خطة المعهد للحصول على اإلعتماد األكاديمى
األهداف

المخرجات
/العوائد

األنشطة

مؤشرات األداء

مسؤول

الفترة الزمنية

جهة التمويل

التنفيذ

 -1وضعععععط الخطة خطة إستراتيجية  -1-1تحديث رؤية ورسااااااا لة
اإلسعععععععترا ي يعععة كرؤية وهدف وأهداف المعهد طبق للمتغيرات
الداخلية والخ رجية.
للمعهد.
للمعهعععد واإللتزا
بعناصرها.
 -2-1تحديد العن صاار الرسيةااية
داخااال الخطاااة ايسااااااتراتيجياااة
للمعهد.
 -3-1مت بعة تنفيذ بنود الخطة
التنفيذية لتطوير المعهد.

من

 تم تحااديااث رؤيااة ورساااااااا لااة  -سااااامااااايااااادالمعهاااد سا سااااااااا بقتهااا طبقااا المعهد.
2019
لإلحتي ج ت الجديدة له.
 مدير وحدة سماال الخطااة الباادأ بح اااااار ضااااااااااااماااااا ن ين يرالعن صر الرسيةية داخل الخطة الجودة.
2019
ايستراتيجية للمعهد.
 لاااااجاااااناااااة سااامااال خاااطاااة تااانااافاااياااذياااة الاااتاااخاااطااايااالتطويرالمعهد ومراجعة بنوده ايسااتراتيج 2019
األساااااااا ساااااايااة ما باال وحاادة (ا ل ت سااااااا ي تم
تشااااا يله خ
الضم ن.
الفترة الق دمة)

إلى
مةتمر
موارد المعهد
م رس
ما خ
 2019مجلس إدارته

2022

 سمااال التوصاااااايه الو يف -1-2تطوير وتحااديااث الهي اال للمعهاااد وتحااادياااد ىقااا ط القوى
التنظيم للوحااادة منب قاااة ما والضعه ف كل ةم إدارى.
 -2طوير الهي كل ايرتق ء بمةتوى الااهااياا ااال ايدارى لاالاامااعااهاااد
 ت ش يل لجنة مراجعة ومرا بةالععععتععععنعععع ععععيععععمععععى األداء داخل وت اااااانيه مه مه الرسيةااااااية
داخلية ألسم وحدة الضاااااام ن
واإلدارى.
وتقييم األداء بش ل دورى.
المعهد.
وأسمااا ال نترو ومراجعاااة
التوصيه الو يف للمعهد.
 -2-2تاااافااااعااااياااال وحاااادة إدارة
 إىشااااااا ء وحدة إدارة األزم تاألزماااا ت والاااا ااااوار داخاااال
وال وار والبااادأ ف تفعيااال
المعهد.
دوره بشاااااا ل أخاااااامل داخل
المعهد.
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 ساااااماااااياااااد  2020 2019موارد المعهدما خ
المعهد.
مجلس إدارته
 مدير وحدةضااااااااااااماااااا ن
الجودة.

 -1-3ايلتزام بةااااي سااااة التقييم  -زيااا دة ا ل فااا ءة ورضااااااااا ء
الااذات الشاااااااا ماال ألداء المعهااد المةتخدميا.
موارد المعهد
 مدير وحدةرفع ال ف ءة
 -3بنى المعهعععد
والتطوير المةتمر.
خ
ضااااااااااااماااااا ن  2018مةتمر ما
لععععلععععمعععععععععايععععيععععر التعليمية للمعهد
 -2-3ايلااتاازام بااا لاامااعااا يااياار  -إت ا حااة ايط ع سل ملفاا ت
مجلس إدارته
الجودة.
األكعععععاديعععععمعععععيعععععة وتحقيق الشف فية
األكااا ديمياااة  NARSوتحااادياااد الاامااقااررات لاالااطا ب وىشاااااااار
والم دا ية ف
المالئمة.
الع مااا ت المرجعياااة بحياااث الوس باادهااداف ورؤيااة وحاادة
التع مل
تتوافق مع رؤياااة ورسااااااااا لاااة ضاااااامااا ن الجودة داخااال دليااال
الط ب.
المعهد.
 -3-3تفعيل إ ستط س ت الرأى  -تطوير أدوات وبرامج التحليل
وإسااااااتبيا ىا ت يا س رضاااااااا ء ب ورة مةتمرة للح و سل
أدق الن ت سج والم ت ب عة ا لدور ية
الط ب والع مليا ب لمعهد.
ما خ ا لمراجع الاااداخ ل
والخ رج .
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 -1-4تطوير البر ى مج ال خ ص
ب ل ةم سلم .
 -2-4تااوصااااااايااه الاامااقااررات
الدراسية وخراس المقررات.

رفع ال ف ءة
 تقرير اللجنة الداخلية لمرا بة  -مدير وحدة  2018مةتمر موارد المعهد -4ععععععطععععععويععععععر
ما خ
البرامج التعليميععة التعليمية وتدهيل  -3-4تطوير وتحااديااث ملف ا ت ومراجعة أسم وحدة الضم ن ضااااااااااااماااااا ن
مجلس إدارته
الجودة.
وال نترو داخل المعهد.
والععععععمعععععع ععععععررات المعهد لتقديم المقررات لأل ة م المختلفة.
أوراق ايستم د
الدراسية.
 -4-4تحليااال وتنظيم ىتااا سج
 توفر سدة أسااااا ساااااية للهي لتفعيل ىظم التعليم ايسااااتبي ى ت لتدسيم ىق ط القوى
التنظيم لمقررات لأل ة م.
وإح ىقا ط الضااااااعه داخاال
والتعلم
المعهد.
 -5-4تفعيل ساابل تحويل التعليم
إل تعلم وتطوير أس ليب التقويم
والتدريس داخل المعهد.
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 -5رفعععط كعععفعععاءة
العاملين بالوحدة.

 -6طوير المبنى
و وفير عناصععععععر
األمن والسالمة.

رفع ال ف ءة
التعليمية ودسم
المعهد وتدهيله
لتقديم أوراق
ايستم د

 -1-5وضااااااع خطااة تاادريبياااة
ألسضااااااااا ء هايا اااة الاتااادريااس  -المت بعة لتنفيذ خطة التدريب  -ساااااماااااياااااد
المعهد.
والع ا مليا ب ا لوحاادة والمو فيا وسدد الدورات المطلوبة.
 مدير وحدة  2020 2019موارد المعهدلرفع ال فا ءة وتنميااة المها رات
خ
ما
ضااااااااااااماااااا ن
وإدراك العن صاااار األساااا سااااية
مجلس إدارته
الجودة.
للح و سل ايستم د.
 -2-5إتخ ذ ايجراءات ال زمة  -تفعيل سااااي سااااة ايسااااتبي ى ت  -لاااااجاااااناااااة
للوصااااااو لمرحلاااة الرضااااااااا لقي س مدى الرضااااااا الو يف الاااااباااااحاااااو
والتطوير
بش ل سنوى.
الو يف .
 -1 -6تطوير الفراغااا ت  -زي دة الةااااااعة ايسااااااتيع بية
الداخلية وتجهيزه ب ل مل للمبن بشاااا ل مةااااتمر وتطور
تجهيز الفراغا ت داخال المعهاد
وزي ا دة ىةاااااابااة ايخااااااغ ا
وإست م المب ى بش ل دورى
بداخله إل أىةب حد.
وبو ت ير.
 تطوير المنشااااااادت والخدم توالمرافق والمعااا مااال والور

4

 2020 2018موارد المعهد
ما خ
 مدير وحدةمجلس إدارته
ضااااااااااااماااااا ن
الجودة.
2020 2018

 -2-6ماااتااا باااعاااة تاااوفااايااار داخاال المعهااد ومت ا بعااة التنفيااذ
تجهيزات ومعااادات األما طبق للجدو الزمن .

والة مة داخل المبن .

 -7ععععععفعععععععععععععيععععععل
العععععمشعععععععععععاركعععععة
الم تمعية.

تحقيق التف سل
بيا المجتمع
الخ رج
والمعهد.

 ح اااااار تجهيزات ومعااداتاألما والة مة وايىذار المب ر
لاالااحااريااق ووسااااااااا سااال ا مااا
ال اااان س ومدى توفره داخل
المعهد.

 2018مةتمر

 ساااااماااااياااااد -1-7وضااع خطة إىشا ء مركز  -المت بعة لدراسة أبع د الخطة.
 2020 2019موارد المعهد
المعهد.
ايسااااااتشاااااااا رات الهناادساااااايااة
ما خ
وال خد م ت التعليم ية :و تدسيماه
مجلس إدارته
 المت بعة لدراسة أبع د الخطة - .مدير وحدةما خ التع ون المشااترك مع
الضم ن.
متطلب ت المؤسااة ا ت الح ومية
كاخاطاااة ماجاتاماعاياااة لاخااادماااة
موارد مركز
 لجنة خدمةالمح فظة.
ايستش رات
الاااماااجاااتاااماااع
الهندسية
 -1-7زياااا دة بااااروتااااوكااااو ت  -إزدي د بروتوكو ت ال اادا ة وتنمية البي ة 2019 .مةتمر
التع ا ون واألىشااااااطااة الط بيااة بيا المعهاااد والمؤسااااااةااااااااا ت
الاامشااااااااتااركاااة باايااا الاامااعااهاااد األخرى.
والمؤسة ت المحيطة.
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