
 
 
 
 

 

 البحوث الطبيةمعهد  – وحدة ضمان الجودة

 2017 أغسطس  / يوليو –نشرة عن أنشطة الوحدة 

15/8/2017 

 

وقد  وثائق الغير مكتملة ببعض االقسام.وجود بعض التقارير المراجعة أظهرت  :على ملفات الجودة باألقسام العلمية لية المراجعة الداخ

 استيفاء التعديالت المطلوبة. قام فريق المراجعين بتسليم قوائم التحقق لمنسقي الجودة باالقسام وجاري حاليا متابعة

بعض االجراءات  العمل علىأظهر تقرير اللجنة بعض اوجه القصور تم على أساسها  على بعض أقسام الجهاز االداري:الداخلية لمراجعة ا

 التصحيحية وتشمل:

 ""MISتفعيل نظامي الربط بين وحدة تكنولوجيا المعلومات وقسمي شئون أعضاء هيئة التدريس وشئون العاملين ل •

 واستخراج البيانات إلكترونيا.لتسجيل  "الفاروقو"

 يه للتغلب على ضيق االماكن ببعض األقسام.القسام االدارل توفير وحدات تخزين •

 .ا لكتيب التوصيف الوظيفي المعتمدعمل لوحات ارشادية توضح الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي لكل قسم طبق •

أظهر تقرير اللجنة وجود بعض المالحظات على ورقة االسئلة  :2017ول واالمتحانات لفصل الربيع مال الكنترعلى أعالداخلية مراجعة لا

ألقسام، وقد قامت الوحدة بارسال المالحظات لكل قسم على حدى وطلب اتخاذ االجراءات ابة ونماذج االجابة ببعض اوكراسات االج

. اما فيما يخص مكان الكنترول فتعمل ادارة المعهد حاليا على 2017سبتمبر التصحيحية المناسبة واعتمادها بمجالس االقسام لشهر 

 تجهيز مكان مناسب تتوافر فيه شروط الكنترول.

 التقييم بنود جميع في %80 من أعلى تقييم على مقرر 95 حصولاظهرت نتائج االستبيان  :2017استبيان الطالب للفصل الدراسي ربيع  

 بنود من اكثر أو واحد في %80 من أقل تقييم على مقرر 28 حصل حين في ،الدراسي للفصل المتاحة المقررات اجمالي من %77 بنسبة

 .قسم 14 على موزعة %23 بنسبة التقييم

  على بناًء الدراسى الجدول في تعديالت :نقاط ثالث عدا فيما %80 من أعلى تقييم على حصل االستبيان بنود من بند لكل العام التقييم

 .%74.4 السابق العام عن التعليمية العملية تحسن* %77.4 المكتبية الساعات عن االعالن * %78.7 الطالب اقتراحات* 

 .القادم ( واعتمادها بمجالس أقسام سبتمبرجراءات التصحيحية )في حالة الحاجةطار األقسام العلمية بنتائج االستبيان التخاذ االوقد تم اخ

التي اشار القوة نقاط ستبيان، ومن أبرز عن بنود اال %78و  59تراوحت نسبة الرضا بين : 2016/2017ستبيان الطالب الوافدين للعام ا

ا اشارت بعض ن. كموالمصرييالوافدين الطالب التمييز بين عدم  -المناهج النظرية قوة  –كفاءة اعضاء هيئة التدريس اليها الطالب: 

 توافر كافيتريا.عدم  –كفاية التدريب العملي عدم  –االجراءات االدارية صعوبة  –كفاية اللقاءات التعريفية نقاط الضعف إلى: عدكم 

 االمكانيات الماديةو( %77.1)البنود الخاصة بتوافر الموارد البشرية اظهر ارتفاع نسبة الرضا عن  استبيان رضا الوظيفي للجهاز اإلداري:

. ومن (%45( والتدريب )%56عن نمط االدارة وتقييم االداء ) في حين انخفضت نسبة الرضا (%87( وعالقات العمل )%64) وظروف العمل

 .تمدةالتدريبية المع للخطةالتدريبية للجهاز االداري وفقا تفعيل الخطة  االجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها في هذا الصدد

طالب،  202و إداري،  65معيد ومدرس مساعد، و  55عضو هيئة تدريس،  137شارك في االستبيان  :SWOTالرباعي استبيان التحليل 

قد اظهرت النتائج ارتفاع نسب الرضا عن جميع بنود االستبيان فيما ولكل فئة على حدى، يل نتائج االستبيان وقد تم تحلطالب وافد.  22و 

 %49.5) طية اتخاذ القرارديموقرا( أ. هـ.ت.%46ني )الدورية للمبا( والصيانة أ. هـ.ت. %48د )كفاية الموارد الذاتية للمعهعدا ما يخص 

 العصف الزهني التي جلسات نتائجبنتائج هذه االستبيانات باالضافة إلى االستعانة ب التخطيط االستراتيجيمعيار قامت لجنة  وقد. اداريين(

وعرضها في اجتماع  الستراتيجية الجديدةلتشكيل مسودة الخطة ا لجنة التخطيط االستراتيجي ومجلس األطراف المجتمعيةاجتماع بتمت 

 لجنة التخطيط االستراتيجي نهاية الشهر الحالي.

 جنة مايلي:ضمان الجودة، ومن ضمن أنشطة اللوحدة  أهداف وأنشطةقامت اللجنة بوضع خطة للتوعية ب

 .طة وحدة ضمان الجودةعن أنش ربع سنوية اصدار نشرة اخبارية •

 .على اإلعتمادالمعهد حصول  عمل لوحات تعريفية عن أهمية •

 م الجودة بالمعهد.ااهيم نظدورية عن أهم مفعمل لوحات ارشادية ونشرات  •

 الوثائق والنماذج والكتيبات اإلرشادية. للمعهد بجميعموقع االلكتروني التواصل مع وحدة تكنولوجيا المعلومات لتحديث ال •
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