معهد الدراسات والبحوث البيئية
وحدة ضمان الجودة واالعتماد

آليات التعامل مع المشكالت المؤسسية

يتبع المعهد سياسات محددة تساعد على تقديم حلول عملية لمشكالت التعليم والتى تتمثل فى :
 -1الكثافة العددية الزائدة للطالب فى بعض االقسام العلمية
وقد سعى المعهد لحل مشكلة الكثافة العددية للطالب فى بعض االقسام من خالل تقسيم الطالب

لمجموعات وفقا الستيعاب القاعات الدااسية والذى يسمح بقدا أكبا من التفاعل بين عضو هيئة
التدايس والطالب داخل المحاضاة ،باالضافة الى انه فى الحاالت القصوى يتم التنسيق مع الجهة

المشتاكة مع المعهد (كلية الدااسات العليا للطفولة) لالستعانة بالمداج الكبيا فى حالة تعذا تقسيم
الطالب الى مجموعات .

 -2انخفاض عدد الطالب فى بعض االقسام العلمية
وهذه المشكلة يعانى منها بعض االقسام العلمية مثل قسم العلوم الطبية بالمعهد  ،نظ اا الن بعض

اعضاء هيئة التدايس فى منح علمية وبعثات فى الخااج  ،ولذلك فان فاصة قبول عدد كبيا من الطالب

غيا متاحة للقسم .

 -3ضعف الموارد المتاحة
ولحل مشكلة نقص الموااد أنشأ المعهد عدداً من الوحدات ذات الطابع الخاص لتنمية الموااد الذاتية

للمعهد مثل ماكز اإلستشااات والبحوث البيئية ووحدة تكنولوجيا المعلومات  ،كما ان هناك باوتوكوالت تعاون
مع بعض الجهات (جهاز شئون البيئة والجمعيات االهلية) .
 -4نقص او زيادة أعضاء هيئة التدريس

وفى مجال الكفاية العددية ألعضاء هيئة التدايس فإن المعهد يعتمد بشكل كبيا وخاصة فى بعض

االقسام على االنتدابات الخااجية من الكليات والمعاهد المناظاة لسد االحتياج من اعضاء هيئة التدايس.
 -5عدم توافر المراجع العلمية
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بالنسبة لمشكلة عدم توافا المااجع الحديثة لطالب الدااسات العليا  ،فقد سعى المعهد لحل ذلك فى

اطاا عمل "لجنة المكتبات" بتشكيل لجنة من الهيئة المعاونة عن كل تخصصات المعهد لمااجعة وحصا
الكتب والمااجع الموجودة بالمكتبة بمساعدة المختصين لمعافة الكتب المتوفاة والناقصة ومن ثم تزويد المكتبة

بالكتب والمااجع والموسوعات الحديثة التى يحتاجها غالبية الطالب فى كافة التخصصات وذلك فى ضوء
الموااد المتاحة للمعهد (من خالل شااء الكتب من معاض الكتاب).
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