة: 6/2/1

قرير مبدئى لبرنامج واعداد تيتم مراجعة وتحليل نتائج نظام تقويم مخرجات تعلم ادراسى عام كل فى نهاية  -

يئة هفى مجلس القسم ثم يتم ارساله إلى عميد المعهد لعقد اجتماع موسع يضم كل أعضاء  يتم مناقشته

ً أهم التدريس بالمعهد لمناقشته وتحليله, وبعد ذلك يتم إعداد تقرير نهائى عن نتائج التحليل متضم نا

فق مر)لتحليل اهذا المؤشرات التى تتضمنها تلك النتائج والتوصية بإتخاذ االجراءات الالزمة الستثمار نتائج 

9). 

تظلمات  يوجد بالمعهد نظام واضح ومعلن بدليل الطالب بالمعهد والموقع االلكترونى للمعهد للتعامل مع -

حيث  ,25/11/2019وتم تحديثها واعتمادها في مجلس المعهد بتاريخ  الطالب من أساليب ونتائج التقويم,

كل  نات ونتائجيقوم عميد المعهد باستصدار قرار يحدد فيه بداية ونهاية التظلمات بعد إنتهاء أعمال االمتحا

تائج فصل دراسى, ويقوم الطالب بتقديم االلتماس لفحص ورقة اإلجابة خالل فترة محددة ويتم إعال  ن

 (.10مرفق )االلتماسات للطالب 

 

 استثمار نتائج التقويم : 6/2/2

 يم والتعلميقوم المعهد باستثمار نتائج مخرجات التعلم للطالب و ذلك فى تطوير البرنامج و أساليب التعل -

فادة منه بالبرنامج, مما ترتب عليه تطوير نظام تقويم المخرجات بحيث يكو  ذو فاعلية أكبر ويتم االست

التعلم,  عديل نظام تقويم مخرجاتبصفة مستمرة وقد تم مشاركة األطراف المعنية بالبرنامج في مراجعة وت

 .(11مرفق ) وقد ساهمت التعديالت المقترحة في دعم البرنامج

 

 نقاط القوه:

 يوجد بالمعهد نظام محدث ومعتمد ومعلن ألساليب تقويم الطالب. -

 تتعدد األساليب المستخدمة لقياس المهارات المختلفة المستهدفة. -

 ات الطالب من نتائج االمتحانات واالستفاده منها.يوجد بالبرنامج آلية واضحة ومحددة لتظلم -

 مخرجات التعليم من خالل االمتحانات.تحقيق يوجد نظام للتحقق من  -

 يتم تحليل نتائج الطالب واتخاذ االجراءات الالزمة للتعامل مع أهم داللتها. -

 توافر دليل الدارة االمتجانات وتحديثه بعد جائحة كورونا -

 ال يوجد نقاط تحتاج إلى تحسين: 
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 المرفقات

 بيان المرفق رقم المرفق

 نظام تقويم مخرجات التعلم وتشكيل اللجنة دليل ادارة االمتحانات و - 1مرفق 

 لم .نظم تقويم مخرجات التعدليل ادارة االمتحانات ومحضر مجلس المعهد العتماد  - 2مرفق 

ومحضر  2020المحدث نظام تقويم مخرجات التعلم دليل ادارة االمتحانات و - 3مرفق

 2020مجلس المعهد إلعتماده فى شهر أكتوبر 

ية ومواصفات الورقة االمتحانوسائل نشر والتوعية بنظام تقويم مخرجات التعلم  - 4مرفق 

 .11/2020ورشة عمل أو ندوة فى 

 .ومصفوفة االتساقأساليب وأدوات تقويم مخرجات التعلم  - 5مرفق 

 ولجا  الممتحنين .تشكيل لجا  الكنترول  - 6مرفق 

 .شكال وموضوعا الورقة االمتحانية وتقييم مراجعةامثلة من  - 7مرفق 

  اتالمقررالبرنامج وملف  - 8مرفق 

( 19-18) –( 18-17تقرير عن تحليل نتائج االمتحانات عن ثالث سنوات سابقة ) - 9مرفق 

– (19- 20) 

 10مرفق
س ية ومحضر مجلاالمتحانات ونماذ  فعلآليه التعامل مع تظلمات الطالب ونتائج  -

 المعهد العتمادها .

 تهم .االجراءات التصحيحة وفقاً لتحليل نتائج تقويم مخرجات تعلم الطالب وتظلما - 11مرفق
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 التطوير والتعزيز : - 7

 خطه التطوير والتعزيز 7/1

 :إجراءات ومصادر معلومات الخطة 7/1/1

  امج لجنية مراجعية وتطيوير البرنيامج بوضيع خطيه للتطيوير وتعزيير البرنيمين خيالل كل عاما  يقوم المعهد

أي, وتيم وتعيرض عليى كافية االطيراف المعنيية للمناقشية وابيداء الير بمشاركة فريق معيار التعزيز والتطوير

, (1مرفق )27/8/2018في مجلس المعهد بتاريخ  2018/2020الفترة اعتماد خطة التطوير والتعزير عن 

 (2مرفق ) 31/8/2020في مجلس المعهد بتاريخ  2020/2022الفترة والخطة عن 

 اء هيئية الخاص بالمعهيد وكيذلك توزيعهيا عليى أعضي االلكتروني الموقعبتم إعال  خطة التعزيز والتطوير يو

عقد  م, كما يتم, واعداد جدول زمني للخطة واعالنها بلوحة اعالنات القسبالبرنامج والهيئة المعاونة التدريس

المعاونية  ات للتوعية ومناقشة خطه التعزيز والتطوير حيث تم عقد ندوة العضياء هيئية التيدريس والهيئيةندو

 (3مرفق ) 2020ونوفمبر  2018اكتوبر في شهر 

 في االتي: تى تم استخدامها فى تصميم الخطةالمصادر ال وتتمثل 

 ونماذ  التقييم الكميأدلة واصدارات الهيئة مثل دليل التقويم واالعتماد لبرنامج تعليمي  -

 واألطراف الخارجية.والهيئة المعاونة المشاركات الخاصة بنعضاء هيئة التدريس  -

 .الوثائق والتقارير الخاصة بالمعهداإلطالع على  -

 .االستبيانات واللقاءات والمالحظات للموارد ومصادر التعلم -

  ل فيي رئييس الداخلية والخارجية والتيي تتمثييشارك في اعداد خطه التطوير والتعزيز كافة االطراف المعنية

ع عانة بمراجي, وييتم االسيتواالقسام المشاركةالقسم ومنسق البرنامج واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالقسم 

مراجعية داخلي من المعهد وهو مدير وحيدة توكييد الجيودة, كميا ييتم االسيتعانة بمراجيع خيارجي  للمشياركة و

 (4ق مرف)خطة التطوير والتعزيز 

 

 مجاالت التعزيز والتطوير : 7/1/2

  أهداف التعزيز والتطوير:والمجاالت األساسية 

عية الدوريية المراجو برسيالة وأهيداف البرنيامجوالتوعيية التعريف دورية : رسالة وأهداف البرنامج المجال األول:

 لرسالة وأهداف البرنامج وسمات التميز به.

اء القيادات م دورى ألدإجراء تقييو راجعة اختيارالقيادات األكاديميةالقيام بم: قيادة وتنظيم البرنامج المجال الثاني:

ز الجهييا ءةفيياتنظيييم دورات تدريبييية لرفييع كو هيكييل اإلدارى والتنظيمييى للبرنييامجمراجعيية الو األكاديمييية للبرنييامج

راجعية ام لجنية متطبييق مهيو بيانات البرنامج والموقع للمعهد المراجعة والتحديث الدائم لقواعدو اإلدارى للبرنامج

 وتطوير البرنامج.

 دقاعيات المعهيومر لمعاميل وميدرجات التطويرالمسيت: الية والتسهيالت الماديية الداعمية: الموارد المالمجال الثالث

 االشتراك فى مواقع ودوريات إلكترونية متخصصة.و بالمعهدطبية العيادة ال تطويرو

 : أعضاء هيئة التدريس.المجال الرابع

 تطوير أدوات وآليات لجذب أعضاء هيئة التدريس لتشجعيهم على ممارسة األنشطة الجامعية. -
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 تطوير آلية وتحديث نظام التعامل مع الشكاوى والتظلمات. -

 تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس. -

 تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس. -

 ساءلة والمحاسبة.مراجعة آليات الم -

 قياس الرضا الوظيفى ألعضاء هيئة التدريس. -

ة جعيمراو تحانياتالتعلم فيى ضيوء نتيائج اإلممراجعة استراتيجية التعليم و :: سياسة التعليم والتعلمالمجال الخامس

لمسيتهدفة امراجعة توصيف منظومة التدريب الميدانى فى ضيوء مخرجيات التعلييم و وتطوير آليات التعليم والتعلم

 مراجعة وتطوير آليات التعليم والتعلم.و فعيل آليات تقويم نتائج التدريبمع ت

مراجعية و تلتحقييق الشيفافية فيى اإلمتحانيا تطبييق وتفعييل آليية معتميدة :: تقيويم مخرجيات اليتعلمالمجال السقادس

 حانياتفية فيى اإلمتة لتحقييق الشيفامعتمدتطبيق وتفعيل آلية و فى ضوء نتائج اإلمتحاناتاستراتيجية التعليم والتعلم 

 دفة .االعتماد على آليات وأدوات التقويم الحديثة في مراجعة عمليات التقويم لمخرجات التعلم المستهو

 دوريا توصيف البرامج والمقرراتمراجعة المجال السابع: 

 بالمعييياييرالتعرييييف وتنميييية اليييوعى ألعضييياء هيئييية التيييدريس والهيئيييةا لمعاونييية والطيييالب الجيييدد  -

 األكاديمية وذلك بصفة مستمرة.

 مراجعة الئحة البرنامج. -

 تقويم عمل لجنة متابعة مدى تطبيق واإللتزام بالمعايير األكاديمية. -

 استمرارية المتابعة والتطوير لتقرير وتوصيف المقررات الدراسية والبرنامج. -

 تطبيق المراجعة الداخلية والخارجية لمقررات البرنامج. -

 الالئحة الداخلية للبرنامج.مراجعة  -

 تقارير البرامج والمقررات المجال الثامن:

 ادارة الجودة للبرنامج المجال التاسع:

ة وضييع بييرامج لرعايييو الطييالب رضيياء تحسييينو الييدعم المييادي واالكيياديمي للطييالب: الطييالب المجققال العاشققر:

 الطالب المتعثرين دراسياً بصفة مستمرة.

 

 إداره الجوده في البرنامج  7/2

 عناصر الجوده في البرنامج : 7/2/1

 لبرنيامج والتييالمناسيبة للتوعيية بمفياهيم وعناصير الجيودة بااإلجيراءات بالمعهد القسم وإداره البرنامج  يتخذ 

 , وورش2021وميايو  2020و نيوفمبر  2019في اكتيوبر  برامج توعية حيث تم عقد عدة ندواتتتمثل في 

ت ميية ومواصيفاالتوعية بالعمليية التعليوودورات تدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  عمل

قييويم ونظييم تالخييريج وتوصيييف البييرامج والمقييررات الدراسييية وتقييارير البييرامج والمقييررات ونييواتج الييتعلم 

ودة جيية المعاونيية بعناصيير ميين خييالل أعضيياء هيئيية التييدريس والهيئييللطييالب كمييا يييتم التوعييية . االمتحانييات

 .    (5مرفق )البرنامج والمقررات الدراسية من خالل المحاضرات والدروس العملية 

  يستخم القسم ادوات ومؤشرات كمية وكيفية للتقييم المستمر لجودة االداء بالبرنامج مثل االستبيانات والبيانيات

االحصائية والتقارير ويتم ذلك سنويا وذلك للمحافظة على عناصر الجودة بالبرنامج وتعزيزها. وقد انعكسيت 
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سينويا تحيديث توصييف البرنيامج واعيداد تقيارير  نتائج التقويم الذاتي على نظام االدء الكليي بالقسيم حييث ييتم

 المراجعيية الداخلييية والخارجييية للتوصيييف وتقييارير البرنييامج والمقييررات واعييداد الدراسيية الذاتييية للبرنييامج.

 .    (6مرفق )

 عمليه قياس وتقويم األداء في البرنامج : 7/2/2

  هيد ر عمييد المعمستوى الجيودة فيى البرنيامج بقيراتم تشكيل لجنة لقياس وتقييم األداء وإستمرارية عملية تقييم

األداء  ييه قيياس وتقيويمفيي شين  عمل وضيعهااآللييات التيي تيم  بتطبييقتقوم اللجنة و .23/11/2016بتاريخ  

يجية ميثال نت نفييذومالم يتم تنفيذه نظراً لوجيود صيعوبات أو عوائيق فيي الترفع تقارير عما تم تنفيذه وللبرنامج 

مج اإلجييراءات المتبعييه للمحافظيية علييى عناصيير التميييز فييي البرنييا وميين .جائحيية كورونييا وتوقييف الدراسيية 

وريية دورية وضع خطيه التعزييز ومناقشية التقيارير ودوريية تقيييم البرنيامج ومسيتوى الخيريج ودوتعزيزها 

. تنفييذها ووضع خطه تحسين ومتابعيةتقويم الطالب للمقررات الدراسية واعداد تقارير البرنامج والمقررات 

ويم ت عمليية التقيمن خالل مخرجياقياس أثر نتائج التقويم الذاتي للبرنامج على نظام األداء الكلي للمعهد ويتم 

الدارة  مثييل الدراسيية الذاتييية للبرنييامج وتحسييين نسيبة اعضيياء هيئيية التييدريس ومعيياونيهم ووضييع دليييلاليذاتي 

 (7مرفق ) .االمتحانات وغيرها

 

  -نقاط القوة فى المعيار :

  اعالنهاو هاعتمدواتطوير وتعزيز البرنامج  هخطدورية اعداد . 

 مشاركة كافة االطراف الداخلية واطراف مجتمعية ومراجع داخلي وخارجي في اعداد الخطة 

  ومراجعة التقارير الدورية لهتنفيذ ممارسات فعالة لتطوير البرنامج. 

   للبرنامج من خالل وسائل متنوعة .التوعية بعناصر الجودة 

 ال يوجد. نقاط تحتاج إلى تحسين:

 المرفقات

 بيان المرفق رقم المرفق

في مجلس المعهد بتاريخ  2018/2020الفترة اعتماد خطة التطوير والتعزير عن  1مرفق 

27/8/2018 

بتاريخ في مجلس المعهد  2020/2022الفترة اعتماد خطة التطوير والتعزيرعن  2مرفق 

31/8/2020 

 خطة التعزيز والتطويرووسائل التوعية بطرق إعال   3مرفق

كافة االطراف المعنية الداخلية من المشاركه في اعداد خطه التطوير والتعزيز  4مرفق 

 والخارجية

)ندوات اعضاء هيئة التدريس  للتوعية بمفاهيم وعناصر الجودة بالبرنامج وسائل 5مرفق 

 (2021و  2020و  2019ومعاونيهم والطالب 

 ادوات ومؤشرات كمية وكيفية للتقييم المستمر لجودة االداء بالبرنامج 6مرفق 

نظام  نامج علىقياس أثر نتائج التقويم الذاتي للبر وامثلة تشكيل لجنة لقياس وتقييم األداء (7مرفق )

 األداء الكلي للمعهد
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 مؤشرات نجاح البرنامج -8

 أساليب التقويم غير المباشرة: 8/1

  سييباب اوتحليييل النتييائج ودراسيية برنييامج إدارة األعمييال والييى عييدد المحييولين ميين يقييوم القسييم سيينويا بحصيير

ية من العام بدا سابقةسنوات  4خالل التحويل التخاذ االجراءات المناسبة, والجدول التالي يوضح التحويالت 

 (1مرفق )( 2020/2021( إلى العام الدراسي )2017/2018)الدراسي 

 2020 2019 2018 2017 التخصص   العام الدراسي

 1 ---- 1 2 المحاسبة إلى إدارة األعمال

 10 6 7 1 إدارة األعمال إلى المحاسبة

 

  :قييدين فيى المطالب الإجمالى عدد  ا  يتضح من الجدولالدالالت المنطوية على معدل التحويل من البرنامج

 .ضيةوهيى نسيبة منخف %( 4.2) 2020عيام  ( طالب, وكانت النسبة المئويية لعيدد المحيولين238البرنامج )

 مين البرنيامج ونسيبة المحيولين نظيراً لبعيد المسيافة وتقلييل االغتيراب,من البرنامج وقد قام الطالب بالتحويل 

ن ا  هنياك بدراسية سيوق العميل تبييو .المسجلينج إدارة األعمال للطالب ضئيلة جداً, مما يعنى تناسب برنام

 حاسيبة مهنيةفكرا سائدا بين الطالب عن احتيا  سوق العمل الى محاسبين اكثر من احتياجه الداريين وا  الم

ب في مع الطالفنية عملية عكس ادارة االعمال. ونتيجة لذلك يقوم المعهد سنويا بعقد ندوات عن التوجه الوظي

ليى كيل مين اا  سوق العمل الدارة االعمال وجهات التوظف المختلفة مثيل البنيوك تحتيا  تبين لهم اهمية احتي

 .التخصصين

 مج إدارة بلغ عدد طيالب التخير  مين برنياو البرنامجبملتحقين المعدالت التخر  من يتم سنويا حصر اعداد و

العييام الدراسييي ( إلييى 2015/2016سيينوات الماضييية بداييية ميين العييام الدراسييي )خمييس األعمييال خييالل ال

 (2مرفق ) .( طالب161) ( هم2019/2020)

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 العام الدراسي

 38 36 21 25 41 عدد الخريجين

 

  : داد نسييبة أعييالنتييائج بالجييدول السييابق يتضييح ا  عييدد و بتحليييلالييدالالت المنطوييية علييى معييدالت التخيير

دين لطيالب المقييامتوافقة نسيبياً بالنسيبة ألعيداد متذبذة ما بين االرتفاع واالنخفاض, ومن البرنامج  ينجيخرلا

 2019/2020بالعييام  41الييى  2017/2018خييريج بالعييام  21ميين  ت معييدالت التخيير وقييد زاد بالبرنييامج

 وهذا يدل على فاعلية البرنامج وارتفاع نسب النجاح وعدد الملتحقين بالبرنامج.

 فيرص  أماكن عملهم من خالل رابطية الخيريجين, وييتم تيوفيرمن يعمل والتواصل مع الخريجين ومعرفة  يتم

معييدالت التوظييف ميين خريجييى ويييتم حسيياب  عمييل ميين خييالل الملتقييى التييوظيفي السيينوي للمعهييد للخييريجين

تم سينويا ويي يثهايوجد بالمعهد قسم الخريجين يعد قواعد بيانات عن خريجي المعهيد وييتم تحيد .سنويا البرنامج

 (3مرفق ) سنويا من خالل تتبع عينة عشوائية من الخريجين معدالت التوظف من خريجى البرنامجحساب 

  يُعيد خيريج برنيامج إدارة , حييث أنواع المؤسسات التى تقبل عليى توظييف خريجيى البرنيامجيتم سنويا رصد

األعمال من الخيريجين اليذين يتمتعيو  بتنيوع الطليب علييهم فيى سيوق العميل نظيراً لعيدم اسيتغناء أى منظمية 
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سواء حكومية أو خاصة عن خبرات المديرين فى المجاالت المختلفة ومن أهم أمثلة الجهيات التيى تقبيل عليى 

لقطيياع العييام والخيياص, الجامعييات, وزارة التخطيييه ا )بنييوك اآلتييى:توظيييف خييريج برنييامج إدارة األعمييال 

واالصييالح اإلدارى ومييا يتبعهييا ميين مصييالح وهيئييات حكومييية, شييركات القطيياع الخيياص, الجهيياز المركييزى 

للتنظيم واإلدارة, شركات سمسرة األوراق المالية, النيابة اإلدارية, وزارة االستثمار وميا يتبعهيا مين مصيالح 

 (4مرفق ) االجتماعية(. وهيئات حكومية والتنمينات

 ,فلدييه فرصية وبالنسبة لخريج برنامج إدارة األعمال فيى معهيد طيبية العيالى لتكنولوجييا اإلدارة والمعلوميات 

ى للتوظييف نظييراً لعقييد المعهييد بعييض بروتوكييوالت التعيياو  فييى المجيياالت المختلفيية مييع بعييض األطييراف ذو

يح للطيالب داخيل المعهيد فيى نهايية كيل عيام دراسيى, مميا يتيالعالقة, بجانب وجود ملتقى للتوظيف يتم تنفيذه 

ألكبيير المسييجلين فييى البرنييامج ميين التييدرب فييى الشييركات أو البنييوك خييالل فتييرة الدراسيية, وأيضيياً الفرصيية ا

 لخريجى البرنامج من التوظف من خالل الملتقى التوظيفى.

 سيات اليذين مثيل ميديرى المؤس العالقية  المسيتفيدين ذوى و إجراء استطالع آراء الجهات الخارجيةسنويا تم ي

تييوظيفى يعمييل لييديهم خريجييى المعهييد, وأيضيياً تييم إسييتطالع آراء الشييركات والبنييوك المشيياركة فييى الملتقييى ال

ق العميل, والعملي ليديهم لمتطلبيات سيوي ريجين ومدى مالئمة المستوى العلمالسنوى للمعهد, حول كفاءة الخ

ن تحلييل ميتضح ووقوف على نقاط القوة والضعف بشن  كفاءة الخريجين. تم تحليل نتائج هذا االستطالع لليو

حيت تالرضا عن مسيتوى الخيريج بصيفة عامية ميع محدوديية الرضيا عين العميل  عن االعوام السابقة  النتائج

 (5مرفق ) ضغوط وااللتزام باجراءات االمن والسالمة

 

 للبرنامج:أساليب تقويم إضافية للتميز ودعم القدرة التنافسية  8/2

  التسيجيل بميوا وقياليذين من خريجي المعهيد أعضاء الهيئة المعاونة والخريجين يقوم القسم سنويا بحصر عدد

ا  والبيييي (6مرفقققق) .بالجامعيييات المصيييرية الحكومييييةماجسيييتير او دكتيييوراة او دبلومييية بالدراسيييات العلييييا 

 .جي العاميمثلو  العدد األكبر من خرياإلحصائي التالي يمثل تتبع خريجي دور مايو من كل عام حيث أنهم 

 معدالت التسجيل في الدراسات العليا لخريجي البرنامج

 عدد المسجلين في الدراسات العليا عدد الخرجين بالبرنامج العام الجامعي

2019/2020 41 7 

2018/2019 25 3 

2017/2018 21 2 

2016/2017 36 5 

2015/2016 28 4 

 

  ومنها: (7مرفق )الميدانى" يوجد بعض الجهود المبذولة من المعهد لتدريب الطالب,مكو  التدريب 

بيات لتليك يتم التعاو  والتنسيق مع عدد من الجهات الخارجية مثل )الشركات والبنوك( ويتم توجييه خطا .1

 الجهات لتدريب عدد من الطالب. 

يية مين اكتسياب المهيارات العملتم عمل بروتوكوالت تدريب مع بعض الشركات والبنيوك تمكين الطاليب  .2

 للتعامل مع سوق العمل. 
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ق يتم عمل نيدوات تتعليق بمهيارات سيوق العميل, وشيارك فيهيا عيدد مين الطيالب والخيريجين, وتيم توثيي .3

 المناقشات والندوات. 

 عيداد بحيث إمقررات مهارية لتنمية القدرات االبتكارية فيى التطبييق العمليى وييتم طليب  بالبرنامج يتوافر

يتميييز تصييميم برنييامج إدارة األعمييال بوجييود مجموعيية ميين و وع للتخيير  ميين خييالل المقييرر.عيين مشيير

 وتتمثيل هيذه (8مرفقق )المقررات المهارية التي تسياعد الطيالب عليى إكتسياب مجموعية مين المهيارات 

 المقررات في:

 أساسيات التفكير المنطقي والبحث العلمي. -

 إدارة التسويق. -

 بحوث التسويق. -

 الترويج.إدارة  -

 مبادئ بحوث العمليات. -

 السياسات واإلستراتيجيات اإلدارية. -

 .دراسة جدوى المشروعات -

 ريجين استقصاء مستوى كفاءة الخريجين فى المنظمات التى يعملو  بها" تم إستطالع مستوى كفياءة الخي

ى مسيتوى ضعف ففى المنظمات التى يعملو  بها, وتم تحليل نتائج هذا اإلستطالع لمعرفة نقاط القوة وال

كفييياءة الخيييريجين, والعميييل عليييى تطيييوير المهيييارات العمليييية للخيييريجين لتتناسيييب ميييع متطلبيييات سيييوق 

 (5مرفق )العمل".

 ين معدل الحاصلين على شهادات الممارسة المهنية من خريجى البرنامج"ال يوجد حصر بمعيدل الحاصيل

 على شهادات مهنية من خريجى البرنامج".

 

  -نقاط القوة:

  .  يوجد إحصائيات خاصة بالخريجى البرنامج 

  .  يوجد متابعة لبعض جهات العمل التى يلتحق بيها خريج البرنامج 

  .  يوجد بروتوكالت تعاو  لتدريب و توظيف طالب البرنامج 

  . ملتقى توظف سنوى لطالب المعهد 

 . رابطة خريجى المعهد 

 -نقاط تحتاج إلى تحسين:

  مهنيةالممارسة الال يوجد حصر بمعدل الحاصلين على شهادات 
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 المرفقات

 الـبيـان رقم المرفق

 من والي برنامج ادارة االعمال  بيا  باسماء الطالب المحولين 1مرفق 

 سنوات  4بيا  احصائي باعداد الخريجين خالل  2مرفق 

 الخريجين  قواعد بيانات 3مرفق

 التي تقبل على توظيف البرنامج قائمة بالمؤسسات 4مرفق 

 استطالع اراء ذوى العالقة في البرنامج وكفاءة الخريج 5مرفق 

 اعمالماجستير أو دكتوراه في اى سنوات تخصص إدارة  همتسجيل بيا  احصائي بمن تم 6مرفق 

 التدريب الميداني  ومكو  دليل وخطه 7مرفق 

 والمهارية لخريجي البرنامجالمقررات التي تنمي القدرات االبتكارية ب بيا  8مرفق 

 


