
 

 
 

 Page 1 2020/2021 المحاسبة شعبة اللغة االنجليزيةالدراسة الذاتية برنامج 
  



 

 
 

 Page 2 2020/2021 المحاسبة شعبة اللغة االنجليزيةالدراسة الذاتية برنامج 

 

 

 

 



 

 
 

 Page 3 2020/2021 المحاسبة شعبة اللغة االنجليزيةالدراسة الذاتية برنامج 

  رســـــهــــــف

 رقم الصفحة وىالمحتــــ

 4 كلمة أ.د. رئيس مجلس اإلدارة

 5 طيبة العالى معهدكلمة أ.د. عميد 

 6 طيبة العالى  معهداوالً : بيانات عن 

 7 ثانياً : بيانات عن البرنامج األكاديمي 

 المحور األول : إدارة البرنامج

 10 رسالة و أهداف البرنامج 1

 15 قيادة وتنظيم البرنامج 2

 19 الموارد المالية والتسهيالت المادية الداعمة 3

 المحور الثاني : الفاعلية التعليمية

 22 المعايير األكاديمية للبرنامج 1

 24 تصميم البرنامج  2

 30 الطالب 3

 34 أعضاء هيئة التدريس 4

 39 معيار التعليم و التعلم 5

 43 معيار تقويم مخرجات التعلم 6

 46 التطوير والتعزيز  7

 50 مؤشرات نجاح البرنامج 8

 

  



 

 
 

 Page 4 2020/2021 المحاسبة شعبة اللغة االنجليزيةالدراسة الذاتية برنامج 

  



 

 
 

 Page 5 2020/2021 المحاسبة شعبة اللغة االنجليزيةالدراسة الذاتية برنامج 

 كلمة أ.د. عميد المعهد

 

 

 .. 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 

 
  

،،، وهللا الهادى والمعين   
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 سنوات )بنظام الساعات المعتمدة( 4 : مدة الدراسة. 

 شعبة اللغة العربية  : لغة الدراسة. 

 بكربراهيم اأ.د. نجالء محمد :  القيادة األكاديمية  
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 شعبة اللغة اإلنجليزية –برنامج المحاسبة  .3
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 برنامج إدارة البنوك وأسواق المال .5

 برنامج علوم الحاسب .6

 : اإلنجليزية شعبة اللغة –برنامج المحاسبة  أسم البرنامج المتقدم لإلعتماد 

  : 1996-1995العام الجامعي تاريخ التطبيق الفعلي للبرنامج 

  : احادي - المرحلة الجامعية األولىنوع البرنامج 

  محمد زيدان ابراهيم زيدان: أ.د. المدير األكاديمي للبرنامج 

 : محمد زيدان ابراهيم زيدان د. .أ منسق البرنامج 
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 طالب وطالبة 46 : 2020/2021للعام  عدد الطالب المقيدين في البرنامج 

 

 إدارة األعمالعدد الطالب قسم  المستوى

 25 (2020كود )المستوى األول   
 7 (2019كود )المستوى الثانى   
 8 (2019كود )المستوى الثالث   

 6 (وماقبله 2017كود )المستوى الرابع   
 46 االجمالى

 

  : إجمالي  23 عدد أعضاء هيئة التدريس المشاركين في البرنامج 
 

 معار جزئي منتدب دائم الحالة الوظيفية

يشاركون  13 بالقسم و 4 

 من اقسام اخرى

6 -- 

 مدرس  أستاذ مساعد أستاذ  الدرجة العلمية

2 2 19 
 

  يشاركون في البرنامج إجمالي  18 أعضاء الهيئة المعاونة : عدد 
 

 أجازة خاصة معين الحالة الوظيفية

 -- يشاركون من اقسام اخرى 9بالقسم و  9
 معيد مدرس مساعد   الدرجة العلمية

6 12 
 

  : طالب    3.4:  1 نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب 

  : طالب   3.4  : 1نسبة 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 

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

 تطبيق التعليم الهجين(

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

 وسائل اإلتصال بالمعهد:
 

 لهرما –ريق سقارة السياحي ط –شارع أكاديمية طيبة  –البريدي: محافظة الجيزة  العنوان 

 الموقع اإللكتروني  :www.thebesacademy.org 

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

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

   :38093115 - 38093110 - 38093122التليفون   

   :38093056الفاكس 

http://www.thebesacademy.org/
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 البرنامجالمحور األول : إدارة 

 
 :رسالة و أهداف البرنامج  -1

 الرسالة : 1/1

 صياغة الرسالة : 1/1/1

 أعضاء  مع ممثلين من 31/10/2016اجتماع بتاريخ  المحاسبة شعبة اللغة االنجليزيةبرنامج إدارة  عقدت

 جالة البرناممقترح لرس مناقشةل واألطراف المجتمعية اإلداريينالتدريس و الهيئة المعاونة و الطالب و ةهيئ

 لتدريس،اأعضاء هيئة  رأيإلستطالع  في استبيانو تم عرض المقترح  ،بما يتوافق مع رسالة القسم والمعهد

بتاريخ  ثم تم عقد ندوات معهم والخريجين والهيئة المعاونة، والطالب واإلداريين واألطراف المجتمعية

 الصيغة المقترحة والوصول إلي الصياغة النهائيةاالراء حول لمناقشة  16/11/2016و  8/11/2016

 (1)مرفق  .إعداد صيغة باللغة اإلنجليزيةتم و، لرسالة البرنامج

  على :المحاسبة شعبة اللغة االنجليزية برنامج و تنص رسالة 

 متميز من خالل إكتساب معارف ومهارات محاسبية تتناسب وإحتياجات سوق العمل وإجراءإعداد خريج " 

مجتمعية  مشاركةالبحوث العلمية و التطبيقية في مختلف فروع المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات وذلك من خالل 

 " فاعلة

  عليالمحاسبة قسم رسالة و تنص : 

وق سدراسية متقدمة في مجال المحاسبة لمواكبة متطلبات اعداد كوادر متخصصة متميزة وفقا لبرامج "

ى اساليب العمل، من خالل خدمات تعليمية وانشطة متميزة، وتنمية مهارات اعضاء هيئة التدريس بالقسم عل

مع  لتي تتناسبالتعليم والتعلم الحديثة وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، واجراء البحوث العلمية والتطبيقية ا

 ".لمعاصرة وتحقيق شراكة مجتمعية فعالةالتوجهات ا

 :و تنص رسالة المعهد على  

ق العمل ، لديه مهارات تجاريه وإداريه وتكنولوجيه تتناسب واحتياجات سو المعهد إلي إعداد خريج يطمح" 

وذلك من خالل تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس على استخدام أفضل وأحدث األساليب التجارية 

ع ، جات المجتمالتعليمية والتدريسيه ، وإجراء بحوث عملية و تطبيقية تراعى احتيا ةوالتكنولوجيه فى العملي

 ."تحقيق ذلك من خالل شراكة مجتمعية فاعلهو 

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

 ً ً وعلميا ل اجراء للمساهمة في خدمة المجتمع من خال وقدرته علي المنافسة في سوق العمل وتنهيله عمليا

 (2)مرفق   .البحوث التطبيقية
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  : اعتماد و نشر الرسالة 1/1/2

  س ومجل المحاسبة قسمتم عرض الصيغة النهائية لرسالة البرنامج من خالل منسق البرنامج علي مجلس

 ي مجلسفو 19/12/2016قسم بتاريخ المجلس في  نجليزيةالعربية واإل المعهد وتم اعتماد الصيغتين إدارة

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

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

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

نامج برإدارة ال من خاللعقد مجموعة من الندوات ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين 

لة ألعضاء الرساتم عمل ندوة للتوعية بوالتوعية بها، حيث  الرسالة بهدف نشر الجودةتوكيد مشاركة وحدة و

م ، ويت7/5/2017 و 10/4/2017 و 6/3/2017و  5 هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بتاريخ

، 2018 و 2017 نوفمبرسنويا التوعية برسالة البرنامج مع بداية كل عام دراسي من خالل ندوات في 

، البنشر التوعية بالرسالة بين الطالتي تهدف ل الندواتعقد مجموعة من تم كما ، 2021 ،2020، 2019

، 6/3/2017 بتاريخللتوعية بالرؤية و الرسالة  2017/2018تم عقد ندوة للطالب في العام الدراسي حيث 

ندوة  وفي كل عام دراسي اثناء استقبال الطالب الجدد يتم عقد، 2020مارس  2بتاريخ  2019/2020وعام 

كل فصل  المحاضرات االولي منمعهم لتوعيتهم برسالة المعهد ورسالة البرنامج، كما تتم التوعية اثناء 

 .(4 مرفق) دراسي

 

 : مراجعة و تحديث الرسالة 1/1/3

 تمادها مع وتم اع المحاسبة شعبة اللغة االنجليزية برنامجالية لمراجعة وتحديث رسالة  المحاسبةقسم  وضع

المعهد بتاريخ  إدارة في مجلسو  19/12/2016بتاريخ القسم مجلس اعتماد رسالة البرنامج في 

ة وتتضمن هذه االلية توقيتات محدد ،وهي تتفق مع الية مراجعة وتحديث رسالة المعهد 26/12/2016

 .(3)مرفق  وخطوات التحديث والجهة المسئولة عن المراجعةللمراجعة 

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

ث للنظر في تحدي المحاسبةإجتماع عصف ذهني ألعضاء قسم  تم عقدحيث ، تحديثهاللنظر في إمكانية 

تمرارية وأوصي االجتماع باس 12/3/2018بتاريخ  المحاسبة شعبة اللغة االنجليزيةبرنامج القسم ورسالة 

 4/3/2019وضع توقيتات وجدول زمني يحدد مراجعة الرسالة مرتين احدهما في الرسالة وضرورة 

ونظر  2021/2022للعام  ولفي الفصل الدراسي اال مع تحديث الخطة االستراتيجية للمعهد واالخرى

  .(5 )مرفق 2022/2023لجائحة كورونا ومد الخطة لمدة عام يتم مراجعتها وتحديثها في بداية عام 

  

 األهداف : 1/2

 صياغة األهداف : 1/2/1

  مع ممثلين من  31/10/2016بعقد اجتماع بتاريخ  اللغة االنجليزيةالمحاسبة شعبة برنامج قامت إدارة

لوضع مقترح ألهداف  واألطراف المجتمعية اإلداريينالتدريس، والهيئة المعاونة، والطالب و ةأعضاء هيئ

والهيئة المعاونة،  ، و تم عرض المقترح علي أعضاء هيئة التدريس،بما يضمن تحقيق رسالته البرنامج
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 إلستطالع رأيهم ثم تم عقد ندوات معهم ستبيانإفي  والخريجين واإلداريين واألطراف المجتمعيةوالطالب 

وصول إلي الصياغة الصيغة المقترحة والاالراء حول لمناقشة  16/11/2016و  8/11/2016بتاريخ 

  (1)مرفق . البرنامج هدافالنهائية أل

  مجاالت لحيث تم إعداد دراسة  ،اتساقها مع أهداف المعهدتم مراجعة صياغة أهداف البرنامج والتنكد من

 ( 6)مرفق  أهداف المعهدصر االتساق بين أهداف البرنامج ووعنا

  يلي : علي ما  ستراتيحية  للبرنامجنص األهداف اإلتو 

 باللغة اإلنجليزية .  المحاسبية إعداد خريج يجيد نظم المعلومات .1

ة بالهيئة تقديم مقررات محاسبية تحقق المفاهيم والمعارف والمهارات الخاصة والمهارات العامة الخاص .2

 القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد . 

 تنمية المهارات الطالبية فى علوم المحاسبة بما يحقق احتياجات سوق العمل .  .3

 يئة العمل . توفير آليات لتدريب الطالب عمليا وميدانياً إلكتساب ب .4

 طبيقية . تنمية القدرات البحثية لتمكين الخريج من المشاركة الفاعلة فى تطوير أنظمة المحاسبة الت .5

 توفير بيئة محفزة ألعضاء هيئة التدريس .  .6

 تحقيق التعلم الذاتى بنستخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجال علم المحاسبة .  .7

 
 اعتماد ونشر األهداف -1/2/2

 ومجلس المعهد بتاريخ  19/12/2016بتاريخ  المحاسبةأهداف البرنامج في مجلس قسم  تم إعتماد

 (3)مرفق   26/12/2016

  ية و اللغة غة العربموقع المعهد االلكتروني باللوسائل متنوعة مثل الرسالة باالهداف مع تم إعالن و نشر

مختلفة  بنماكن ملصقات من خالل، و تم نشرها داخل المعهد ودليل الطالبفي دليل البرنامج االنجليزية و

 ن خاللمعقد مجموعة من الندوات ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين تم  .بارزة للطالب

تم عمل  ا، حيثموالتوعية به الرسالة االهداف مع بهدف نشر مشاركة وحدة توكيد الجودةوبرنامج إدارة ال

 6/3/2017 و 5 والرسالة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بتاريخ باألهدافندوة للتوعية 

ي من رسالة البرنامج مع بداية كل عام دراساهداف و، ويتم سنويا التوعية ب7/5/2017و  10/4/2017 و

لتي ا الندواتعقد مجموعة من تم كما  ،2020، 2019، 2018 و 2017 خالل ندوات في شهر نوفمبر

ي تم عقد ندوة للطالب في العام الدراس، حيث الرسالة بين الطالباالهداف وتهدف لنشر التوعية ب

، وفي 2020مارس  2بتاريخ  2019/2020، وعام 13/11/2017و  6/3/2017بتاريخ  2017/2018

، البرنامج لةكل عام دراسي اثناء استقبال الطالب الجدد يتم عقد ندوة معهم لتوعيتهم برسالة المعهد ورسا

 .(4 )مرفقكما تتم التوعية اثناء المحاضرات االولي من كل فصل دراسي 

  للغة المحاسبة شعبة ابرنامج  أهدافللنظر في تحديث  المحاسبةتم عمل إجتماع عصف ذهني ألعضاء قسم

ورة وضراالستراتيجية للبرنامج وأوصي االجتماع باستمرارية االهداف  12/3/2018بتاريخ  االنجليزية

 (5 )مرفق 2022/2023للعام  ولفي الفصل الدراسي اال تحديثها مع تحديث الخطة االستراتيجية للمعهد
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 السمات المميزة للبرنامج - 1/3

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

 ئيية والهيهيئيية التييدريس ، مييع 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

وصيييول إلييي الصيييياغة المقترحيية والالصييييغة االراء حييول لمناقشييية  22/3/2017و  1/11/2016بتيياريخ 

 . (1)مرفق المميزة.  البرنامج سماتالنهائية ل

 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) . 

  بقسييم تييدريس ألعضيياء هيئيية ال 14/7/2021وتيياريخ  26/2/2018بتيياريخ تييم عمييل إجتميياع عصييف ذهنييي

لسييمات لتطييوير ادراسيية الوضييع التنافسييي للمعهييد مييع المعاهييد المحيطيية جغرافيييا المحاسييبة وادارة المعهييد ل

والتيي تيم زيية ن السمات المميزة لبرنامج المحاسبة شيعبة اللغية اإلنجلياتضح وا ،(7)مرفق  امجنرالمميزة للب

  فيما يليتتمثل تحديثها 

 تفرد المعهد بهذا التخصص مقارنة بالمعاهد المجاورة. .1

 يرتبط تخصص المحاسبة شعبة اللغة اإلنجليزية بنشنة المعهد  .2

تيح لسوق العمل ومستوي الخريج مما يالبرنامج مالئم الحتياجات سوق العمل حيث يتم عمل استقراء دوري  .3

 للبرنامج اضافة مهارات ترتبط بسوق العمل.

 توافر مكون التدريب الميداني للطالب في البرنامج. .4

يق سقارة الهرم(  وهي محافظة مكتظة متفرع من طر -الموقع الجغرافي للمعهد متميز )محافظة الجيزة  .5

ع  بتوافر مجاورة  االلتحاق بالبرنامج، كما يتميز الموقبالسكان ويسهل الموقع لطالب المدن و القرى ال

 وسائل االنتقاالت لدى الطالب  

 .2022-2021طالب عام  44إلى  28هناك تزايد مستمر في اقبال الطالب على البرنامج حيث زاد من  .6

 يؤهل البرنامج الطالب للعديد من الوظائف بتخصصاتها الفرعية المختلفة. .7

 STاتفاقية مع جامعة ميريت الخاصة بسوهاج وجامعه  2ودولية حيث يوجد عدد  وجود اتفاقيات محلية .8

Clement university. 

يا ومعنويا يتوافر نظام معلن للدعم الطالبي ماديا واجتماعيا وصح تقديم منح ودعم مالي سنويا للطالب حيث .9

 .%5والدعم المالي يفوق نسبة الوزارة 

 Ranking Web ofعلى مستوى مصر في التصنيف العالمي  57البرنامج بمعهد حصل علي ترتيب  .10

universities 

 حصول المعهد علي مراكز متميزة في االنشطة الطالبية خالل الخمس سنوات السابقة. .11

يزية عام ( و لالعتماد لبرنامج المحاسبة شعبة اللغة اإلنجل2011تقدم المعهد بزيارة استطالعية عام )  .12

(2017/2018) 
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يئة التدريس وحصول عدد من اعضاء هيئة التدريس على درجة الدكتوراه من جامعات كفاءة اعضاء ه .13

 اجنبية ومحلية متميزة ومتنوعة.

 دورية عقد ملتقى توظيف سنوي للطالب لتوفير فرص عمل ومواكبة البيئة الخارجية للطالب.   .14

 

 نقاط القوة في معيار رسالة وأهداف البرنامج 

 .وتم نشرها بعدة وسائل للبرنامج رسالة ورؤية معتمدة .1

 .وعى كافة االطراف المعنية برسالة واهداف البرنامج .2

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

 .معلنةمعتمدة وأهداف يوجد للبرنامج  .4

 المعهد. وأهداف مع رسالة المحاسبة شعبة اللغة االنجليزيةبرنامج وأهداف تتفق رسالة  .5

 بعض من الخصائص المميزة للبرنامج.يوجد  .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 رسالة البرنامج و 1مرفق 

 مصفوفة اتساق رسالة البرنامج مع رسالة القسم ورسالة المعهد  2مرفق 

 3مرفق 
رسالة  إدارة المعهد العتمادومجلس  المحاسبة شعبة اللغة االنجليزيةبرنامج محضرى قسم 

 واالهداف والسمات المميزة للبرنامج . البرنامج

 البرنامج  واهداف وسائل التوعية برسالة 4مرفق 

 وثائق تحديث رسالة وأهداف البرنامج  5مرفق 

 أهداف البرنامج ومصفوفة اتساق بين أهداف البرنامج وأهداف المعهد  6مرفق 

 المحاسبة شعبة اللغة االنجليزيةبرنامج ئق تحديث السمات المميزة لوثا 7مرفق 
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 ـ قيادة وتنظيم البرنامج: 2

 ـ القيادة األكاديمية للبرنامج: 2/1

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

 لمحاسبة ابرنامج ختيار منسق وضع معايير اختيار القيادات األكاديمية واإلدارية ومعايير ال تشكلت لجنة

اختيار  رحيث قامت بوضع معايي، 25/10/2016بتاريخ بناء على قرار عميد المعهد  شعبة اللغة االنجليزية

رات ة علمية ومهاما تتطلبه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد من كفاءب استرشاداً منسق البرنامج 

 لس االقسامافي مج قيادية ومشاركة فى أنشطة الجودة واألنشطة الطالبية وغيرها، وتم إعتماد هذه المعايير

 تاريخ وتم تحديث تشكيل اللجنة واعتمادها في مجلس المعهد ب .(1)مرفق  12/2016/ 19 بتاريخالمجمعة 

يخ مجلس القسم بتاروتم اعتمادها في  حيث قامت بتحديث معايير اختيار منسق البرنامج 15/10/2018

 (2)مرفق  21/1/2019المعهد بتاريخ مجلس و 14/1/2019

 ليل وحدة ووضعها بدليل البرنامج ود تم اعالن 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  2020وفبراير  2019فبراير 

 

 ـ المجالس واللجان الرسمية للبرنامج: 2/1/2

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

ير مراجعة وتطوولجنة مثل لجنة استشارية  هلتحقيق أهدافداعمة للبرنامج لجان  توجدكما المنظمة، 

ه بصفة لينعقد مجلس القسم واللجان الداعمة  ، ويتم تحديث تشكيل مجلس القسم واللجان سنويا.البرنامج

 .(4)مرفق  .لتنفيذ مسئولياتها شهركل  دورية

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

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

ف لتوصي تقارير المراجعة الداخلية والخارجية متابعة ومناقشة ،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  لضمان وجودة التعليم واالعتماد

 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

مجلس إدارة المعهد بتاريخ و 9/9/2020المحاسبة بتاريخ  قسممجلس البرنامج واعتمادها في 

 .(6)مرفق  م23/9/2020د بتاريخ م وقرار عميد المعه22/9/2020
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 ـ تقييم أداء القيادة األكاديمية: 2/1/3  

  عية بمشاركة وحدة توكيد الجودة معايير موضو المحاسبة شعبة اللغة االنجليزيةبرنامج وضع قسم

لس المعهد ومج 14/1/2019دها في مجلس القسم بتاريخ اواعتملتقييم اداء القيادة االكاديمية للبرنامج 

يتم وتتضمن هذه المعايير سمات قيادية وسمات شخصية حيث  .(2)مرفق  21/1/2019بتاريخ 

 كل منويتم توزيعها سنويا على ، لكل سمة يتضمن عناصر محددة موضحة استبيان نموذج وضعها في

يتم تحليل ، واألكاديميةالقيادات ونمط ، والطالب لتقييم أداء هيئة التدريس والهيئة المعاونةأعضاء 

رضا  مستوى 2020/2021واوضحت نتائج تحليل استبيان العام  .منهاالنتائج ومناقشتها واالستفادة 

العضاء ة للسمات القيادي 3.9للسمات الشخصية و  4.4عن اداء ونمط القيادة االكاديمية بنسبة مرتفع 

ة و للسمات الشخصي 3.6للهيئة المعاونة، و بالنسبة 3.7 وللسمات الشخصية  3.5هيئة التدريس و 

 (7)مرفق . للطالب للسمات القيادية بالنسبة 4.2

 للبرنامج نمط القيادة األكاديميةتقييم أداء و  

 2020/2021 العام

 الطالب الهيئة المعاونة أعضاء هيئة التدريس الفئة

السمات 

 الشخصية
4.4 3.5 3.6 

 4.2 3.7 3.9 السمات القيادية

 

 ـ  الهيكل التنظيمي والجهاز اإلدارى:  2/2

 ـ الهيكل التنظيمي : 2/2/1

  ي فواعتمده ، هيكل تنظيمي الدارة البرنامج يوضح خطوط االتصال وعالقات السلطةالمحاسبة قسم وضع

لى مراجعة الهيكل وإجراء التعديالت الالزمة ع وتم 21/12/2016مجلس القسم ومجلس المعهد بتاريخ 

فق )مر 16/9/2019ومجلس المعهد بتاريخ  2/9/2019القسم عتماده من مجلس او وتحديثهالهيكل القديم 

8). 

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

مى يحدد المس، بالهيكل التنظيمي للمعهد واقسامه العلميةالمختلفة  واللجان اراتالعاملين واإلدومعاونيهم و

يد الي تحد معهدوأدى وجود التوصيف الوظيفى بال .الوظيفي ومعايير االختيار والمسئوليات والمهام

ختصاصات بين األقسام المختلفة وجميع العاملين وعدم التداخل في المسئوليات المسئوليات واال

و بما يضمن تعيين العضباالقسام العلمية ختصاصات كما يمثل األساس لشغل الوظائف المختلفة واال

 (9)مرفق  المناسب في المكان المناسب

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

 

 ـ الجهاز اإلدارى: 2/2/2

  على  حيث يبلغ عدد العاملين بالجهاز اإلدارىللبرنامج كافي، أعضاء الجهاز اإلدارى إلى الطالب عدد

. ويتم ، ويتم توزيعهم على االدارات المختلفة وفق خبراتهم ومؤهالتهم العلميةعضواً  68 مستوى المعهد
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السالمة والصحة المهنية مثل دورة لرفع كفاءتهم  على مستوى المعهد تدريبهم سنويا وفق خطة تدريبية

 (10)مرفق  .، واالتصال الفعالوتامين بيئة العمل، دورة التقويم الذاتي لالداريين

 

 ـ نظم المعلومات والتوثيق : 2/3

 ـ قواعد البيانات : 2/3/1

  خاصة اللمعلومات ميكنة 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

 .شئون الطالبادارة يتم تحديث قواعد البيانات باستمرار من خالل 

  واعد تم تحديث ق، ويوالقسمتم إنشاء قواعد بيانات ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالمعهد

 البيانات باستممرار من خالل شئون العاملين.

 توافر به حيث ي معهدعلى موقع ال المحاسبة شعبة اللغة االنجليزيةرنامج بب يتم إتاحة المعلومات الخاصة

 ا.وغيرهومواصفات الخريج والخطة الدراسية رؤية ورسالة وأهداف البرنامج ومعايير اختيار المنسق 

 

 ـ حفظ المعلومات: 2/3/2

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

التي  وتوجد مجموعة من اإلدارات الداعمة للبرنامج . ITلومات المعهد من خالل وحدة تكنولوجيا المع

 (11)مرفق يستدعي العمل بها وجود نظام لحفظ و االستدعاء الورقي بجانب النظام االلكتروني 

 

 نقاط القوة فى معيار قيادة وتنظيم البرنامج:

 .ومعلنة معتمدة المحاسبة شعبة اللغة االنجليزيةبرنامج ختيار منسق توجد معايير ال .1

 .للمعهد والبرنامجوجود نظام معتمد لتقييم أداء القيادات الكاديمية  .2

 .الداعمة هولجان المحاسبة شعبة اللغة االنجليزيةمجلس قسم  فاعلية .3

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

 وجود توصيف وظيفي معتمد ومعلن ومفعل. .5

 .والمعهد بيانات متنوعة للبرنامجتوافر قواعد  .6

 وجود نظام لحفظ واستدعاء الوثائق. .7

 

 ال يوجد :نقاط تحتاج إلى تحسين
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 : المرفقات

 بيانــــــه رقم المرفق

 حضر مجلس المعهد العتمادهاموالقديمة معايير اختيار منسق البرنامج تشكيل اللجنة و 1مرفق 

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

 معايير اختيار المنسسق وسائل اعالن 3مرفق 

 تشكيل المجالس واللجان الرسمية للبرنامج ونماذج من محاضر اجتماعها 4مرفق 

 سلطات ومسئوليات مجلس القسم والمجالس الرسمية  5مرفق 

 تشكيل لجنه مراجعة وتطوير البرنامج ونماذج 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 

 احصائي بعدد أعضاء الجهازاالدارى والدورات التدريب الحاصلين عليهابيان  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 منو، ومصدر آخر من اسعار الخدمات التي يقدمها المعهد الى الطالب من قبل وزارة التعليم العالي

 دات المعهدايرا. قبل وزارة التعليم العالي مثل شهادات القيد وبيان الحالة وااللتماسات وشهادات التخرج

ومواجهة المصروفات ودعم الفاعلية 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 وفات التي لها تنثير على سير العملية التعليمية، وقسمين وهما: مصروفات التعليم، وهي المصر

سهولة اإلدارية والعمومية، وهي مصروفات خاصة بالنشاط ككل للحفاظ على استمرار المؤسسة في العمل ب

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

زنة ولوية لمواعنها، وتكون األولوية دائماً في بنود الصرف المؤثرة على العملية التعليمية ، حيث يكون 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

 ضمان ئة القومية لاسترشاداً بنماذج الهيعلى مستوى المعهد التقييم الكمي  تعد وحدة توكيد الجودة سنويا وثيقة

دريسية ( قاعة ت13طالب، وعدد ) 600( مدرج يتسع لعدد 1عدد ) يوجد بالمعهدجودة التعليم واالعتماد. 

ة ( قاعات باجمالي طاق7طالب، وقد تم اضافة ) 350طالب إلى  60سعة هذه القاعات تتراوح ما بين 

ة مزود الدراسية المدرج وجميع القاعات .2017/2018راسي طالب في بداية العام الد 295استيعابية 

سبورة( وهي مالءمة ألعداد الطالب  –جهاز عرض  –بالوسائل التعليمية السمعية والبصرية )جهاز حاسب 

 (3)مرفق  وكافية الحتياجات البرنامج من المحاضرات، كما يتوافر فيها وسائل اإلضاءة والتهوية الجيدة.

 

 والتسهيالت الفنية الداعمةالمعامل  3/2/2

  لمعمل لجهاز بمتوسط 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 جهلجداول الدراسية إلى مجموعات طبقاً للجداول بم،  حيث يتم توزيع الطالب باوالبرنامج 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 المعامل والقاعات والمدرجمباني المعهد وتتوافر ب

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

نفية وحدوالب خرطوم مياة  14حيث يوجد اجمالي عدد  .والذي افاد بان المبنى مؤمن ضد الحريق المدنى

 وردباالضافة الى خرائط الطزاريء بكل  موزعة على ادوار مبنى المعهد طفاية حريق 44حريق ، وعدد 

 (4)مرفق 

 

 المناخ الصحي  3/2/3

 ن خالل م بها تهويةحيث ان المناخ الصحي بوالمعامل المخصصة للبرنامج  والقاعات والمدرج 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  –لقانون ا –التنمين  –االحصاء  –الرياضيات  –ادارة مالية  –ادارة مكتبية  –ادارة االنتاج  –عامه 

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

ضاء هيئة من الخدمات للطالب واعتقدم المكتبة العديد  .المحاسبة شعبة اللغة االنجليزيةبرنامج وخاصة 

لدخول لوخدم االنترنت  مثل االستعارة والتصوير واالطالع التدريس ومعاونيهم والموظفين داخل المعهد

تقدمها  وتوجد سجالت خاصة بالزائرين واالستعارات التي .على بنك المعرفة والمواقع المرتبطة بالتخصص

ع مكتبة ويوجد بروتوكول تعاون م .2019/2020العام الدراسي المكتبة وقد تم تزويد وتحديث المراجع في 

 ( 5) مرفق  دشهور قابلة للتجدي 3كتاب لمدة  100مصر العامة الستعارة 

 

 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

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

( دائرة المعلومات المغلقة Leased Lineبايت وخط )( ميجا 4بسرعة ) ADSL)يوجد خط انترنت )
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( ميجابايت ويتاح خدمات االنترنت بجميع معامل الحاسب االلى بالمعهد لمساعدة الطالب فى 2بسرعة )

كما يوفر المعهد االنترنت بالمكتبة االلكترونية الستخدام الطالب  .البحث والتعلم داخل المحاضرة او المعمل

 يتوافر االنترنت وكذا من خالل مايكروسوف تيم،التعلم  ةنظام اداروالمحاضرات من فى تحميل البرامج 

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

تروني التعليم االلك ، 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 لتحقيق رسالة واهداف البرنامجحجم 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

 على مستوى المعهدالتقييم الكمي  دورية اعداد وثيقة .4

 ستوفي القياسات المرجعيةتوالمرافق والعيادة القاعات والمعامل  .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 

  بيان ببنود االنفاق على البرنامج 2مرفق 

 2021-2020وثيقة التقييم الكمي  3مرفق 

 قائمة تجهيزات االمن والسالمة 4مرفق 

 قائمة تجهيزات المكتبة المادية والبشرية وخدماتها ونسبة المترددين عليها 5مرفق 

 بالمعهد قائمة بالبنية التكنولوجية 6مرفق 

 

 

 ور الثاني : الفاعلية التعليمية
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 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 اجوة بين متطلبات سوق لتحديد الفتوزيع استبيان ذلك من خالل جلسة عصف ذهني ووتم سوق العمل، 

ج تحليل النتائو تم  2016/2017للعام  الدراسي  مؤسسات التعليم العالي القطاع التجاري وخريجي

ة ضرورو المحاسبة شعبة اللغة االنجليزيةبرنامج للمواصفات الخريج  التوصل الي مجموعة من التوصياتو

 (1 فق)مر لقطاع كليات التجارة  NARS مواصفات الخريج بالمعايير االكاديمية القومية المرجعية تبني

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

يئة مع اعضاء ه 10/12/2016بالمعهد بتاريخ  المحاسبة شعبة اللغة االنجليزيةبرنامج مواصفات خريج 

مواصفات  لمناقشة 15/12/2016مع الطالب بتاريخ وايضا جلسة عصف ذهني التدريس ومعاونيهم 

 .يجلخريج، وتم تحليل نتائج الورشة وجلسة العصف الذهني والتوصل الى توصيات بشنن مواصفات الخرا

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

 مية بتاريخالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد والتي اعتمدها الجلسة الجماعية لالقسام العل

 (2)مرفق  وعدم الحاجة الى تحديد مواصفات أخرى للخريج.  19/9/2016

  

 مراجعة و تحديث مواصفات الخريج : 1/1/2

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

بة شعبة المحاسبرنامج خريج بإجراء مراجعات دورية لمواصفات بمشاركة فريق معيار المعايير االكاديمية 

عصف  إجتماع، ونن متطلبات سوق العمل والخريجيعن طريق أستبيان لتحديد الفجوة بي اللغة االنجليزية

بتاريخ  2017/2018بغرض تطوير مواصفات الخريج في العام الجامعي  المحاسبةذهني لقسم 

 ( 3)مرفق 28/9/2020بتاريخ  2021 /2020،  والعام  12/3/2018

 

  تبني البرنامج للمعايير األكاديمية 1/2

 المعايير األكاديمية القومية : 1/2/1

  ية ديمية القومبمعهد طيبة العالي لتكنولوجيا اإلدارة و المعلومات بتبني المعايير األكا المحاسبةقام قسم

جودة  الهيئة القومية لضمان عنصادرة ال المحاسبة شعبة اللغة االنجليزيةلبرنامج  (NARS)المرجعية 

جلس و م 19/9/2016حيث تم عرضها ومناقشتها واعتمادها من مجلس القسم بتاريخ  واالعتماد، التعليم

 (4)مرفق .  26/9/2016إدارة المعهد بتاريخ 

 رسالة اهاة مضحيث تم  ،مع رسالة وأهداف البرنامجاتساق المعايير االكاديمية المتبناة  قام القسم بدراسة

يئة القومية األكاديمية القياسية الصادرة من الهالقومية المعايير بمواصفات الخريج مع لبرنامج اواهداف 

ر مع رسالة وتبين من الدراسة اتساق تلك المعاييلضمان جودة التعليم واألعتماد لقطاع الكليات التجارية 

 (5)مرفق .واهداف البرنامج
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 يف حيث تم توصج إجراءات فعلية لضمان اإللتزام بتطبيق المعايير األكاديمية المتبناة في البرنامالقسم ع إتب

مواصفات ين باعداد مصفوفة المضاهاة تم بما يحقق تلك المعايير، ووصياغة اهدافه ونواتج التعلم البرنامج 

ة القياسية المعايير األكاديمينواتج التعلم المستهدفة للبرنامج مع الخريج واهداف البرنامج وكذلك بين 

ع لمقررات ما، ومصفوفة عتماد لقطاع الكليات التجاريةالقومية لضمان جودة التعليم واال الصادرة من الهيئة

يثها بعد وتم تحدالبرنامج، ووضع استراتيجيات تدريس وتعلم وتقويم تحقق نواتج التعلم بجميع مستوياتها 

ق مرف) 28/9/2020ومجلس المعهد بتاريخ  9/9/2020لقسم بتاريخ واعتمادها من مجلس اجائحة كورونا 

6) 

 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 

  

 نقاط القوه:

اع كليات لقط NARS  واالعتماد لمعايير الصادرة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليماتبني البرنامج  .1

 .التجارة برنامج المحاسبة

 .تتفق مع متطلبات سوق العمل لبرنامج مواصفات الخريجل .2

 االطراف المعنية في تحديد مواصفات الخريجمشاركة كافة  .3

 توجد مصفوفات المضاهاة بين المعايير والبرنامج .4

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

طراف لال من خالل ورش عمل وندوات توعية  يتم التدريب و التوعية بالمعايير االكاديمية بصفة دورية .6

 المعنية.

 ال يوجد . نقاط تحتاج إلي تحسين:

 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 

 ستبيان لتحديد الفجوة بين متطلبات سوق العمل والخريجيناو اجتماع عصف ذهني 3مرفق 

 مراجعة وتحديث مواصفات الخريج ل

  NARSالقومية المرجعية  االكاديميةتبني المعايير بمحاضر القسم والمعهد  4مرفق 

 مصفوفة إتساق المعايير االكاديمية مع رسالة أهداف البرنامج   5مرفق 

ع مالمقررات و هتعلموأهداف البرنامج مع نواتج المعايير واتساق البرنامج مصفوفة  6مرفق 

 ومجالس القسم والمعهد البرنامج

 لمعاونةاة يئيمية العضاء هيئة التدريس و الهالتوعية بالمعايير االكادالتدريب ووسائل  7مرفق 

 و الطالب 
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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

طة ومكونات الهيكل تحقق مواصفات الخريج المخطبرنامج المحاسبة، المرجعية لقطاع كليات التجارة 

ساعة  96ساعة معتمدة ) 132مقرر واجمالي  45سنوات باجمالي  4، حيث ان مدة البرنامج للبرنامج

شعبة  المحاسبة لبرنامجالدراسية  (. والجدول التالي يوضح توزيع المقرراتساعة اختياري 36و  الزامي

ع مما يتناسب ب فيما يخص العلوم االساسية، العلوم االجتماعية واالنسانية، وعلوم التخصص اللغة االنجليزية

 :(1)مرفق  المعايير األكاديمية القومية المرجعية المتبناة

 توزيع المقررات وفقاً للمعايير القومية االكاديمية القياسية لقطاع كليات التجارة 

 NARSنسب ال  مقررات البرنامج
 البرنامج

 النسبة عدد المقررات

 %26.7 12 %25 مقررات العلوم األساسية

 %13.3 6 % 12.5 العلوم اإلجتماعة واإلنسانيةمقررات 

 %46.7 21 % 50 مقررات علوم التخصص

مقررات من علوم أخري )حاسب ألي ولغة 

 وغيرها.......(
12.5 % 6 13.3% 

 100% 45 100% 

 

Percentage 
Number of 

courses 
Courses Course group N 

26.7% 12 

Management principles 

Basic sciences 

courses 
1 

Basics of business mathematics 

Principles of Statistics (1) 

Production and Operations 

Management 

Material management 

Foundations of logical thinking and 

scientific research 

Marketing Management 

Principles of organizational 

behavior 

Human resources management 

Office management 

Management information systems 

Principles of general administration 
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13.3% 6 

Principles of law 

Social and 

human 

sciences 

courses 

 

2 

Principles of the behavioral 

sciences 

Principles of Microeconomics 

Principles of Macroeconomics 

Business Law 

Public finance economics 

46.7% 21 

Principles of Accounting (1) 

Specialization 

sciences 

courses 

3 

Principles of Accounting (2) 

Cost Accounting (1) 

Governmental accounting 

Cost Accounting (2) 

Corporations accounting 

Marketing research 

Audit (1) 

Accounting theory 

Tax accounting (1) 

Accounting for international 

companies 

Financial management 

Accounting for specialized 

institutions 

Capital markets and investment 

management 

Projects feasibility study 

Accounting systems 

Mathematics of Finance and 

Investment 

Principles of Operations Research 

Audit (2) 

Tax accounting (2) 

Administrative accounting 

13.3 6 

Computer basics 

Courses from 

other sciences 

(computer, 

language, etc. 

.......) 

4 

English language 

Basics of operating systems 

Structured programming 

Population, environment and 

human rights * 

(No credit hours) 

Contemporary Global Issues 

100% 45 
 Total number of 

courses 
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 توصيف البرنامج : 2/1/2

  توصيف  بناء على احتياجات مجتمعية فعلية، حيث تم المحاسبة شعبة اللغة االنجليزيةتم تصميم برنامج

برنامج ل  NARSومقرراته بما يحقق مواصفات الخريج والمعايير االكاديمية القومية المرجعية البرنامج 

 28/11/2016ومجلس إدارة المعهد بتاريخ  21/11/2016واعتماده من مجلس القسم بتاريخ المحاسبة 

صص لتخويتم تحديث توصيف البرنامج وتوصيف المقررات سنويا بناء على نتائج االمتحانات ومستجدات ا

البرنامج  ونتائج تحليل استبيانات تقويم المقررات واعتمادها من المجالس المعنية حيث تم اعتماد توصيف

ومجلس المعهد بتاريخ  7/10/2020في مجلس القسم بتاريخ  2020/2021والمقررات للعام 

 .(2)مرفق . 28/10/2020

  فوفة أهداف برنامج والمعايير األكاديمية ومصإعداد مصفوفة المعارف و المهارات للبرنامج و مصفوفة التم

صفات اهداف البرنامج ومواأوضحت المصفوفة أن هناك توافق بين و ،البرنامج مع نواتج تعلم البرنامج

فوفات ة هذه المصكما تم مراجع .مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج مع المعايير األكاديمية المتبناةالخريج و

والتحقق من تحقيق مخرجات  والمصفوفات توصيف البرنامج لمراجعةخارجى و داخلي من قبل مراجع

رقة طرق التدريس واساليب تقويم الطالب وكذلك من خالل تقييم الوتنوع التعلم المستهدفة من خالل 

 . (3)مرفق  BLUEPRINT االمتحانية

 

 المشاركة في تصميم البرنامج : 2/2

 أنواع المشاركة :  2/2/1

  قسم ة وهى المحاسبة شعبة اللغة االنجليزيذات الصلة ببرنامج شاركت األقسام العلمية الموجودة بالمعهد

 توصيف في تصميم البرنامج من خاللاالدارية قسم نظم المعلومات ادارة االعمال ووقسم المحاسبة 

 .المقررات التي تشارك في تدريسها بالبرنامج

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

ظف اثناء ملتقى التوشركات التوظيف  ومشاركة عقد ندوات مع الخريجين ، وكذلكمن مراجعين خارجيين

باستقراء  المعلوماتبمعهد طيبة العالي لتكنولوجيا اإلدارة و المحاسبةقسم  يقومحيث في مايو من كل عام 

عبة اللغة برنامج المحاسبة شسوق العمل سنويا من خالل استبيانات الستطالع اراء االطراف المجتمعية عن 

  (4)مرفق   ومستوى الخريجيناالنجليزية 

 وسائل المشاركة : 2/2/2

  أهم وسائل  ومنبرنامج المحاسبة شعبة اللغة االنجليزية تتعدد وسائل مشاركة األطراف ذات العالقة بتصميم

  مشاركة، عقد لقاءات عصف ذهني، عقد ورش عمل و مقابالت لألطراف ذات الصلة بالبرنامجالمشاركة 

  امج  و كتابةبمراجعة توصيف البرن يقومو الذي برنامج المحاسبة شعبة اللغة االنجليزية المراجع الخارجى ل

 (5)مرفق  تقرير عن نقاط القوة و الضعف في البرنامج  و التي تم مراعتها في تصميم البرنامج

  

 االستفادة من نتائج المشاركة : 2/2/3

  ث، حيبرنامج المحاسبة شعبة اللغة االنجليزية تم االستفادة من نتائج مشاركة األطراف ذات العالقة بتصميم 

وضع مقترح للتطوير وتم الموافقة عليه ومحتوي العلمي للمقررات الدراسية تطوير الب المحاسبةقام قسم 
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إستحداث ب المحاسبةقام قسم  .19/12/2016في  وتم تحديثه 13/12/2012المحاسبة بتاريخ بمجلس قسم 

كما تم عمل محتوي الكتروني لجميع  أساليب و طرق تدريس تنمي مهارات اإلبداع واالبتكار لدي الطالب

كما تم تحديث استراتيجية  ،المقررات يمكن الطالب االستفادة منه عن طريق الموقع االلكتروني  للمعهد

ومجلس المعهد بتاريخ  9/9/2020واعتمادها من مجلس القسم بتاريخ  التدريس والتعلم بعد جائحة كورونا

 (6)مرفق  .28/9/2020

 

 الدراسية :المقررات  2/3

 توصيف المقررات : 2/3/1

 عتمادها تم اومقرر  45بتوصيف مقررات البرنامج بإجمالي  المشاركة األقسام العلميةقسم المحاسبة و قام

واعتماد توصيف   27/2/2017و مجلس إدارة المعهد بتاريخ  13/2/2017من مجلس القسم بتاريخ 

ومجلس المعهد بتاريخ  7/10/2020في مجلس القسم بتاريخ  2020/2021البرنامج والمقررات للعام 

  (7)مرفق  28/10/2020

 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

ويات توضح تحقيق تلك الطرق لجميع مست التعلم وطرق التدريس، ونواتج التعلم واساليب تقويم الطالب

 .نواتج التعلم

 

 المقررات : 2/3/2

  رنامج وتلك الخاصة بالب بدراسة الفجوة بين المعارف و المهاراتالمحاسبة شعبة اللغة االنجليزية قام قسم

 محاسبةالقسم حقق تو قد . بينها والذي أظهر أن هناك توافق الخاصة بالمقررات لضمان حدوث توافق فيما

خرجات ممدي التوافق بين محتويات المقررات ومخرجات التعلم المستهدفة لهذه المقررات و كذلك بين  من

دراسية كما تضمن البرنامج عدد من المقررات الب. التعلم للمقرر و طرق التدريس وأساليب تقويم الطال

 اثل الواقعالتي تسهم في تنمية مجاالت للتفكير االبتكاري و كما تضمن المقررات لحاالت تطبيقية التي تم

 العملي 

 

 تقويم المقررات : 2/3/3

 راسي كل فصل دبعمل استطالعات رأي للطالب في نهاية بمشاركة وحدة توكيد الجودة  المحاسبةقسم  يقوم

في  تفادة منهاواالس االستبيان، و يتم تحليل بيانات هذا استرشادا بنماذج الهيئة لتقييم المقررات الدراسية

 ية الداعمةتطوير محتويات هذه المقررات، أو طرق تدريسها أو االمتحانات الخاصة بها او التسهيالت الماد

عادة وإلغيرهم ية أعضاء هيئة التدريس وإسناد المقررات الدراساالستفادة منها في توجيه للعملية التعليمية أو 

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

 مراجعة البرنامج : 2/4/1

 لقرار عميد المعهد  لمراجعة وتطوير البرنامج برئاسة منسق البرنامج توجد لجنة ً تاريخ بمعتمدة وفقا

 ويتم تحديث تشكيلها سنويا ومن مسئولياتها سنوياتختص بمراجعه و تطوير البرنامج  26/10/2016

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

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

مجلس إدارة المعهد بتاريخ و 9/9/2020المحاسبة بتاريخ  قسممجلس البرنامج واعتمادها في 

اتخذت اللجنة إجراءات لتعديل  .(9)مرفق  م23/9/2020عميد المعهد بتاريخ م وقرار 22/9/2020

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 ادراج 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

  ث للبرنامج سنويا، حيث يتوافر تحدي هو مقررات المحاسبة شعبة اللغة االنجليزيةبرنامج تحديث توصيف يتم

 خارجيداخلي وراجع تطوير البرنامج من خالل اإلستعانة بمتم اإلستعانة بمقترحات وي. 2020/2021للعام

ب منها وضع دليل للتدري مخرجات ومقترحات لتطوير البرنامجفي وجود  هوالتي تمثلت مساهمت سنويا

 . الميداني للطالب

 

 نقاط القوة:

 .توافق نسب العلوم المختلفة بالبرنامج والنسب بالمعايير األكاديمية والمرجعية 

  مقررات البرنامج.وجميع  المحاسبة شعبة اللغة االنجليزيةبرنامج ليوجد توصيف معتمد 

  .مشاركة فعالة  لألطراف ذات العالقة في البرنامج 

 وفق االطار المرجي لقطاع المعاهد التجارية اتخاذ إجراءات لتعديل الالئحة . 

 من مراجع داخلي وخارجي يتم تقويم البرنامج  و المقررات بصفة دورية . 

 الدراسية توجد تقارير دورية للبرنامج والمقررات 

 :الى تحسين نقاط تحتاج

  ال يوجد 
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 المرفقات:

 بيان المرفق رقم المرفق

 معايير االكاديمية المتبناه تساقها مع المكونات هيكل البرنامج وا  1مرفق 

  لمعهدامن القسم العلمي ومجلس  2021-2020 البرنامج ضر اعتماد توصيفامح 2مرفق 

 م االمتحانوخريطة تقيي الدراسيةامج و المقررات نمصفوفة المضاهاه بين البرنامج والمعايير والبر 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

 امثلة من االستفادة من مشاركة االطراف المعنية في تصميم وتوصيف البرنامج 6مرفق 

 والمقررات توصيف البرنامج العتمادمجلس القسم ومجلس المعهد  7مرفق 

 وتقارير المقررات الطالب من لمقررا تقويم استبيان 8مرفق 

 قرار 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 من قبل مكتب تنسيق القويتم تحديد أعداد الطالب . هذا الشنن والقرارات الوزارية الصادرة في

ً لل  لب المتاحة، وتكون رغبة الطاكشوف المرسلة من مكتب التنسيقبالجامعات والمعاهد العليا الخاصة وفقا

بل من قبل مكتب التنسيق هي تخصص ادارة االعمال والمحاسبة، والطالب المستوفي للحد االدني من ق

ب رغبة نجليزية حسعامة يوجه لبرنامج المحاسبة شعبة اللغة االالوزارة في مادة اللغة االنجليزية بالثانوية ال

 .(1)مرفق   وللمعهد قواعد توزيع وفق الموارد المتاحة سواء مادية او بشرية للقسم .الطالب

 بتمبر من سفي  يتم إعالن قوائم المقبولين وفق كشوف المقبولين الذى يرسله مكتب تنسيق القبول بالجامعات

شئون   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 ويرغبون 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 

كون تمن الشعب التي التحويل  يجوزأعلى من المستوى األول،  :  التحويل إلى سنواتالقسم الثاني  -

من  لك اعتباراالدراسة بهعا باللغة العربية الى نفس الشعب التي تكون الدراسة بها باللغة االنجليزية وذ

في اللغة  %75الفصل الدراسي االول بالسنة الثانية بحد اقصي وبشرط حصول الطالب على نسبة 

ً للألئحة الداخلية والقرارات الوزارية الصادرة فى نوية العامةاالنجليزية في الثا قم ر ذا الشانه، طبقا

 (. 3مرفق ) .4/8/2009بتاريخ  1837

 

 :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  شئون 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 )  وفقاً لنتائج المراجعة وتظلمات الطالب والتى تشكل سنوياً لهذا الغرض
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 اإلرشاد األكاديمي:  3/2

 ـ نظام اإلرشاد األكاديمي: 3/2/1  

  ديمي رشاد األكانظام الساعات المعتمدة، ويقوم نظام اإلفي برنامج المحاسبة شعبة اللغة االنجليزية بالدراسة

اء علي أنه يخصص لكل طالب مرشد أكاديمي من السادة أعضاء هيئة التدريس ويعاونهم مجموعة من أعض

 ى حل مشاكلهفواإلشراف على تنفيذ ومتابعة أدائه ومساعدته  يةالدراس خطتهالهيئة المعاونة، تتولي متابعة 

 (. 5مرفق )  إلتحاقه حتى تخرجه.الدراسية من بدء 

  طالب من أعضاء هيئة التدريس للتواصل مع ال المعهد بقرار من عميدوتحدث سنويا تشكل لجنة لإلرشاد

ثم  م ابن الهيومن خالل نظالتقديم خدمات اإلرشاد األكاديمي ومتابعة اإلرشاد من خالل السجالت المعدة لذلك 

ً واكتشاف حالة تعثره أو ت يتعرفجهز لمتابعة شئون الطالب، الم ميزه الطالب على مدى تقدمه دراسيا

 (. 5مرفق ) دراسياً.

 

 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 مستمرهيمي بما ال يخالف الالئحة الدراسية للبرنامج بصفوالتحديث المستمر على نظام اإلرشاد األكاد

 ويتم قياس فاعلية االرشاد االكاديمي من خالل استبيان يوزع على الطالب واعضاء هيئة التدريس

ء الطالب ويتم تحليل النتائج وتطوير النظام وفق نتائج تحليل اراضمن استبيان قياس االراء  ومعاونيهم

 (.6مرفق )

 

 الدعم األكاديمي والمادى:ـ  3/3

 :ـ الطالب المتميزين  3/3/1  

 تتم يث ح طالبالحاالت االجتماعية والخاصة للو ،والموهوبينالطالب المتميزن  دعمتحديد ولوجد قواعد ي

ب بدراسة مساعدتهم ورعايتهم اجتماعيا، وتقديم المساعدات المادية الممكنة لهم، وتقوم وحدة شئون الطال

 اسية التخفيض وتقسيط المصروفات الدرمثل فى صورة مصروفات دراسية  المستحقة للدعم المادىالحاالت 

 (.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 وينظم  الثانوية العامة وفقا يه فألنشطة يقوم االمعهد سنويا

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

 .(7)مرفق  ماليه وعينيه

 

 :ـ  الطالب المتعثرين  3/3/2  

 فة خالل المرشد األكاديمي ومعرتتم حصر تلك الحاالت من توجد قواعد لتحديد  الطالب المتعثرين و

ف مج تقوية دراسية وفقاً لكشواضافة ساعات مكتبية ومراجعات وبراألسباب التى دعت إلى ذلك مع إ

 .(7)مرفق الحاالت الخاصة التى يراعي فيها المتعثرين دراسياً 
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 :ـ  الطالب ذوى االحتياجات الخاصة 3/3/3  

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

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

 المحاضرات والدروس، تقديم المساعدة كالساعات المكتبية وتحديد أماكن مناسبة المتحانهم.

  لى إلتى تدفعهم لذوى االحتياجات الخاصة لتنمية وتطوير قدراتهم وا تهيئة البيئة التعليمية واالجتماعيةيتم

 التقدم األكاديمي، وذلك من خالل وضع استراتيجيات عن طريق خدمات التوجيه واإلرشاد والخدمات

 المساندة، مما يسهم فى تكوين عالقة فعالة بين هذه الفئة.

  قد تواجههم لتذليل جميع المعوقات والتحديات التىوكذا إيجاد بيئة تربوية داعمة ومناسبة للطالب والسعى. 

 .تسهيل عملية دمجهم مع بقية الطالب 

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

 قبولهم.

 .المتابعة مع وحدة القبول والتسجيل الستكمال االجراءات الخاصة بهم 

 ة الحذف واإلضافة واستخراج النتائج.المساعدة فى عملي 

 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 ،

وكيد الجودة من قبل وحدة تاعداد استبيان قياس الرضا تم و، وغيرهاتقييم الطالب للمكتبة وقاعات التدريس 

 و فة تخصهمختلجوانب معن  استرشاداً بنموذج الهيئة الموجود بدليل التقويم واالعتماد للبرنامج التعليمي

 (6)مرفق قبل بداية امتحانات نهاية العام   اتوزع االستبيانات سنوياً اما ورقيا او الكتروني

 

 :ـ نتائج قياس رضا الطالب  3/4/2

  وفي مجلس على مستوي القسم  الخاصة بقياس وتقييم رضا الطالبيتم تحليل االستبيانات ومناقشة النتائج

ً من الجودة  توكيدوحدة مدير بحضور  المعهد يستفاد من نتائج تحليل ووحدة الويعد تقريراً إحصائيا

ً لنتائج القياس االستبيانات وتتخذ االجراءات التصحيحية الالزمة لزيادة رضا الطالب . ومن امثلة وفقا

م التنبيه علي المحاضرين بضرورة االلتزا االجراءات التصحيحية وفق نتائج تحليل استبيانات قياس الرضا

اتخاذ اجراءات تحفيز نحو ظاهرة غياب الطالب مما أدى الي تزايد نسب و بتوقيت وزمن المحاضرة

ادخال طرق تدريس جديدة مثل برامج تدريبية للطالب بناءا علي نتائج تحليل ارائهم و حضور الطالب

ة الدروس التعامل مع ظاهروتركيب مكيفات للقاعات الدارسية وفقا لنتائج تحليل استبيان الرضا و

 عقد دورات تدريبية في اللغه االنجليزية للطالب الجددو الخصوصية مما أدي الي انعدامها داخل المعهد

إنشاء دورة مياة خاصة ومجالس و اللجان المعنية بهم التمثيل الطالب في و شراء كتب جديدة للمكتبة سنوياو

تطبيق سياسة الباب و اء االمتحانات ومنحدرات بذوى االحتياجات الخاصة و تخصيص مراقبين لهم أثن
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اتهم وعرض مقترحاتهم لتطوير العملية جالمفتوح و عقد لقاءات دورية كل شهر مع الطالب  لمناقشة احتيا

   (.6مرفق ) تحديث وتفعيل البريد االلكتروني للطالب على المنصات االلكترونية والتعليمية 

  تخاذ اوهذا نتيجة  3.5الى  3.2زيادة معدل الرضا بين الطالب حيث ارتفع من  التالييتضح من الجدول

الى  2018/2019سنوات من  3خالل  تصحيحية وفق نتائج تحليل االستبياناتالالجراءات االمعهد 

2020/2021 

 المتوسط المستوى الرابع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى االول العام الدراسي

2018/2019 3.1 3.5 2.9 3.3 3.2 

2019/2020 3.4 3.1 3.5 3.2 3.3 

2020/2021 3.5 3.7 3.6 3.3 3.5 

 

 نقاط القوة:

 .وجود آليات وقواعد لسياسات قبول وتحويل الطالب 

 من القبول والتحويل وجود نظام معلن لقبول وفحص تظلمات الطالب. 

 باألكاديمي للطال واالرشاد ل لتقديم الدعموجود نظام مفع. 

  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 اعالن قبول الطالب بيان 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 

 قرار عميد المعهد بتشكيل لجنه االرشاد االكاديمي وكاديمي نظام االرشاد اال  5مرفق 

ن وامثلة فعلية مقياس فاعلية االرشاد االكاديمي متضمنا  استبيان قياس رضا الطالب 6مرفق 

  استبيان رضا الطالب تحليل نتائجاالستفادة من 

بدعم قرار مجلس االدارة والطالب المتعثرين ودعم الطالب المتميزين و تحديد طرق 7مرفق 

 الطالب المتميزين
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 أعضاء هيئة التدريس /4

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

  الكفاية : 4/1/1

  قوميية لضيمانالمرجعيية للهيئية ال القياسياتيوجد بالبرنامج عدداُ كافيا من أعضاء هيئة التدريس تتناسيب ميع 

 رات الوزاييةالمحاسيبة وفقيا للقيرا قسممعينين ب 4منهم ، 23عدد  اجمالييشارك جودة التعليم واالعتماد حيث 

ب منتيد 6بعيد حسياب العضيو بنصيف( و  6.5يشاركون القسم بالتدريس من اقسام اخري )بميا يكيافيء  13و

يبلييغ عييدد و  عضيوا. 13.5بعييد حسياب العضييو بنصييف( وبيذلك فييان العيدد المكييافيء  3جزئيي )بمييا يكيافيء 

نسيبة اعضياء وبذلك تكيون 2021-2020للعام الدراسي  ( طالبا لجميع سنوات البرنامج46)طالب البرنامج 

للهيئيية  ( تقريبييا  وهيى نسييبة تتناسيب مييع متطلبيات المقيياييس المرجعيية3.4: 1)هيئية التيدريس الييى الطيالب: 

 (1مرفق )  (.100:  1وكذلك بالنسبة للوزارة ) (50:1القومية لضمان جوده التعليم واالعتماد وهى نسبة )

يقوميون  9 عضيو هيئية معاونية بالقسيم و9 مينهم 18اجمالي  بالنسبة العضاء الهيئة المعاونة بالبرنامج يوجد

عضيوا  13.5 العدد المكافيء  اجمالي وبذلك فان  4.5بالمشاركة بالتدريس من االقسام االخرى بما يكافيء 

مقيياييس تقريبيياً وهييى نسييبة تتناسييب مييع متطلبييات ال(  3.4: 1)نسييبة الهيئيية المعاونيية الييى الطييالب: وتكييون 

 (1مرفق )  .(15:1المرجعية للهيئة القومية لضمان جوده التعليم واالعتماد وهى 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 

 المرجعية للهيئة

50:1 

1  :3.4 

 تقريبا 4: 1=  

 

العدد المكافيء  منهم: ) 23اجمالي  طالب 46

13.5) 

 4 معينين بالقسم 

 13  يشاركون بالتدريس من اقسام

بعد حساب العضو  6.5اخري )

 بنصف( 

 6 ( بعد حساب  3منتدب جزئي

 العضو بنصف(

أعضاء هيئة 

 التدريس

     تتناسب مع             

القياسات 

 المرجعية للهيئة 

15:1  

1  :3.4 

  تقريبا 4: 1=  

 (13.5منهم: )العدد المكافيء  18اجمالي  طالب 46

 9 معينين بالقسم 

 9  يشاركون بالتدريس من اقسام

بعد حساب العضو  4.5اخري )

 بنصف(

أعضاء الهيئة 

 المعاونة

  وضع المعهد الية للتعامل مع العجز والفائض في اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتم تحديثها

وتم وضع خطة لسد العجز ألعضاء الهيئة المعاونه وذلك  27/7/2020واعتمدها في مجلس المعهد بتاريخ 

 مناسب قسم المحاسبةفي أعوام ليصبح إجمالي عدد أعضاء الهيئة المعاونة  5تعيين على مدار العن طريق  

سنوات وسوف يتم التعيين من أوائل الدفعات من الخرجين بالبرنامج  أو من المتقدمين  خمسفى نهاية ال

حصر اعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة ويتم . لشغل الوظائف من الجامعات المختلفة طبقاً لشروط التعيين

:  1) بالنسبة للوزارة اتساقها مع القياسات المرجعيةمدى وحساب النسبة الى الطالب وتحديد سنويا المعاونة 

وسائل جذب تم وضع  عجزوجود  تحاال ففي. للهيئة المعاونة 50: 1العضاء هيئة التدريس و  100
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رة مثل تخصص لمعهد منها التمييز في المرتبات لحاالت الندأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للعمل با

 أعضاء هيئة التدريس سد العجز فييتم و المحاسبة شعبة اللغة اإلنجليزية واستخدام اتوبيسات المعهد مجانا.

 )انتداب كلي( اإلعارةمن داخل المعهد او خارجه ولحاصلين على درجة الدكتوراة امن التعيين من خالل 

من خالل  العجز في الهيئة المعاونة يتم سدة وخاصالالعليا  او المعاهد اإلنتداب الجزئي من الجامعاتو

 وجود فائض يتم االستعانة بالفائض في تفي حاال. واو أوائل الكليات الحكوميةالمعهد التعين من أوائل 

استحداث مناصب قيادية لهم مثل رؤساء واالكاديمي واإلرشاد الدعم واالعمال اإلدارية او  أنشطة الجودة

 (2)مرفق  .الذاتياو فرق التقويم لجان 

  بياللوائح  حييث ييتم االلتيزام مجليس القسيم اتتوزيع العبء الدراسى على اعضاء هيئة التدريس طبقا لقراريتم

يسيية واالسيتاذ المسياعد سياعات تدر 10-8حيث ال يتعدى االستاذ النصاب القيانوني وهيو مين ، والقوانين المنظمة

سيياعة،  18-16ن والمعيييد ميي 16-14لمسيياعد ميين ا سيياعة والمييدرس 14-12اعة والمييدرس ميين سيي 12-10ميين 

 انشيطة خدميةوباالضافة الى المهام االخرى كاالنشطة االدارية وانشطة الجودة والمشاركة فيي االنشيطة الطالبيية 

 ( 3مرفق ) .المجتمع بما يساعدهم للقيام بالمهام واالبحاث العلمية

 اعضياء هيئية االرشياد االكياديمى للطيالب يقيوم بهيامية نظراُ الن المعهد يعمل بنظام الساعات المعتمده فان مه 

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

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

 (4مرفق ) كجزء من الدعم .التدريس 

 

 الكفاءة : 4/1/2

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

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

كية تحدة االمريمنها اجنبية كالواليات المالجامعات والدول التى حصل منها اعضاء  هيئة التدريس على الدكتوراة 

ت ميية السياداالقياهرة وقنياة السيويس واكادي وروسيا وماليزيا ومنها عربية مثل السيودان ومنهيا محليية مثيل جامعية

ئيية تكامييل فييى المعييارف والمفيياهيم وهييذا يطييابق واقييع الحييال مييع اعضيياء هيمؤشييرا علييى العطييى ممييا يوغيرهييا، 

ع متطلبيات ميالتدريس بالبرنامج لوجود  جامعات مختلفة تخرج منها أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم مما يتوافيق 

 . (6مرفق )الهيئة القومية لضمان جوده التعليم واالعتماد 

  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)  

  اعضياء هيئيية التيدريس ميع قطاعيات عيدة فييى بيين المعهيد والمجتميع الخييارجي تتمثيل فيي مشياركة هنياك تفاعيل

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

برتوكيوالت مثيل التيدريب والتوظييف ونقيل الخبيرات  ى شكل برتوكوالت تعياون فيى مختليف مجياالت، وفتدريب
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خطابييات موجهييه للمؤسسييات المتخصصيية لتييدريب الطييالب و دتعيياون بييين شييركات التوظيييف والطييالب بالمعهيي

 (8مرفق ) .والمشاركة فى المسابقات

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

 (9مرفق ) العلمية . نشطةدريس  فى بعض الموتمرات واالالت

 

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

 خطية الء وقيد تيم بنيا خطة معتمدة لتنمية قدرات و مهارات أعضياء هيئية التيدريس و معياونيهم بالمعهيد  توجد

ى يتضيح في. ونيةعضياء هيئية التيدريس و الهيئية المعاألعلى نتائج استقصاء تحديد االحتياجات التدريبية   بناءً 

الهيئيية وعضيياء هيئيية التييدريس أل المقترحييةنوعييية و أعييداد الييدورات التدريبييية المختلفيية  خطيية تنمييية قييدرات

ت اربعية مجياالتنميية مهيارات فيي وقيد اشيتملت هيذه الخطية عليى  (10مرفقق )  فتيرة الخطيةالمعاونة خالل 

 رئيسية هى:

 المجاالت م

 التدريس ونظم التعليم 1

 البحث العلمى 2

 القيادة واإلدارة 3

 االتصال والسلوك والتعامل مع المجموعات 4

 التعليم الهجين 5

 

  منهج  نواتج التعلم وخرائط الو التحليل االحصائى للبياناتمنها  وفق الخطةتم تنفيذ مجموعة ورش عمل

ارات واالختب ىمية القدرات البحثية ومهارات البحث العلمتنو اعداد الدراسة الذاتيةو لمؤسسات التعليم العالى

ية و ييم فاعليتم تقو االلكترونية وبنوك االسئلة والتصحيح االلكتروني والتعليم عن بعد نظرا لجائحة كورونا.

بعد سنة من خالل استبيانات اما بعد تنفيذ الدورة مباشرة ومردود تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

ات على وقد أنعكس مردود التدريب بهذة الدور. (10رفق م). لتقييم مدى فاعلية التدريب في تحسين االداء

 االعضاء فى:

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 -

 ءالعديد من أعضاء هيئة التدريس مهارة العمل كمراجعين داخليين للجودة وتقييم االدااكتساب  -

 تحسن نتائج التقييم الدورى العضاء هيئة التدريس بالمعهد. -

 المشاركة في التقويم الذاتي واعداد الدراسة الذاتية للبرنامج -

 مراجعة محتوى التدريب وغيرها. –تغيير جهة التدريب  –تغيير المدرب  -

 تطوير التدريب ومعرفة مدي الحاجة الي برامج تدريبية جديدة. -
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 التحفيز و المحاسبة :  4/1/4

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

 طبقيا لالئحية المسياءلة و المحاسيبةيتم تنفيذ نظيام و خاصه وشهادات تقدير  للمتميزين فى بعض المجاالت المختلفة

لخاصية د العاليية اييتم تنفييذ نظيام المسياءلة و المحاسيبة طبقيا لالئحية الداخليية للمعهيد وقيانون تنظييم المعاهي. المعهد

ءلتهم تبيع فيي مسياوقانون تنظيم الجامعات وذلك وفقاً لما يلي: اعضاء هيئه التدريس والعاملون المعينيين بالمعهيد في

لجيزاءات التيي ابشان تنظيم المعاهد العليا الخاصه بشيان  1970لسنه  52الحكام الوارده في قانون رقم وتنديبهم  ا

مسية عشير الخصم من المرتب لميده ال تتجياوز خ، االنذار يجوز توقيعها على اعضاء هيئه التدريس و هي كاالتي:

مين  الفصيل، والفصيل مين المعهيد، رالوقف عن العميل بمرتيب او بيدون مرتيب لميده ال تزييد عين ثالثيه اشيه، يوما

 (11مرفق ) المعهد مع الحرمان من االشتغال بالتدريس

 

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

 أليات و معايير التقويم : 4/2/1

 ييييتم تقيييييم معتميييدة ومعلنييية، حييييث قواعيييد مفعلييية لتقيييييم أعضييياء هيئييية التيييدريس و الهيئييية المعاونييية توجيييد 

ب مييين بواسيييطة الطيييالويتضيييمن تقيييييم  االداء مييين خيييالل النميييوذج الحيييديث اليييذى قيييام المعهيييد بتصيييميمة

د يم ميين عمييي، تقييييم العضييو لنفسييه وتقييييم رئيييس القسييم، كمييا يييتم التقيييخييالل نمييوذج تقييييم مقييرر دراسييى

ءات جيييرا، وييييتم مناقشييية النتيييائج عنيييد الضيييرورة ميييع عضيييو هيئييية التيييدريس ومعييياونيهم وتتخيييذ االالمعهيييد

 (12مرفق ) حيةالتصحي

 

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

  ترشادا اسعن طريق استبيان سنويا وبصفة دورية يقوم المعهد بقياس رضا اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

ع المقترحات إلى إدارة المعهد مع وضوتقديمه ويتم تحليل االستبيان وإعداد تقرير بنتائجه بنموذج الهيئة 

لمشكالت والعمل علي حل ا ئج التقييم في تحسين مستوي الرضايتم اإلستفادة من نتا وفق نتائج التحليل.

ء ء اعضاآراومن االجراءات التصحيحية وفق نتائج تحليل استبيانات قياس  .واتخاذ اإلجراءات التصحيحية 

باب ق سياسة الزيع االعباء بما يتناسب مع الدرجة العلمية بعداله وتطبيتو هيئة التدريس والهيئة المعاونة:

حاتهم المفتوح و عقد لقاءات دورية كل شهر مع اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لمناقشة احتيا

 رية وتحديثوعرض مقترحاتهم لتطوير العملية التعليمية والتنبيه على عقد مجالس االقسام العلمية بصفة دو

 وضع معاييرووتفعيل البريد االلكتروني العضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على المنصات االلكترونية 

داء تقييم اال موضوعية لتقييم االداء وتفعيلها فمثال تم انهاء عمل عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة بناء على

 (13مرفق )شراء كتب جديدة للمكتبة سنويا  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 

 .اناتنتائج تحليل االستبيوهذا يرجع الى اتخاذ المعهد الجراءات تصحيحية وفق  2019/2020عام   3.6
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 نقاط القوة:

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

 .والوزارة

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

  والقوانينيتم توزيع العبء التدريسى وفقا للوائح 

 العلمية العضاء هيئة التدريس مالءمة التخصصات 

 ما بين اجنبية وعربية ومصرية العضاء هيئة التدريس العلمية تنوع المدارس 

 ومعاونيهم توافر معايير معلنة الختيار وتعيين هيئة التدريس 

 د التدريبوتنفيذ وقياس مردو 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. 

 . ال يوجد :تحتاج الى تحسيننقاط 

 المرفقات

 بيان المرفق رقم المرفق

 برنامج.اللطالب  ومعاونيهم نسب أعضاء هيئة التدريسبيان باعداد و  1مرفق 

 جلسوم الية للتعامل مع العجز والفائض في اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةوجود  2مرفق 

 .العتمادهاالمعهد 

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

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

 اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةبيان بمالءمة تخصصات   5مرفق 

 عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةالبيان بتنوع المدارس العلمية  6مرفق 

 معايير الختيار أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 7مرفق 

المجتمع المعهد وو اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةطرق التفاعل بين امثلة فعلية من  8مرفق 

 الخارجي

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

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

 فاعلية و مردود تدريبو وبيان بالدورات التدريبية المنفذة

 اعضاء هيئة التدريس و معاونيهمومحاسبة سياسة تحفيز  11مرفق 

 تقييم أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة ونماذج معايير 12مرفق 

اءات ونتائج تحليلها وامثلة من االجر استبان قياس رضا اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 13مرفق 

 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 ،

ً لقرا التعليم والتعلم الخاصة بالمعهد المعتمدةتبني البرنامج استيراتيجية و سم بتاريخ ر مجلس القوفقا

ووضع استراتيجية  وتم تحديثها  ،م26/12/2016وقرار مجلس إدارة المعهد  بتاريخ  ،19/12/2016

 9/9/2020واعتمادها من مجلس القسم بتاريخ وادخال التعليم الهجين بعد جائحة كورونا  بالبرنامجخاصة 

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

  واعالن 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

جى. الخار راجعلتحكيمها من قبل المفي توصيف البرنامج والمقررات تم عرض اإلستراتيجيات و للطالب.

 (.2)مرفق 

 

 مراجعة سياسات التعليم والتعلم:5/1/2

  ثل في مراجعة سياسات واستراتيجيات التعليم والتعلم بوسائل مناسبة تتمخالل شهر سبتمبر يتم سنويا

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

دراسة وئج االمتحانات واالطراف المجتمعية والخريجين، وايضا يتم مراجعة سياسات التعليم في ضوء نتا

تعرف على اسباب انخفاض نسب النجاح او ارتفاعها ونسب التقديرات. كما يتم سنويا استقراء سوق العمل لل

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

 (3مرفق ) الهجين.

 

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

 يخ  لمعهد بتارتوجد آلية واضحة بالمعهد لتلقى شكاوى ومشكالت  التعليم والتعلم تم اعتمادها بمجلس إدارة ا

س ومجل 9/9/2020واعتمادها من مجلس القسم بتاريخ بعد جائحة كورونا وتم تحديثها ، م26/12/2016

 (.4مرفق ). 28/9/2020المعهد بتاريخ 

 ثافة عددية كمعظم البرامج الدراسية بالمعهد بعدم وجود  برنامج المحاسبة شعبة اللغة االنجليزية وتميز ي

لى للطالب داخل البرنامج مما يعطى فرصة أكبر للطالب من اإلستفادة وكذلك المساعدة فى القضاء ع

 الدروس الخصوصية. 

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

 او انهاء انتدابه.

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

ويراعي أن يكون في صوره  الكتاب الجامعييقوم المعهد فى بداية كل عام دراسى بإصدار و الجامعي

من مجلس القسم ومن مجلس إدارة المعهد مع اإللتزام بنهداف ومحتويات المقرر  عليهيوافق ،علي أن الئقه
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وحقوق الملكية الفكرية والنشر، وتتوافر في المكتبة نسخ من المراجع العلمية التي يحددها القائمون 

 بالتدريس.

 

 التعلم الذاتي:5/2

 الممارسات التطبيقية ألساليب التعلم الذاتي:5/2/1

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

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

 .(5 )مرفقالمعلومات وغيرها 

  التعليم  أنماط يتم تحديدلتنمية مهارات التعلم الذاتي، ويحتوي توصيف مقررات البرنامج مجاالت متنوعة

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

 التعليم وهي المحاضرات والتدريبات النظرية والمعامل.

  المناقشات، ط غير التقليدية مثل االفالم والعروض ،يستعين بعض السادة أعضاء هيئة التدريس ببعض األنما

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 نها وتقوم إدارة البرنامج بعمل دراسة موضوعية وشاملة لقياس تطبيق مردالنتائج واالستفادة م

 التعليم والتعلم،ومدي مساهمتها في تحقيق رسالة وأهداف البرنامج .

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

 المختلفة. و يتم تحديث هذا الموقع بصورة مستمرة. المتعلقة بالمقررات الدراسية

  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 .(5 )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

 منها: (6 )مرفق الطالب إدارة المعهد لتدريبالقسم و

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

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

 لتدريب عدد من الطالب بها.

بالتسيق مع عدد من جهات ومهارات ريادة االعمال يتم عقد دورات متخصصة لمهارات سوق العمل  .3

 التدريب و الشركات.
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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 )

ع عدد من الشركات تتيح فرصة توظيف الخريجين مثل ) شركة سوفت روز ، برتوكوالت التعاون م

 .(7)مرفق  2018فرجللو ( فى إبريل 

 المسرحبالبورصة والبنوك محاكاة العمل فى زيارات ميدانية وتم إضافة برامج تخصصية تتمثل فى  .5

  .2018لطالب فى إبريل ل

  ؤسسات لطالب البرنامج حيث يتم تدريبهم من قبل مخطة معتمدة للتدريب الميداني دليل ويوجد بالمعهد

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

وعين شركات امريكانا وهايبروان ومجموعة شركات فرج هللا وشركة نيوهورايزون ( في فترة ما بين اسب

 الثانية والثالثة. ستويينمإلي 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 26/12/2016م، ومجلس المعهد بتاريخ  19/12/2016

ي اإلضافة إلبارات واالحتياجات التدريبية،هذا لطالب البرنامج بناءاً علي دراسات لسوق العمل لتحديد المه

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

 .تحديثها سنويايتم و 21/11/2016تناسب الطالب في سوق العمل بتاريخ 

 الل رنامج من ختنمية مخرجات التعلم المستهدفة للب يوجد بالمعهد آلية للتحقق من فاعلية التدريب للطالب في

 .(8 )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 والشركات لمدة تتراوح من اسبوعين إلى ثالثة إلكتسبيل المثال عدد من البنوك سالميداني على 

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

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

 ة اإلنجليزية(.اللغ

 تفعيل برتوكوالت التعاون المشتركة حيث توجد آلية واضحة للتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات 

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

 تساب الخبرات العملية.إلتاحة الفرص لتوظيف الخرجين عالوة على برامج المحاكاة العملية إلك

 

 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 واإلمتحانات القصيرة والمناقشات والعصف الذهنى ويتم قياس تحقيق هذه المهارات من خالل تطبي

 عملية وتكليفات.
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 نقاط القوة 

 تبني البرنامج استيراتيجة التعليم والتعلم الخاصة بالمعهد. .1

 بعد جائحة كورونا توجد سياسات واستراتيجيات محدثة لتطبيق التعلم الهجين .2

 .مختلفة للتعلم الذاتىأنماط  البرنامجيطبق  .3

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

 و إتصال ببنك المعرفة. ادارة التعلمنظام مكتبة الكترونية ويتوافر بالمعهد  .5

 وبروتوكوالت تعاون مع مؤسسات لتدريب الطالب للتدريب الميدانيوخطة يتوافر دليل  .6

 

  ال يوجد: تحتاج الي تحسين نقاط

 المرفقات

 بيان المرفق رقم المرفق

  تمادهاوالتعلم القديمة والمحدثة ومحاضر مجلس المعهد العستراتيجيات التعليم اسياسات و 1مرفق 

-10) –(  2018-10ورش عمل وندوات للتوعيه بسياسات وأستراتيجيات التعليم والتعلم ) 2مرفق 

2020. ) 

 علماستطالع االراء حول سياسات واستراتيجيات التعليم والت مراجعة و فعلية مننماذج  3مرفق

 ا.ومحضر مجلس القسم المعهد العتماده –الية التعامل مع المشكالت التعليم والتعلم  4مرفق 

من  أمثلة فعليةو ومحضر مجلس اعتمادها تحفيز الطالب على التعلم الذاتي وسائلمصادر و 5مرفق 

 عروض ( –مارين ت -أنشطة التعلم الذاتي )أبحاث  

لميداني اقائمة بجهات التدريب و دليل وخطة التدريب الميداني -وثائق التدريب الميداني  6مرفق 

 ومحاضر مجلس المعهد ومحضرللطالب 

 برتوكوالت تعاون بخصوص التدريب الميداني للطالب .  7مرفق 

 .ونتائج تحليلهاأستبيانات قياس فاعلية التدريب الميداني للطالب  8مرفق 
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 تقويم مخرجات التعلم -6

 نظام واساليب التقويم: 6/1

 نظام التقويم: 6/1/1

  ة، برئاسة عميد المعهد تضم فى عضويتها رؤساء األقسام العلمي 23/11/2016تشكيل لجنه بتاريخ تم

و ت التعلم نظام وأساليب تقويم مخرجاوالمعهد لتقويم مخرجات التعلم بالبرنامج فى ضوء الئحة  نظاملوضع 

د وق .تجاريةاالطار المرجعى لالئحة الساعات المعتمدة للمعاهد التجارية الصادر من لجان قطاع المعاهد ال

ريخ   دارة المعهد بتاالبرنامج بناءا على قرار مجلس إالذي تبناه تم إعتماد هذا النظام بالمعهد و

  (.1مرفق ) بإعتماد  26/12/2016

  لس المعهد واعداد دليل ادارة االمتحانات واعتماده في مج نظام تقويم مخرجات التعلم تحديث ومراجعةوتم

 (2مرفق ) وادخال االمتحانات االلكترونية نظرا لجائحة كورونا  21/10/2020بتاريخ 

  توزيعه في شكل كتيب و تقويم الطالب طباعة نظامنشر والتوعية بإجراءات إدارة الكنترول من خالل وتم

ه على وكذلك تم نشر ،ومعاونيهمعلى رؤساء األقسام العلمية ورؤساء الكنتروالت وأعضاء هيئة التدريس 

ليم مخرجات التعلمناقشة نظام تقويم  24/1/2018عقد ورشة عمل بتاريخ و ،الموقع االلكتروني للمعهد

  (.3مرفق ) .2020واخري في نوفمبر  ومواصفات الورقة اإلمتحانية

 

 أساليب التقويم: 6/1/2

  وصيف توتم اعداد مصفوفة أساليب التقويم مع مخرجات التعلم بكل تتنوع أساليب تقويم مخرجات التعلم

مة قياس جميع مستويات التعلم من معرفة وفهم ومهارات ذهنية ومعملية ومهنية وعا مقرر للتحقق من

المهارات ياس تقييم أنشطة التعلم الذاتي لقالمعارف ولقياس  االختبارات النظريةالقسم تبنى ومنقولة، حيث 

يجية ستراتنظم تقويم مخرجات التعلم واالمختلفة المستهدفة من البرنامج، وهذه األساليب متضمنة فى 

 من خاللطالب الللبرنامج، ويستخدم القسم نظام التقويم المستمر حيث يتم تقييم  التدريس والتعلم والتقويم 

 (.4مرفق ) اختبارات قصيرة لتدريب الطالب

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

حة الممتحنين والمصححين لالمتحانات،على أن يتم هذا التشكيل فى ضوء الضوابط التي تحددها الالئ

 (.5مرفق )خارج الداخلية للمعهد ويتم االستعانة في تشكيل هذه اللجان بنعضاء من الداخل وال

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

لعلمي اوحاليا من خالل لجنة داخلية على مستوى القسم مشكلة من مدير وحدة ضمان الجودة ورئيس القسم 

وتقوم  قرار من عميد المعهد في التخصصات المختلفة اويصدر بتشكيلهواحد اعضاء هيئة التدريس بالقسم 

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

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

 (.6مرفق ) عام دراسي كلبنهاية 

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

ويشتمل على نتائج اإلمتحانات التحريرية والشفوية واستمارات متابعة الطالب في التقدم الدراسي وكذلك 
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ويختص بذلك المرشد االكاديمي الذي يتم تحديده بناء على قرار االنشطة االكاديمية التي يقوم بها الطالب 

م تحليل بيانات الطالب في نهاية تيعميد المعهد بتشكيل المرشدين االكاديميين للمستويات الدراسية المختلفة و

ً وتحديد االجراءات التي يتم اتخاذها بناء على للعام دراسي كل  تعرف على مدى تقدمهم أو تعثرهم دراسيا

مرفق ) تحليل هذه البيانات ويتم فحص هذه الحاالت كل فصل دراسي ووفقا لنتائج الفصل الدراسي السابق

7.) 

 مراجعه واستثمار نتائج نظام التقويم: 6/2

 المراجعة المستمرة: 6/2/1

  مبدئى يتم ير لبرنامج واعداد تقريتم مراجعة وتحليل نتائج نظام تقويم مخرجات تعلم ادراسى عام كل فى نهاية

لتدريس فى مجلس القسم ثم يتم ارساله إلى عميد المعهد لعقد اجتماع موسع يضم كل أعضاء هيئة ا مناقشته

ً أهم ال تى مؤشرات البالمعهد لمناقشته وتحليله، وبعد ذلك يتم إعداد تقرير نهائى عن نتائج التحليل متضمنا

 .(8مرفق )مة الستثمار نتائج هذا التحليل تتضمنها تلك النتائج والتوصية بإتخاذ االجراءات الالز

 طالب من يوجد بالمعهد نظام واضح ومعلن بدليل الطالب والموقع االلكترونى للمعهد للتعامل مع تظلمات ال

ميد حيث يقوم ع ،25/11/2019وتم تحديثها واعتمادها في مجلس المعهد بتاريخ  أساليب ونتائج التقويم،

سى، ل فصل دراالمعهد باستصدار قرار يحدد فيه بداية ونهاية التظلمات بعد إنتهاء أعمال االمتحانات ونتائج ك

 ات للطالبويقوم الطالب بتقديم االلتماس لفحص ورقة اإلجابة خالل فترة محددة ويتم إعالن نتائج االلتماس

 (.9مرفق )

 

 استثمار نتائج التقويم : 6/2/2

  أساليب ث تحديالبرنامج وتوصيف مخرجات التعلم للطالب و ذلك فى تطوير تقويم يقوم المعهد باستثمار نتائج

ة منه االستفاد ويتم وفق نتائج التقويمالتعليم والتعلم بالبرنامج، مما ترتب عليه تطوير نظام تقويم المخرجات 

د لتعلم، وقمراجعة وتعديل نظام تقويم مخرجات ا بصفة مستمرة وقد تم مشاركة األطراف المعنية بالبرنامج في

 .(10 مرفق ) البرنامجإضافة أنشطة التعلم الذاتي لتقويم طالبساهمت التعديالت المقترحة في 

 

 نقاط القوه:

 .يوجد بالمعهد نظام محدث ومعتمد ومعلن ألساليب تقويم الطالب 

 توافر دليل الدارة االمتحانات وتحديثه بعد جائحة كورونا 

 المهارات المختلفة المستهدفة.و المعارف تتعدد األساليب المستخدمة لقياس 

 .يوجد بالبرنامج آلية واضحة ومحددة لتظلمات الطالب من نتائج االمتحانات واالستفاده منها 

 مخرجات التعليم من خالل االمتحانات.تحقيق من  اكديوجد نظام للت 

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

 

 ال يوجد نقاط تحتاج إلى تحسين: 
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 المرفقات

 بيان المرفق رقم المرفق

نظام تقويم باعتماد  مجلس إدارة المعهد محضرام التقويم وظتشكيل لجنة وضع ن  1مرفق 

  القديممخرجات التعلم 

 ومحضر مجلس 2020المحدث دليل ادارة االمتحانات ونظام تقويم مخرجات التعلم   2مرفق 

 2020المعهد إلعتماده فى شهر أكتوبر 

ة وسائل نشر والتوعية بنظام تقويم مخرجات التعلم ومواصفات الورقة االمتحاني  3مرفق

 .11/2020و  1/2018وورش عمل وندوة فى

 أساليب وأدوات تقويم مخرجات التعلم ومصفوفة االتساق.  4مرفق 

 ول ولجان الممتحنين .تشكيل لجان الكنتر  5مرفق 

 امثلة من مراجعة وتقييم الورقة االمتحانية شكال وموضوعا.  6مرفق 

 امثلة من ملف البرنامج والمقررات الدراسية  7مرفق 

 تقارير عن تحليل نتائج االمتحانات عن ثالث سنوات سابقة  8مرفق 

س فعلية ومحضر مجل آليه التعامل مع تظلمات الطالب ونتائج االمتحانات ونماذج  9مرفق 

 المعهد العتمادها .

 هم .االجراءات التصحيحة وفقاً لتحليل نتائج تقويم مخرجات تعلم الطالب وتظلمات  10مرفق
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 التطوير والتعزيز : - 7

 خطه التطوير والتعزيز 7/1

 :إجراءات ومصادر معلومات الخطة 7/1/1

  نيية ميين خييالل لجكييل عامييان برنييامج المحاسييبة شييعبة اللغيية اإلنجليزييية لتعزييير اللتطييوير وايييتم وضييع خطييط

اف عليى كافية االطيرالخطية وتعيرض  ،مراجعة وتطوير البرنامج بمشياركة فرييق معييار التعزييز والتطيوير

جلييس فييي م 2018/2020الفتييرة المعنيية للمناقشيية وابييداء الييرأي، وتييم اعتميياد خطية التطييوير والتعزييير عيين 

س مجلفي والتي روعى فيها جائحة كورونا  2020/2022الفترة ، والخطة عن 27/8/2018المعهد بتاريخ 

 (1مرفق ) 31/8/2020مجلس المعهد بتاريخ و 20/7/2020القسم بتاريخ 

  اللكترونييا الموقعبيلبرنيامج المحاسيبة شيعبة اللغية اإلنجليزيية خطية التعزييز والتطيوير يعلن قسيم المحاسيبة 

لتيدريس المشياركين فيي ا والهيئية المعاونية توزيعهيا عليى أعضياء هيئية التيدريسييتم الخاص بالمعهد وكذلك 

لتوعييية لاعييداد جييدول زمنييي للخطيية واعالنهييا بلوحيية اعالنييات القسييم، كمييا يييتم عقييد نييدوات يييتم ، وبالبرنييامج

بر اكتيوهر ومناقشة خطط التعزيز والتطوير حيث تم عقد ندوة العضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في شي

 (2مرفق ) 2021ويوليو  2020ونوفمبر  2018

 في االتي: تى تم استخدامها فى تصميم الخطةالمصادر ال وتتمثل 

ليميي تعالبرنيامج لمثل دليل التقيويم واالعتمياد لالقومية لضمان جودة التعليم واالعتماد أدلة واصدارات الهيئة  -

  نماذج التقييم الكميو NORMSالقياسات المرجعية و

 واألطراف الخارجية.والهيئة المعاونة المشاركات الخاصة بنعضاء هيئة التدريس  -

 .والبرنامج الوثائق والتقارير الخاصة بالمعهداإلطالع على  -

 والخريجين الموجهة العضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالباالستبيانات واللقاءات بيانات نتائج تحليل  -

 .واالداءات مالمالحظات للموارد ومصادر التعل -

  ل فيي رئييس الداخلية والخارجية والتيي تتمثييشارك في اعداد خطط 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

 (3مرفق )خطة التطوير والتعزيز 

 

 مجاالت التعزيز والتطوير : 7/1/2

  د البرنيامج ومؤشرات اعتمياحيث تم االسترشاد بمعايير  أهداف التعزيز والتطويروالمجاالت األساسية تتنوع

واألنشيطة  التعليمي الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جيودة التعلييم واالعتمياد، وتتضيمن الخطية المجياالت

 :المختلفة التالية

مراجعية الو برسيالة وأهيداف البرنيامجوالتوعيية التعرييف دوريية : رسالة وأهداف البرنامج المجال األول: -

 البرنامج وسمات التميز به.الدورية لرسالة وأهداف 

اء إجيراء تقيييم دورى ألدو راجعة اختيارالقيادات األكاديميةالقيام بم: قيادة وتنظيم البرنامج المجال الثاني: -

تنظييم دورات تدريبيية لرفيع و هيكيل اإلدارى والتنظيميى للبرنيامجمراجعة الو القيادات األكاديمية للبرنامج
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 بيانييات البرنييامج والموقييع للمعهييد المراجعيية والتحييديث الييدائم لقواعييدو الجهيياز اإلدارى للبرنييامج ءةكفييا

 تطبيق مهام لجنة مراجعة وتطوير البرنامج.و

 جات وقاعياتمر لمعاميل وميدرالتطويرالمسيت: الية والتسهيالت الماديية الداعمية: الموارد المالمجال الثالث -

 ودوريات إلكترونية متخصصة. االشتراك فى مواقعو بالمعهدطبية العيادة ال تطويرو المعهد

م عليى تطوير أدوات وآليات لجذب أعضاء هيئة التيدريس لتشيجعيه: : أعضاء هيئة التدريسالمجال الرابع -

رات تنمييية قييد، تطييوير آلييية وتحييديث نظييام التعامييل مييع الشييكاوى والتظلمييات، ممارسيية األنشييطة الجامعييية

، حاسيبةمراجعية آلييات المسياءلة والم، هيئية التيدريستقيييم أداء أعضياء ، ومهارات أعضاء هيئة التدريس

 قياس الرضا الوظيفى ألعضاء هيئة التدريس.

 إلمتحانياتااليتعلم فيى ضيوء نتيائج مراجعية اسيتراتيجية التعلييم و :: سياسة التعلييم واليتعلمالمجال الخامس -

جيات ى فيى ضيوء مخرمراجعة توصيف منظومة التدريب الميدانو ة وتطوير آليات التعليم والتعلممراجعو

 تعلم.مراجعة وتطوير آليات التعليم والو فعيل آليات تقويم نتائج التدريبالتعليم المستهدفة مع ت

 حانيياتلتحقيييق الشييفافية فييى اإلمت تطبيييق وتفعيييل آلييية معتمييدة :: تقييويم مخرجييات الييتعلمالمجققال السققادس -

تحقيييق ة لتطبيييق وتفعيييل آلييية معتمييدو فييى ضييوء نتييائج اإلمتحانيياتمراجعيية اسييتراتيجية التعليييم والييتعلم و

تقييويم االعتميياد علييى آليييات وأدوات التقييويم الحديثيية فييي مراجعيية عمليييات الو الشييفافية فييى اإلمتحانييات

 لمخرجات التعلم المستهدفة .

 التعريييف وتنمييية الييوعى ألعضيياء هيئيية :دوريييا توصيييف البييرامج والمقييرراتمراجعيية المجققال السققابع:  -

ئحيية مراجعيية ال، لمعاونيية والطييالب الجييدد بالمعييايير األكاديمييية وذلييك بصييفة مسييتمرةالتييدريس والهيئييةا 

متابعييية اسييتمرارية ال، تقييويم عمييل لجنيية متابعيية ميييدى تطبيييق واإللتييزام بالمعييايير األكاديمييية، البرنييامج

ررات لمق تطبيق المراجعة الداخلية والخارجية، والتطوير لتقرير وتوصيف المقررات الدراسية والبرنامج

 مراجعة الالئحة الداخلية للبرنامج.، البرنامج

ير ، حيييث تييم التخطيييط بضييرورة دورييية اعييداد تلييك التقييارتقييارير البييرامج والمقييررات المجققال الثققامن: -

 واالستفادة منها في تحديث توصيف البرنامج

ة ر الجييودوالتييي بييدورها تسيياهم فييي اسييتمرارية تحسييين عناصيي ادارة الجييودة للبرنييامج المجققال التاسققع: -

 بالبرنامج

وضييع بييرامج و الطييالب رضيياء تحسييينو الييدعم المييادي واالكيياديمي للطييالب: الطييالب المجققال العاشققر: -

 لرعاية الطالب المتعثرين دراسياً بصفة مستمرة.

 

 إداره الجوده في البرنامج  7/2

 عناصر الجوده في البرنامج : 7/2/1

 المناسيبة للتوعيية بمفياهيم وعناصير الجيودة بالبرنيامج والتيي اإلجيراءات بالمعهد القسم وإداره البرنامج  يتخذ

، وورش 2021وميايو  2020و نيوفمبر  2019في اكتيوبر  برامج توعية حيث تم عقد عدة ندواتتتمثل في 

التوعييية بالعملييية التعليمييية ومواصييفات وودورات تدريبييية ألعضيياء هيئيية التييدريس والهيئيية المعاونيية  عمييل

تقيارير البيرامج كيفية اعداد توصيف البرامج والمقررات الدراسية وتم عقد دورات تدريبية في  حيثالخريج 

واالختبييارات  نظييم تقييويم االمتحانيياتاسييتراتيجيات التييدريس والييتعلم الفعييال وووالمقييررات ونييواتج الييتعلم 
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المعاونيية بعناصيير جييودة ميين خييالل أعضيياء هيئيية التييدريس والهيئيية للطييالب كمييا يييتم التوعييية . االلكترونييية

 .    (4مرفق ) في بداية كل عام دراسي البرنامج والمقررات الدراسية من خالل المحاضرات والدروس العملية

  للتقييم  ةنوعيادوات ومؤشرات كمية وسنويا يستخم القسم للمحافظة على عناصر الجودة بالبرنامج وتعزيزها

حييولين دم مؤشييرات كمييية مثييل أعييداد الطييالب المقبييولين والمحيييث تسييتخ ،المسييتمر لجييودة االداء بالبرنييامج

رد وفيق وأعداد ونسب أعضياء هيئية التيدريس ومعياونيهم إليى الطيالب، والقياسيات المرجعيية للميواللبرنامج 

سيب متحانيات وننماذج التقييم الكمي الصادرة عن الهيئة القوميية لضيمان جيودة التعلييم واالعتمياد، ونتيائج اال

السييتبيانات امثييل  ونتييائج تحليييل االسييتبيانات المختلفيية وتقييييم األداء وتقييارير نتييائج تقييييم الطييالب، النجيياح

تمعييية الموجهيية للطييالب السييتطالع رايهييم وتقييييم مقييررات البرنييامج واالسييتبيانات الموجهيية لألطييراف المج

ث ؤشيرات نوعيية حييم. كميا تسيتخدم وغيرهيا ،والخريجين الستطالع رايهم عن البرنيامج ومسيتوى الخيريج

صيييف لتو يييةجخييارالداخلييية وال اتجعمييراإلييى مؤشييرات دليييل االعتميياد، وتقييارير التقييويم البرنييامج سييتند ي

راسيية الد البرنامج والمقيررات باسيتخدام نميوذج مراجعية توصييف البرنيامج، وتقيارير البرنيامج والمقيررات

، سينوية الصيادر عين الهيئية والتقيارير ال باسيتخدام نميوذج تقريير البرنيامج والمقيرر متضمنا خطط التحسيين

عبة اللغيية وبرنييامج المحاسييبة شييوقييد انعكسييت نتييائج التقييويم الييذاتي علييى نظييام االدء الكلييي بالقسييم  وغيرهييا.

ة للتوصييف حيث يتم سنويا تحديث توصيف البرنامج واعداد تقارير المراجعية الداخليية والخارجيياإلنجليزية 

قيييم تدم العيادة والتقي ارير البرنيامج والمقيررات واعيداد الدراسية الذاتيية للبرنيامجوتقواالستجابة لما جاء بها 

 .    (5مرفق ) .واعتماد البرنامج

 

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

 عهيد ر عمييد المتم تشكيل لجنة لقياس وتقييم األداء وإستمرارية عملية تقييم مستوى الجيودة فيى البرنيامج بقيرا

 تطبيييقبتقييوم اللجنية و .ميع اللجييان الفنيية بوحييدة ضيمان الجيودة وييتم تحييديثها سينويا 23/11/2016بتياريخ  

 وميالم ييتمذه رفيع تقيارير عميا تيم تنفييوييه قيياس وتقيويم األداء للبرنيامج في شينن عمل وضعهااآلليات التي تم 

 ميينو .كورونييا وتوقييف الدراسيية مييثال نتيجيية جائحيية  تنفيييذه نظييراً لوجييود صييعوبات أو عوائييق فييي التنفيييذ

 دورييية وضييع خطييط التعزيييزاإلجييراءات المتبعييه للمحافظيية علييى عناصيير التميييز فييي البرنييامج وتعزيزهييا 

د اسيية واعيداومناقشة التقارير ودورية تقييم البرنامج ومستوى الخريج ودورية تقويم الطالب للمقيررات الدر

لييذاتي اقييياس أثيير نتييائج التقييويم ويييتم . ابعيية تنفيييذهاتقييارير البرنييامج والمقييررات ووضييع خطييط تحسييين ومت

امج لذاتية للبرنامثل الدراسة من خالل مخرجات عملية التقويم الذاتي للبرنامج على نظام األداء الكلي للمعهد 

 (6مرفق ) .وتحسين نسبة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ووضع دليل الدارة االمتحانات وغيرها

 

  -نقاط القوة فى المعيار :

  اعالنهاو هاعتمدواتطوير وتعزيز البرنامج  طخطدورية اعداد . 

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

  ومراجعة التقارير الدورية لهتنفيذ ممارسات فعالة لتطوير البرنامج. 

  البرنامجفاعلية إدارة الجودة في 
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  . التوعية بعناصر الجودة للبرنامج من خالل وسائل متنوعة 

  بالبرنامج األداءاستخدام ادوات ومؤشرات كمية وكيفية للتقييم المستمر لجودة 

 

 ال يوجد. نقاط تحتاج إلى تحسين:

 المرفقات

 بيان المرفق رقم المرفق

 2018/2020الفترة عتماد خطة التطوير والتعزير عن محضري مجلس المعهد ال 1مرفق 

  2020/2022الفترة عن و

  التعزيز والتطوير طخطووسائل التوعية بطرق إعالن  2مرفق 

داخلية كافة االطراف المعنية المن المشاركه في اعداد خطط التطوير والتعزيز قائمة ب 3مرفق

 والخارجية

 )ندوات اعضاء هيئة بمفاهيم وعناصر الجودة بالبرنامجوالتدريب لتوعية ا وسائل 4مرفق 

 (2021و  2020و  2019التدريس ومعاونيهم والطالب 

 ادوات ومؤشرات كمية وكيفية للتقييم المستمر لجودة األداء بالبرنامج 5مرفق 

نظام  نامج علىقياس أثر نتائج التقويم الذاتي للبر وامثلة تشكيل لجنة لقياس وتقييم األداء 6مرفق 

 األداء الكلي للمعهد
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 مؤشرات نجاح البرنامج -8

 أساليب التقويم غير المباشرة: 8/1

 ا جليزيية منهييستخدم قسم المحاسيبة أسياليب متنوعية للتقيويم غيير المباشير لبرنيامج المحاسيبة شيعبة اللغية اإلن

 أنيواع ورصيد معيدالت التوظييف مين خريجيى البرنيامجومعيدالت التخيرج و ،البرنيامجمعدالت التحويل مين 

 قييةاسييتطالع اتجاهييات وآراء المسييتفيدين ذوي العالوالمؤسسييات التييى تقبييل علييى توظيييف خريجييي البرنييامج 

  وغيرها. االستطالع تحليلاالستفادة من نتائج و

  النتيائج  وتحلييل لمحاسيبة شيعبة اللغية اإلنجليزييةابرنيامج واليى عيدد المحيولين مين يقوم القسم سينويا بحصير

وات سيين 4خييالل اسييباب التحويييل التخياذ االجييراءات المناسييبة، والجيدول التييالي يوضييح التحيويالت ودراسية 

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

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 التخصص   العام الدراسي

من برامج المعهد الى المحاسبة شعبة اللغة 

 االنجليزية

-- -- -- -- 

من المحاسبة شعبة اللغة االنجليزية الى 

 برامج المعهد 

-- -- -- -- 

من المحاسبة شعبة اللغة االنجليزية الى 

 خارج المعهد

2 1 -- -- 

 

  :قييدين فيى طالب المالإجمالى عدد  ان يتضح من الجدولالدالالت المنطوية على معدل التحويل من البرنامج

خيارج  مين البرنيامج اليى ، وكانيت النسيبة المئويية لعيدد المحيولين( طاليب46) 2020/2021للعام  البرنامج

وقيد قيام الطيالب  .منخفضية %( وهيى نسيب 3.5) 2019/2020وعيام  %( 4) 2020/2021المعهد عيام 

مييا يعنييى م  ،البرنييامج الييىمحييولين ال يوجييد و نظييراً لبعييد المسييافة وتقليييل االغتييراب،ميين البرنييامج بالتحويييل 

ن هنياك فكيرا بدراسة سيوق العميل تبيين او .قبولينللطالب الم المحاسبة شعبة اللغة اإلنجليزيةج تناسب برنام

لمحاسيبين  اكثير مين احتياجيهشيعبة اللغية االنجليزيية سائدا بين الطالب عن احتياج سوق العمل الى محاسبين 

وجيه وات عين الت. ونتيجة لذلك يقوم المعهد سنويا بعقد ندشعبة اللغة العربية نظرا لقلة عددهم في سوق العمل

 ظف المختلفيةوجهات التوباللغة االنجليزية  لمحاسبةم اهمية احتياج سوق العمل لالوظيفي مع الطالب تبين له

  .والمؤسسات االستثمارية الجديدة وخاصة االجنبية مثل البنوك

 مج بلييغ عييدد طييالب التخييرج ميين برنيياو البرنييامجبملتحقييين المعييدالت التخييرج ميين يييتم سيينويا حصيير اعييداد و

لى العيام إ( 2015/2016سنوات الماضية بداية من العام الدراسي ) 6خالل  المحاسبة شعبة اللغة اإلنجليزية

  (2مرفق ) .( طالب51) ( هم2020/2021الدراسي )

العيييييييييييييييام 

 الدراسي

2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 

عييييييييييييييييدد 

 الخريجين

5 6 10 13 13 4 

 51 االجمالي
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  :داد نسييبة أعييالنتييائج بالجييدول السييابق يتضييح ان عييدد و بتحليييلالييدالالت المنطوييية علييى معييدالت التخييرج

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

و  2016/2017 عييامي 13الييى  2015/2016خييريج بالعييام  4ميين  ت معييدالت التخييرجوقييد زاد بالبرنيامج

ميا يخيص وفي وهذا يدل على فاعلية البرنامج وارتفاع نسب النجاح وعدد الملتحقين بالبرنامج. 2017/2018

فهييو بسييبب انخفيياض عييدد طييالب  2020/2021و  2019/2020مييدلول انخفيياض نسييبة الخييريجين عييامي 

ة ميادة اللغي مجميوع اقيل مين الحيد االدنيي فيي الثانوية العامة المقبولين بالمعهد وحصول معظم المقبولين على

 .االنجليزية كشرط للقبول بالبرنامج

  فيرص  أماكن عملهم من خالل رابطية الخيريجين، وييتم تيوفيرمن يعمل ويتم التواصل مع الخريجين ومعرفة

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

تم ا سينويا ويييوجد بالمعهد قسم الخريجين يعد قواعد بيانات عن خريجي المعهيد وييتم تحيديثه .سنويا البرنامج

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

  يُعييد خييريج برنييامج ، حيييث أنييواع المؤسسييات التييى تقبييل علييى توظيييف خريجييى البرنييامجيييتم سيينويا رصييد

 ظيائفول فى من الخريجين الذين يتمتعون بتنوع الطلب عليهم فى سوق العم المحاسبة شعبة اللغة اإلنجليزية

 طيياعوق العييام القطيياع وهيئييات للييربح، وشييركات الهادفيية غييير والمنظمييات الحكومييية الهيئييات فييي المحاسييبة

 الخارجيية،والداخليية  والمراقبية المراجعية الخدميية، وظيائفو التجارييةو الزراعيةو الصناعية العام األعمال

ثمارية، االسييت المحييافظ وإدارة المييالي التحليييل أنواعهييا، وظييائف بكافيية والضييريبية المحاسييبية االستشييارات

 بنيوك ليزييةالمحاسبة شعبة اللغية االنجومن أهم أمثلة الجهات التى تقبل على توظيف خريج برنامج  وغيرها.

ارة وزمصييلحة الضييرائب ، مؤسسييات التعليمييية كهيئيية اكاديمييية، الوخاصيية االجنبييية القطيياع العييام والخيياص

 التخطيييط واالصييالح اإلدارى ومييا يتبعهييا ميين مصييالح وهيئييات حكومييية، شييركات القطيياع الخيياص، الجهيياز

عهيا ر وميا يتبة االسيتثماالمركزى للتنظيم واإلدارة، شيركات سمسيرة األوراق الماليية، النيابية اإلداريية، وزار

 (4مرفق ) من مصالح وهيئات حكومية والتنمينات االجتماعية.

  دارة فيييى معهيييد طيبييية العيييالى لتكنولوجييييا اإل المحاسيييبة شيييعبة اللغييية االنجليزييييةوبالنسيييبة لخيييريج برنيييامج

تلفية ميع المخللتوظف نظراً لعقد المعهد بعض بروتوكوالت التعاون فيى المجياالت  والمعلومات، فلديه فرصة

ام بعييض األطييراف ذوى العالقيية، بجانييب وجييود ملتقييى للتوظيييف يييتم تنفيييذه داخييل المعهييد فييى نهاييية كييل عيي

لدراسية، دراسى، مما يتيح للطالب المسجلين فى البرنامج مين التيدرب فيى الشيركات أو البنيوك خيالل فتيرة ا

  ى التوظيفى.وأيضاً الفرصة األكبر لخريجى البرنامج من التوظف من خالل الملتق

 سيات اليذين مثيل ميديرى المؤس المسيتفيدين ذوى العالقية  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 العلمريجين ومدى مالئمة المستوى السنوى للمعهد، حول كفاءة الخ

يتضيح و الخيريجين.ومستوى تم تحليل نتائج هذا االستطالع للوقوف على نقاط القوة والضعف بشنن كفاءة يو

ن عيالرضيا عين مسيتوى الخيريج بصيفة عامية ميع محدوديية الرضيا  عين االعيوام السيابقة  من تحليل النتيائج

 (5مرفق ) العمل تحت ضغوط وااللتزام باجراءات االمن والسالمة

 



 

 
 

 Page 52 2020/2021 المحاسبة شعبة اللغة االنجليزيةالدراسة الذاتية برنامج 

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

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

البيييان و (6مرفققق) .بالجامعييات المصييرية الحكوميييةماجسييتير او دكتييوراة او دبلومية سييواء بالدراسيات العليييا 

 .جيي العياماإلحصائي التالي يمثل تتبع خريجي دور مايو من كل عام حيث أنهم يمثلون العدد األكبير مين خري

ة عليى فاعليي يتضح من الجدول التالي ارتفاع عدد المسجلين للدراسات العليا ودورية التسجيل سنويا مما ييدل

 نامج.العملية التعليمية ومستوى مناسب للخريج واكتسابه مهارة التعليم المستمر خالل دراسته بالبر

 معدالت التسجيل في الدراسات العليا لخريجي البرنامج

 عدد المسجلين في الدراسات العليا عدد الخرجين بالبرنامج العام الجامعي

2020/2021 5 -- 

2019/2020 6 1 

2018/2019 10 2 

2017/2018 13 2 

2016/2017 13 1 

2015/2016 4 -- 

 6 51 االجمالي

 

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

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

 الجهات لتدريب عدد من الطالب. 

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

 للتعامل مع سوق العمل. 

ق ات سيوق العميل، وشيارك فيهيا عيدد مين الطيالب والخيريجين، وتيم توثيييتم عمل نيدوات تتعليق بمهيار .3

 المناقشات والندوات. 

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

 يتميييز تصييميم برنييامج إدارة األعمييال بوجييود مجموعيية ميينو عيين مشييروع للتخييرج ميين خييالل المقييرر.

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

 المقررات في:

 أساسيات التفكير المنطقي والبحث العلمي. -

 1محاسبة التكاليف  -

 2محاسبة التكاليف  -

 1المحاسبة الضريبية  -

 2المحاسبة الضريبية  -

 1المراجعة  -

 2المراجعة  -

 االدارة المالية -

 بحوث التسويق. -
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 مبادئ بحوث العمليات. -

 .دراسة جدوى المشروعات -

  ون بهيا مستوى كفاءة الخيريجين فيى المنظميات التيى يعملي طالع اراء األطراف المعنية عناستيتم سنويا

عميل عليى تم تحليل نتائج هذا اإلستطالع لمعرفة نقاط القوة والضعف فى مستوى كفاءة الخريجين، واليو

 (5مرفق )لعملية للخريجين لتتناسب مع متطلبات سوق العمل.تطوير المهارات ا

 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 تعاون 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 

 المرفقات

 الـبيـان رقم المرفق

 من والي برنامج ادارة االعمال  بيان باسماء الطالب المحولين 1مرفق 

 سنوات  4بيان احصائي باعداد الخريجين خالل  2مرفق 

 الخريجين  قواعد بيانات 3مرفق

 قائمة بالمؤسسات التي تقبل على توظيف البرنامج 4مرفق 

 البرنامج وكفاءة الخريجاستطالع اراء ذوى العالقة في  5مرفق 

المحاسبة ماجستير أو دكتوراه في اى سنوات تخصص  همتسجيل بيان احصائي بمن تم 6مرفق 

 شعبة اللغة االنجليزية

 التدريب الميداني  ومكون دليل وخطه 7مرفق 

 والمهارية لخريجي البرنامجالمقررات التي تنمي القدرات االبتكارية ب بيان 8مرفق 

 


