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 )٢٠١٩-٢٠١٥( اإلستراتيجية اإلعداد والصياغة النهائية للخطة فريق
********************************** 

 المجموعة منسق. د /  دمحم عبد الكريم عبدربه  ،  أ
 

 :التدريس هية أعضاء
  ************ 
 بقسم الدراسات البيئية األستاذ .د. هدى حسن بغدادىأ -١

 /  محمود عادل أستاذ مساعد بقسم الدراسات البيئية د -٢
 مدير وحدة ضمان الجودةاسات البيئية و نائب بقسم الدر مساعد أستاذ . صباح جابر البناد -٣
 .د. أحمد مرسى ، رئيس مجلس قسم الدراسات البيئيةأ -٤
 قسم علوم المواد مجلس . معتز با� سليمان ،  رئيسد.أ -٥
 قسم التكنولوجيا الحيوية مجلس .د. صالح شويته ،  رئيسأ -٦
 قسم تكنولوجيا المعلومات مجلس عادل الزغبى ،  رئيس.د أ -٧
  جرجس األستاذ بقسم تكنولوجيا المعلوماتكمال شوكت  . د /  أ -٨

 

 : المعاونة الهيئة -ب
  **************** 

 الدراسات البيئية: قسم •
 خيرى جمعة مسعود.  دمحم )۱

 طلعت عبد الحميد  عمرو )۲

 
 : علوم المواد قسم •

 مصطفى البيومى دينا. أ) ١

 . ياسمين دمحم يسرىأ) ٢
 . السيد غانم أسماء) أ.۳
 

  : تكنولوجيا الحيويةال قسم •
 أسماء عبد الصمد عون . )۱

 هبة هللا دمحم حسن. )۲

 هدى عيد دمحم. )۳

 

 : المعلومات قسم •
 . شيماء خالد شاكرأ) ١
 .مدحت كمال دمحم) أ. ۲
  . إيمان عبد الرحيم عبد الرؤوفأ) ٣

 .عبد الحكيم عبد اللطيف دمحم. أ )٤       
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 :الجودة ضمان وحدة المشاركين من-ج
******************* 
 / أمل مخلص على الديند )۱
 / داليا ياقوتد )۲
 أ/ نعمة حسين )۳
 بسمة احمد هريديأ/  )٤
 
 :اإلداريين -د

        ************** 
 أمين المعهد –/ دمحم سالم م )۱
 . إيمان ابراهيم : مدير معاملأ )۲
 إدارى مدير . آمال رجب حسين:أ )۳
 . أيمن عثمان حافظ : مدير إدارىأ )٤
 ير إدارى. ثناء فياض: مدأ )٥
 . جمال مصطفى: مدير إدارىأ )٦
 . ريهام العسيرى : مدير إدارىأ )۷
 . سحر فريد : مدير إدارىأ )۸
 . سمحة محمود فهمى : مدير إدارىأ )۹

 أ.  سلوى عابدين: مدير إدارى  )۱۰
 . فاطمة حسين عباس : مدير إدارىأ  )۱۱
 دمحم خيرى : مدير إدارى فاطمةأ.   )۱۲
 أ.  فاطمة طلبه : مدير إدارى  )۱۳
 دمحم رأفت : مدير إدارىأ. ماجدة   )۱٤
 . ماجدة نعيم: مدير إدارىأ )۱٥
 . هالة الصقار مدير إدارىأ )۱٦

 
 
 :الطالب -ذ

      ************ 
 . أيمن حمزةأ )۱
 . سمر دمحمأ )۲
 . عصام قبارىأ )۳
 . عمرو حلمىأ )٤
 . عمرو طلعتأ )٥
 . كوثر السيد أ )٦
 . مروة الدرينىأ )۷
 عبدهميرهان . أ )۸
 . نهى قطبأ )۹

 أ.مروة رمضان )۱۰
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 :يجينالخر -ر

    ******************* 

 كريم أحمد/ د )۱
 الريس الزهراء/ أ )۲
 متولى  اسالم/ د )۳
 ياقوت أمل/ أ )٤
 عازر أوديت/ أ )٥
 الخولى شهيرة/ أ )٦
 عبدهللا محمود على/ د )۷
 زاميل دمحم/ د )۸
 فرج نجالء/ د )۹

 كمال وفاء/ د  )۱۰
 

 المراجعة الداخلية فريق
************** 

 دالمعه عميد يوسف، إبراهيم مختار. د. أ -١
 والبحوث العليا الدراسات لشئون المعهد وكيل شوكت كمال جرجس. د. أ -٢
 البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون المعهد وكيل  حافظ، محمود عفاف. د .أ -٣
 .بالمعهد الجودة ضمان وحدة مدير حسونه، الدين صالح دمحم. د.أ -٤

 

 المراجعة الخارجية فريق
************** 

 لمشرف على مركز توكيد الجودة بالمعهد)(ا متولى متولى كمال. د.أ .١
 (نائب رئيس حى المنتزه ومدير إدارة الرصد والمتابعة بمحافظة اإلسكندرية سابقاً  د.ضيف منصور سليمان  .٢
 (رئيس جمعية مستثمري برج العرب)  واصف أمير. م .٣
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 اإلسكندرية بمحافظةالمجتمع المدنى  جهات
***************************** 

 )إسكندرية لالسمنت ( تيتان كةشر .١
 نيازا شركة .٢
 اإلسكندرية لألسمدة شركة .۳
 شركات فاركو لألدوية مجموعة .٤
 رجال أعمال اإلسكندرية جمعية .٥
 أنربك شركة .٦
 أكبا شركة .٧
 الشرق األوسط لتكرير البترول شركة .٨

 

المهن الطبية و العلمية والزراعية والهندسية  نقباء .٩
 دلة و التجاريةاوالصي

 ء البيئة باألسكندريةأصدقا جمعية  .١٠
 العربية لعلوم المواد الجمعية  .١١
 صيادي بحيرة مريوط جمعية  .١٢
 المياه والبيئة جمعية  .١٣
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 كلمة عميد المعهد

 

يبدأ بناء المجتمعات وتطورها من التعليم وذلك لتحقيق التقدم الذي تطمح إليه الشعوب في عالم   

تقدمه من برامج متطورة حجر الزاوية في بناء  سريع التطور ... سريع النماء، وتمثل الجامعات بما

 .األوطان مستقبل

م "مركز الدراسات العليا والبحوث" باإلشتراك مع ۱۹۷۲أنشأت جامعة األسكندرية في عام 

هيئة اليونسكو والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة بهدف تدعيم الدراسات العليا بالوطن وتشجيع الباحثين 

 اصة في قطاعات العلوم األساسية وبحوث البيئة والبحوث التكنولوجية.في مختلف التخصصات، خ

م وكان ۱۹۸۳" لسنة ۲۳۹وقد أنشئ معهد الدراسات العليا والبحوث بالقرار الجمهوري رقم "

 ۱۹۸۷" لسنة ۳۷۹يضم قسمي "الدراسات البيئية" و"علوم المواد" ثم صدر القرار الوزاري رقم "

الحيوية" و" تكنولوجيا المعلومات" وأصبح المعهد بذلك يضم أربعة  م بإنشاء قسمي "التكنولوجيا

من  هيئة التدريس أعضاء بين مختلف العلوم  ويوجد به متداخلةمتباينة و أقسام علمية ذات طبيعة

 .مختلفة ارس علميةخلفيات متعددة التخصصات ومن مد

لتحديث المستمر للمناهج نحو  التطوير وا مجهود كبير فى إطار سعيه الدؤوب المعهد يبذلو

وإجراء أبحاث رائدة يستفيد منها الوطن وأن يكون  فى إطار نظم الجودة الشاملة وأساليب الدراسة

علمى يعتمد على اإلستفادة من الخبرات العلمية واإلمكانيات المالية فى تنمية وتفعيل  بيت خبرة

كوادر متميزة املة تؤدي إلى تخريج ، وذلك من خالل إستراتيجية متك الدور األكاديمي والمجتمعي

 على المنافسة في سوق العمل محلياً وإقليمياً ً.ة قادر

وفي سبيل تحقيق غايات المعهد وأهدافه في ظل رسالته الحالية ورؤيته المستقبلية فإن 

للوصول إلى  جامعة اإلسكندرية وإستراتيجية الدولة استراتيجية المعهد أعد إستراتيجيته في ضوء

 مؤسسة أكاديمية رائدة.كون أن ي

 

 وفقنا هللا في خدمة الوطن بدفع عجلة التنمية والنهضة إلى األمام.......

 

 

 عميد المعهد

 

 أ.د. مختار إبراهيم يوسف   

 



۹ 
 

 
 
 
 
 
 
 

األولالفصل   
 

ة�ة ومكونات الخطة اإلستراتيج�الب�انات الوصف  
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 الوصفية عن المؤسسة البيانات

********* 
 

  والبحوث العليا الدراسات معهد: ؤسسةالم اسم
 

 متوسط معهد            √      عالي معهد                         كليـة  : المؤسسة نوع
 

  األسكندرية جامعة: المؤسسة لها التابعة األكاديمية/الجامعة اسم
 

 صةخا                                 حكومية   األكاديمية/الجامعة نوع
 

 :الجغرافى الموقع
  االسكندرية:  المدينة -                               االسكندرية:  المحافظة   

 
  ۱۹۸۳:  التأسيس تاريخ

 
 العلمية الرسالة أو المشروع تقديم و المعتمدة الساعات متطلبات إستيفاء :الدراسة مدة

 ساعة معتمدة  ۲۱الدبلوم المهنى:  برنامج •
 ساعة معتمدة ۲٤وم التخصصى: الدبل برنامج •
 ساعة معتمدة ۳۲:  الماجستير برنامج •
 ساعة معتمدة ٤۲الفلسفة:  دكتوراه برنامج •

 
 االنجليزية: الدراسة لغة

  
 للمعهد األكاديمية القيادة

 

 الدرجة االسم القيادة
 العلمية

 أستاذ يوسف إبراهيم مختار. د.أ العمـيــد
 - ينطبق ال بوالطال التعليم لشئون المعهد وكيل
 أستاذ شوكت كمال جرجس.د.أ والبحوث العليا الدراسات لشئون المعهد وكيل
 أستاذ  حافظ دمحم عفاف .د.أ البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون المعهد وكيل

√ 
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 وتوزيعهم الطالب أعداد

 
 العليا الدراسات مرحلة

 :۲۰۱٤/۲۰۱٥ى العام الجامعى حت المختلفة الدرجات على وتوزيعهم للطالب اإلجمالى العدد
 

  درجة لكل الفرعية التخصصات العلمية الدرجة
 اإلجمالى الطالب أعداد الدرجة اسم

 الدكتوراه

  ۱۲۰  البيئية الدرسات دكتوراه
 

۲٤٥ 
 ٦۹ المواد علوم  دكتوراه
 ۲۸  الحيوية التكنولوجيا دكتوراه
 ۲۸  المعلومات تكنولوجيا دكتوراه

 يرالماجست

 ۸٥۰  البيئية ماجستيرالدرسات

۱٥۰۸ 
 فى الثنائية الدرجة ماجستير
 البيئى األعمال وريادة االبتكار

۳۰ 

 ۲۷۰  المواد علوم ماجستير
 ۱۲٦ الحيوية التكنولوجيا ماجستير
 ۲۳۲  المعلومات تكنولوجيا ماجستير

 الدبلومات

 ۱٥  الطاقة ترشيد دبلوم

۸۹ 
 ۲۰ البيئية الدرسات  دبلوم
 ۱۰ المواد علوم  دبلوم
 ۱۰ الحيوية التكنولوجيا دبلوم
 ۳٤ المعلومات تكنولوجيا دبلوم

 ۱۸٤۲  اإلجمالى
 

 ۲۰۱٤/۲۰۱٥للعام الجامعى   المعاونة الهيئة و التدريس هيئة أعضاء السادة وتوزيع العلمية األقسام
 

 أستاذ األقسام العلمية
أستاذ 

 رغمتف

أستاذ 

 مساعد

أستاذ 

مساعد 

 متفرغ

 مدرس
مدرس 

 متفرغ
 اإلجمالي

 ۳۳ ۱ ٦ -- ٦ ۹ ۱۱ الدراسات البيئية

 ۲۳ -- ٥ ۳ ۹ ۳ ۳ علوم المواد

التكنولوجيا 

 الحيوية
٤ ۱ ۱ ۱ ۲ -- ۹ 

تكنولوجيا 

 المعلومات
۲ ۱ ۳ -- ٤ -- ۱۰ 

 ۷٥ ۱ ۱۷ ٤ ۱۹ ۱٤ ۲۰ اإلجمالي
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مدرس  األقسام العلمية

 مساعد

إجمالى الهيئة  عيدم

 المعاونة

 ۱۰ ۸ ۲ الدراسات البيئية

 ۷ ۳ ٤ علوم المواد

 ۱٥ ۸ ۷ التكنولوجيا الحيوية

 ۸ ٤ ٤ تكنولوجيا المعلومات

 ٤۰ ۲۳ ۱۷ اإلجمالي

على رأس العمل للعام الجامعى   المعاونة الهيئة و التدريس هيئة أعضاء السادة وتوزيع العلمية األقسام
۲۰۱٤/۲۰۱٥ 

 أستاذ األقسام العلمية
أستاذ 

 متفرغ

أستاذ 

 مساعد

أستاذ 

مساعد 

 متفرغ

 مدرس
مدرس 

 متفرغ
 اإلجمالي

 ۲۸ ۱ ۳ -- ٦ ۹ ۹ الدراسات البيئية

 ۱۹ -- ٥ ۳ ٦ ۳ ۲ علوم المواد

التكنولوجيا 

 الحيوية
٤ ۱ - -- ۲ -- ۷ 

تكنولوجيا 

 المعلومات
۲ ۱ ۲ -- ۱ -- ٦ 

 ٦۰ ۱ ۱۱ ۳ ۱٤ ۱٤ ۱۷ اإلجمالي
 

 

مدرس  األقسام العلمية

 مساعد

إجمالى الهيئة  معيد

 المعاونة

 ۸ ۷ ۱ الدراسات البيئية

 ٥ ۳ ۲ علوم المواد

 ۱۳ ۷ ٦ التكنولوجيا الحيوية

 ٦ ٤ ۲ تكنولوجيا المعلومات

 ۳۲ ۲۱ ۱۱ اإلجمالي
 



۱۳ 
 

 
  

بالمعهد التدريس يئةه أعضاء للسادة اإلجمالى التوزيع  

 الفئة 

 الجنس
 لإلناث للذكور

دد
الع

 

% 
ئة

للف
دد  

للع
 % ى 
لكل

ا
هد

مع
بال

 

دد
الع

 

% 

دد 
للع

 % ى 
لكل

ا
هد

مع
بال

 

أستاذ (جميع 
 الفئات)

۲۸ ۸۲.۳٥ ۲٤.۱۳ ٦ ۱۷.٥ ٦.۱۷ 

 ٥.۱۷ ۲۷.۲۷ ٦ ۱۳.۷۹ ۷۲.٦۲ ۱٦ أستاذ مساعد
 ٦.۸۹ ٤٤.٤٤ ۸ ۸.٦۲ ٥٥.٥٥ ۱۰ مدرس

 ۱۰.۳٤ ۸۰ ۱۲ ۲.٥۸ ۲۰ ۳ مدرس مساعد
 ۱۸.۱ ۸٤ ۲۱ ۳.٤٤ ۱٦ ٤ معيد
 

 

 ۷  المبعــــوثين عدد جمـــالــــىإ

للطالب التدريس هيئة أعضاء نسبة  ۳۳:۱ 

للطالب المعاونــة الهيئة أعضاء نسبة  ٥٥:۱ 

التدريس هيئة أعضاء إلجمالي المعارين نسبة  ۸%  

التدريس هيئة أعضاء إلجمالي الخاصة األجازات نسبة  ۱۱%  

       
 

 لينالعام
 بالجهاز
 اإلداري

ن   
ئيي

صا
ألخ

ا
مل

معا
بال

 

مل
معا

بال
ن 

نيي
الف

 

سام
ألق

 با
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ائي
ص
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 ا
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ري
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 ال

ن 
م م
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حو

م ت
ن ت

لذي
ا
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رفي

 ح
لى

ل إ
عما

 

ن 
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يله
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ن ت
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ا
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ى 
ل إل
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ت
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ا
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٤۷ ۳۳ ٤ ٥٥۷ ۲۲ ۷ ٥ ۲۰ ۱۹٦ 
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 :المؤسسة تقدمها التي التعليمية البرامج

  الطاقه ترشيد مجال فى المهني البيئية الدراسات دبلوم -۱
  الجغرافية ت المعلوما وقوعد بعد عن األستشعار مجال فى  المهني البيئية الدراسات دبلوم -۲
  البيئية االدارة مجال فى المهني البيئية الدراسات دبلوم -۳
  لمتجددةا الطاقة مواد مجال فى المهني المواد علوم دبلوم -٤
  البوليمرات وتكنولوجيا المواد علوم مجال فى المهني المواد علوم دبلوم -٥
  الترميم تكنولوجياو مواد فى المواد علوم دبلوم -٦
  البيئية الدراسات فى التخصصي الدبلوم -۷
  المواد تكنولوجيا علوم فى التخصصي الدبلوم -۸
  الحيويه التكنولوجيا فى التخصصي الدبلوم -۹
  المعلومات تكنولوجيا فى يالتخصص الدبلوم -۱۰
  البيئية الدراسات ماجستير -۱۱
 البيئية الدراسات قسم -البيئى األعمال وريادة االبتكار فى الثنائية الدرجة ماجستير -۱۲
  المواد علوم ماجستير -۱۳
  الحيوية التكنولوجيا ماجستير -۱٤
  المعلومات تكنولوجيا ماجستير -۱٥
  البيئية الدراسات دكتوراه -۱٦
  المواد علوم دكتوراه -۱۷
  الحيوية التكنولوجيا دكتوراه -۱۸
  المعلومات تكنولوجيا دكتوراه -۱۹

 
 ۱۹=      دبلوم ۱۰+  دكتوراه ٤+  ماجستير ٥:  المعهد يقدمها التي التعليمية للبرامج اإلجمالي العدد

 ۱٤=     دبلوم ٥+   دكتوراه ٤+  ماجستير ٥: بالفعل المطبقة البرامج عدد

 %۰.۸  العليا بالدراسات للمقيدين اإلجمالى بالعدد مقارنةلطاقة ترشيد ا  للدبلوم المسجلين نسبة

 %   ۸۱:   العليا بالدراسات للمقيدين اإلجمالى بالعدد مقارنة للماجستير المسجلين نسبة

  %۱۳.۳:      العليا بالدراسات للمقيدين اإلجمالى بالعدد مقارنة للدكتوراه المسجلين نسبة
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 :األخيرة سنوات الست لخال الخريجين ونسب أعداد

 الجامعى العام

 التكنولوجيا المواد علوم البيئية الدراسات
 الحيوية

 تكنولوجيا
 المعلومات
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۲۰۰۹/۲۰۱۰ ٦ ۳ ۷ ۲ ۷ ۱ ٦ ۲ ۳٤ 
۲۰۱۰/۲۰۱۱ ۷ ٦ ۱۰ ۰ ۱۱ ۲ ٤ ٥ ٦۷ 
۲۰۱۱/۲۰۱۲ ۸ ۳ ۱۲ ۰ ۱۱ ۲ ۱۰ ۰ ٤٦ 
۲۰۱۲/۲۰۱۳ ۲۲ ٦ ۱۸ ۰ ۱۲ ۰ ٦ ۰ ٦٤ 
۲۰۱۳/۲۰۱٥ ٤۳ ۲ ۱۸ ۲ ۱۰ ۰ ۱۰ ۱ ۹٦ 
۲۰۱٤/۲۰۱٥ ۲۳ ۷ ۱٤ ٦ ۱٥ ۳ ۱٥ ۳ ۸٦ 

 إجمالى
 ۳۷۳ ۱۱ ٥۳ ۸ ٦٦ ۸ ۸۱ ۲۷ ۱۱۹ الخريجون

 
 

 واحد: الخاص الطابع ذات الوحدات عدد
 :  لمعهدا يقدمها التي والخدمات الخاص الطابع ذات الوحدات أسماء
  يقدم و" والبحوث العليا الدرسات مركز" -

  وصناعية علمية استشارات -۱
والخبرات ويضم مركز المعلومات  التكنولوجيا بنقل خاصة نقاش وحلقات تدريبية دورات -۲

 وتطبيقاتها.
 

 :بالمؤسسة اإلتصال وسائل
 االسكندرية جامعة – والبحوث العليا الدرسات معهد :البريدى العنوان -

  مصر – اإلسكندرية - الشاطبى ۸۳۲: ب ص, اإلسكندرية -الشاطبى -الحرية طريق ۱٦۳ 

  ۲۱٥۲٦الرمز البريدي    

igsr.au.alexu.edu.eg                                     - اإللكترونى الموقع  
 

 igsr@igsr.au.alexu.edu.eg اإللكترونى البريد عنوان -

 +)                     ۲۰۳( ٤۲۹۷۹٤۲-٤۲۹٥۰۰۷   تليفون -

 +)۲۰۳(٤۲۸٥۷۹۲     فاكس -

 +)۲۰۳(٤۲٤۳۱۳٥تليفون وفاكس وحدة ضمان الجودة بالمعهد    -

 igsr_qau@alexu.edu.eg   البريد اإللكترونى لوحدة ضمان الجودة

 

http://www.igsr.au.alexu.edu.eg/
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 الفصل الثانى
 

 

 عداد الخطة اإلستراتيج�ة اإلطار العام إل      
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 مكونات الخطة اإلستراتيج�ة
 

 والق�م الخاصة �المعهد والرسالة الرؤ�ة نص .١
 متضمنا:  (SWOT)البيئي لدراسة الوضع الراهن  التحليل .٢

ئة عشر للقدرة المؤسس�ة والتعل�م�ة الموضوعة بواسطة الهي االر�عة تحديد لعناصر البيئة الداخل�ة بناء على المعايير-
 القوم�ة لضمان جودة التعل�م واإلعتماد

 تحديد عناصر البيئة الخارج�ة-
 تحديد مصادر جمع الب�انات-
 تحديد أدوات جمع الب�انات -
 تحديد لعناصر القوة والضعف فى البيئة الداخل�ة -
 تحديد لعناصر الفرص والتهديدات الخارج�ة -

 لجامعةلخطة إلستراتيج�ة الحليل البيئى و األهداف اإلستراتيج�ة وس�اسات المعهد فى ضوء الت .٣
 .الس�اسات تلك وتحديث لمراجعة المعهد خطة .٤
 تحديد الفجوة بين الوضع الحالى واألهداف اإلستراتيج�ة .٥
 تحديد للمصادر المتاحة المختلفة لتوفير التمو�ل .٦
 ترتيب األولو�ات فى ضوء األهم�ة النسب�ة والتمو�ل المتاح .٧
 المتوقعة تحديد الصعو�ات والتحد�ات .٨
 الخطة التنفيذ�ة  .٩
 .الجامعة �استراتيج�ة المعهد استراتيج�ة ارت�اط .١٠
�الكل�ات  مقارنة للمعهد والمستقبلي التنافسي الحالي الوضع – المجتمع خدمة ودورها في لمعهدل يزةالمم السمات .١١

 .الدولي-اإلقل�مي – المحلي المستوى  على المناظرة أو المعاهد
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 عداد االستراتيحية أسلوب العمل إل
 أسس رئيسية:  ستة إعتمدت إستراتيجية معهد الدراسات العليا والبحوث على

 .وإستراتيجية جامعة اإلسكندرية ، إستراتيجية وزارة التعليم العالي الموائمة مع  -۱

  في إعداد االستراتيجية  بأنشطة المعهد مشاركة كافة األطراف المعنيةعلى  صالحر  -۲

 يذ (التطبيق) في إطار الظروف الحالية.إمكانية التنف  -۳

 الشفافية وحرية التعبير كأحد المبادئ األساسية.  -٤

 )۲۰۱٤ - ۲۰۱۰(السابقة لمعهد امراجعة استراتيجة   -٥

، وما ورد ٢٠١٤ابر�ل  ٣٠ – ٢٧العتماد المعهد والتي تمت خالل الفترة  ةتقر�ر المراجعة الخارج�  -٦

 .راتيجية السابقة للمعهدمن مالحظات على الخطة االستالتقرير ب

 

 تعتمد على مجموعة من األنشطة ومن أهمها: العمل باإلستراتيجية آلية وقد اتبع

 دراسة أسس وخطوات إعداد الخطط  اإلستراتيجية للمؤسسات التعليمية. .۱

 مراجعة استراتيجيات وزارة التعليم العالي وجامعة اإلسكندرية. .۲

 .SWOT Analysis ديدات تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والته .۳

 تحديد المحاور األساسية لتحليل نقاط الضعف والقوة واألهداف الخاصة بكل محور.  .٤

 صياغة رؤية ورسالة المعهد. .٥

 صياغة األهداف االستراتيجة للمعهد. .٦

 تحديد آليات تحقيق تلك األهداف اإلستراتيجية الخاصة. .۷

  :ما يتعلق بــاألطراف المعنية فياستطالع رأي كافة  .۸

 صياغة الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية للمعهد.  •

 تحديد نقاط الضعف والقوة والفرص والتهديدات. •

 الخطة االستراتيجية للمعهد.آليات تحقيق أهداف     •

وقد تم تطبيق مجموعة من األدوات لتنفيذ عملية التشاور السابق اإلشارة إليها ومن ضمن تلك 

 واالستبيانات. )Focus Group(صف الذهني، ومجموعات التركيز األدوات: االجتماعات، والع
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 ستراتيجية والخطة التنفيذية لمعهد الدراسات العليا والبحوثاالمنهجية إعداد 

 سياسة البحث العلمى

 سياسة خدمة المجتمع

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة 
األطراف 
المعنية 
داخلياً 
 ً  كل هيئة التدريسضبط هي وخارجيا

 التدريس رفع كفاءة هيئة

 األماكن والتجهيزات   
 

 تطوير الجهاز اإلدارى
 

 األبحاث       
 

 الموارد المالية الذاتيةتنمية 
 

 تدعيم البرامج التعليمية
 

 بناء قدرات الطالب   
 

 قبول الطالب      
 

 سياسة تنمية الموارد

 سياسة التعليم والتعلم

 تحليل البيئة الخارجية

 داخليةتحليل البيئة ال

 نقاط الضعف 

 نقاط القوة

 الفرص 
 

 التهديدات 
 

 جامعةالسكندرية إستراتيجية

 العاليالتعليم  إستراتيجية

 - ۲۰۱۰استراتيجية المعهد  
 

 وضع 
 الخطة

 التنفيذية 

دراسة 
 المرجعيات

تحليل نقاط 
الضعف والقوة 

والفرص 
 والتهديدات

  تحديد األهداف
 االستراتيجية
وسياسات 

 المعهد

 تقارير المراجعة الداخلية والخارجية

خطة المعهد 
للمراجعة 
 والتحديث

 تحديد الفجوة



۲۰ 
 

 

 جامعة اإلسكندرية : الرؤية والرسالة

 الرؤية

ألن تبرز ككيان معرفى متميز ينم�ى روابط�ه عل�ى نط�اق  ۲۰۲۰"تسعى جامعة األسكندرية خالل السنوات القادمة حتى    

مص�ر والع�الم العرب�ى ومنطق��ة اليورومتوس�طى وأفريقي�ا والع��الم بش�كل ع�ام. وه��ى تطم�ح أن تحق�ق ه��ذا  التمي�ز ف�ى كاف��ة 

العالم  برامجها التعليمية وأنشطتها البحثية وخدماتها المجتمعية، وأن تكون المؤسسة الجامعية األكثر تميزاً  على مستوى

العربى فى المجاالت التى ترتبط بخصوصية دورها كمؤسسة منتجة للمعرف�ة، وخصوص�ية موقعه�ا الجغراف�ى المط�ل عل�ى 

البحر األبيض المتوسط واإلقليم اإلقتصادى التى توجد فيه وال�ذى يمث�ل منف�ذاً رئيس�ياً لتج�ارة مص�ر الخارجي�ة والمحتض�ن 

والمتص�ل بظهي�ر ص�حراوى واع�د تنموي�اً يتمث�ل ف�ى الص�حراء الغربي�ة،  لنس�بة كبي�رة م�ن المنش�آت الص�ناعية ف�ى مص�ر،

وبحك��م كونه��ا جامع��ة س��احلية تخ��دم فئ��ة م��ن الش��عب المص��رى ذات خ��واص متمي��زة تمت��از باإلنفت��اح عل��ى ثقاف��ات الغي��ر 

ميزها تاريخي�اً ف�ى والتسامح وقبول اآلخر واإلستعداد للحوار البناء وتبادل األفكار. وتسعى جامعة األسكندرية أن تحتفظ بت

مجاالت العلوم الزراعية والطبية والهندسية والقانوني�ة وتل�ك الت�ى تس�هم ف�ى التنمي�ة اإلجتماعي�ة والبش�رية والمؤسس�ية، 

وأن تسهم فى إس�تمرارية التنمي�ة والتجدي�د الحض�رى إلقليمه�ا، و أن تتض�افر برامجه�ا وأنش�طتها المعرفي�ة والثقافي�ة م�ع 

 معرفة اآلخرى التى تقع فى إقليمها ودوائرها الحيوية". أدوار وأنشطة مؤسسات ال

 

 الرسالة 

"إستشراف آفاق مستقبل وإحتياجات الوطن ف�ى مج�االت المعرف�ة العلمي�ة واإلس�هام ف�ى تنمي�ة الكف�اءات المعرفي�ة لمص�ر 

العلمي��ة والمهني��ة  عام��ة ، وللقطاع��ات التنموي��ة فيه��ا، وذل��ك م��ن خ��الل تأص��يل ق��درات اإلب��داع واإلبتك��ار وتأهي��ل الك��وادر

والفكري��ة العالي��ة، ودع��م اإلنت��اج والنش��ر المعرف��ى العلم��ى والتقن��ى، واإلس��هام ف��ى تمك��ين أف��راد المجتم��ع ومؤسس��اته م��ن 

 التعليم المستمر".
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 جامعة اإلسكندرية    -معهد الدراسات العليا والبحوث 

 الرؤية والرسالة

 

 الرؤية

المعايير القومية والعالمية آلن يبرز ككيان علمى بحثى متميز يتوافق آداؤه مع حوث الب و العليا الدراسات معهديسعى "

وأن . وهو يطمح أن يحقق هذا التميز البحثى والعلمى فى كافة برامجه التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، لجودة التعليم

 وبناء المتقدمة  العلمية كة مع المجتمعاتشراوإقامة يسهم في صناعة العلم وإثراء المعرفة بالبحث العلمي الهادف، 

القطاعات التعليمية واإلنتاجية  إلى الحديثةواألبحاث يصل بالمعارف والتقنيات بينه وبين المجتمع لكى مزدوجا  جسراً 

 . والمجتمعية والخدمية

 

 الرسالة
المتباينة  الدراسات على ة تعتمدمتطور وبحثية تعليمية منظومة ضمن حديثة مجاالت في العليا الدراسات برامج "تقديم

والمتداخلة تزود خريجي المعهد بالمعارف والمهارات الحديثة، وترشدهم إلى سلوكيات وقيم العمل القويمة، ، كما يسعى 

خدماته العلمية للمجتمع التي  قدميو لمجاالت العمل المتنوعةخريجيه تؤهل  التيالهادفة  البحوث التطبيقية المعهد إلجراء

 المستمر". التدريب البحوث المشتركة واالستشارات والتحاليل وبرامج تشمل
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 غا�ات وأهداف الخطة المستقبل�ة للتعل�م بجامعة اإلسكندر�ة

 األهداف اإلستراتيج�ة لجامعة اإلسكندر�ة الغا�ة لجامعة اإلسكندر�ة

  

أن تكون داعمة  •
ومحفزة للتنم�ة وأن 
تسهم فى الكفاءات 
 المعرف�ة الالزمة

لتحق�قها فى مصر 
عامة و فى اإلقل�م 
الذى توجد ف�ه 

 خاصة.
 

 
 
 
 

اإلعداد العلمى والفكرى والشخصى المتكامل  للمتخصصين  .۱
فى المجاالت العلم�ة والمهن�ة العال�ة، الالزمة لقطاعات 
المجتمع ومؤسساته، وفق المواصفات والنظم والمرجع�ات 

 العالم�ة المتقدمة.
الذى �سهم فى تنم�ة المعارف  اإلنتاج ال�حثى والفكرى  .۲

و�وسع من نطاق االستفادة بها فى تحسين أداء التنم�ة وتقدم 
المجتمع المصرى عامة واإلقل�م الشمالى الغر�ى خاصة، 

 .وفق المواصفات والمرجع�ات المتقدمة فى العالم
اإلشعاع الفكرى والثقافى �التضافر مع المؤسسات المعرف�ة  .۳

ة التنو�ر على مستوى المجتمع األخرى، �ما �سهم فى حرك
المحلى ومصر وحوض ال�حر األب�ض المتوسط والعالم 

 العر�ى واإلفر�قى.

توظيف ال�حث العلمى لإلسهام فى حل مشكالت  .٤
 المجتمع وتحقيق تقدمه.

تعظ�م دور الجامعة فى تنم�ة قدرات المجتمع المحلى  .٥
ومؤسساته على استمرار التعلم والتطو�ر الذاتى مدى 

على المستوى الفردى والجماعى والمؤسسى،  الح�اة
بواسطة برامج التعل�م والتطو�ر والخدمات المجتمع�ة 
والتدر�ب التى تغطى المجاالت العلم�ة والمهن�ة 

 والثقاف�ة المختلفة.

تنم�ة ق�م وممارسات الحوار الموضوعى والمشاركة المعرف�ة،  .٦
 .والتفاعل الحر لآلراء والخبرات العلم�ة والتطب�ق�ة
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 األطراف أصحاب المصلحة في الخطة االستراتيج�ة
 

من العوامل الهامة لضمان فاعل�ة الخطة ، حيث أن مقابلة   Stakeholders�عتبر تحديد األطراف أصحاب المصلحة   
عل�م�ة احت�اجات وتوقعات تلك األطراف من أولى الضمانات التي توضح مدى واقع�ة الخطة المقترحة وتميز الخدمة الت

وال�حث�ة ومدى المساهمات التي �قدمها المعهد لخدمة المجتمع والبيئة. و�مكن تحديد األطراف أصحاب المصلحة على 
 -النحو التالي :
 إدارة الجامعة والكل�ات والمعاهد والمراكز والوحدات �الجامعة. .١
 ن.يلتدر�س والهيئة المعاونة والعاملأعضاء هيئات ا .٢
 الطالب. .٣
 عاهد الخاصة.الجامعات والم .٤
 الجهات الحكوم�ة المختلفة ومنها  جهاز شئون البيئة  .٥
 الشركات الصناع�ة. .٦
 محافظة اإلسكندر�ة. .٧
 مدينة األ�حاث العلم�ة ببرج العرب. .٨
 جمع�ة رجال األعمال .٩

 واتحاد الصناعاتالمنظمات والهيئات العامة والخاصة ومنها مركز تحديث الصناعة  .١٠
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 مراحل إعداد الخطة 
 

 المرحلة األولي: 
تقوم خطة المعهد االستراتيج�ة على منهج�ة "التحليل البيئى". وتكمن أهم�ة هذه ) تحليل الوضع الحالي �المعهد: ١( 

عف فيها، و المنهج�ة فى قدرتها على تحليل"البيئة الداخل�ة" للمعهد من حيث كفاءتها وقدراتها الذات�ة لتحديد نقاط القوة والض
تحليل "البيئة الخارج�ة" للمعهد الستقراء الفرص والتهديدات المحتملة، سع�ًا نحو إحداث التناسق والتعاون بين جم�ع 
األنشطة لتنفيذ استراتيج�ة المعهد وتحقيق رؤ�ته المستقبل�ة وغا�اته االستراتيج�ة. كما أن التحليل البيئى �مد المعهد �أساس 

ت االستراتيج�ة وفقًا للمعايير المحددة، و�التالى تعتبر مدخًال أساس�ًا للتخط�ط االستراتيجى للمعهد فى سل�م التخاذ القرار 
عالقته �البيئة المح�طة وسوق العمل واحت�اجات التنم�ة المجتمع�ة. كما أن هذا المنهج �قدم لصانعى القرارات بدائل 

عتمدت الخطة الحال�ة على منهج "تحليل المضمون" والذى �قوم . ومن ناح�ة أخرى فقد ا نشطة المعهدوخ�ارات ممكنة أل
على استخدام تحليل الوثائق واللوائح المتصلة �التعل�م الجامعي، كما اعتمدت المنهج�ة على عدد من األدوات ال�حث�ة 

ل�ة المسح البيئى للمعهد، كاالستب�انات واستمارات الرأى وأدوات المقابلة المفتوحة والمقننة ونصف المقننة فى سبيل اتمام عم
 هذا وقد تم استخدام مصادر وادوات جمع الب�انات التال�ة:

 
 وأدواتها: مصادر جمع الب�انات

تم الرجوع إلى كافة المصادر الوثائق�ة المتاحة �المعهد والمتمثلة في المصادر   المصادر الوثائق�ة المتاحة �المعهد: -١
 –قسم العالقات العامه  –قسم الشئون الهندس�ة  –قسم الشئون المال�ة  –م شئون العاملينقس –التال�ة : قسم الدراسات العل�ا 

مكتب وكيل المعهد لشئون الدراسات العل�ا  –مكتب عميد المعهد -قسم ال�حوث  –قسم اإلحصاء  –قسم العالقات الثقاف�ة 
ب أمين المعهد هذا �اإلضافة إلى الوثائق مكت –مكتب وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنم�ة البيئة   –وال�حوث 

والب�انات اإلدار�ة المحفوظة بإدارة الجامعة وذلك بهدف تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف، وكذلك ما �مثل فرصا، وما �مثل 
 �شأن ٢٠٠٠لسنة  ٥�شأن تنظ�م الجامعات، وقانون رقم  ١٩٧٢لسنة  ٤٩تهديدا للمعهد. كما تم اإلطالع على قانون رقم 

 ٢٠٠٣لسنة   ١٢للعاملين المدنيين �الدولة، وقانون رقم  ٧٨لسنة   ٤٧تعديل الحالة الوظ�فة للمؤهل األعلى، وقانون رقم 
ضمان الجودة  وحدةوثائق و ، للعاملين المدنيين �الدولة ٢٠١٥لسنة  ١٨ةقانون رقم  �شأن التعاقد على وظ�فة دائمة

 للعام الحالى والماضي.  �المعهد، كما تمت مراجعة الموازنة المال�ة
 

ر�س والهيئة المعاونه عن طر�ق راء أعضاء هيئة التدآتم إستطالع أعضاء هيئة التدر�س والهيئة المعاونه:  -٢
 ستب�انات والبر�د اإللكترونى بهدف تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف، وكذلك ما �مثل فرصا، وما �مثل تهديدا. اإل

 
 كل فئة عن طر�ق اللقاءات واإلستب�اناتراء عينة من آتم إستطالع �المعهد:  والفنيين موظفيناإلدار�ين والاألخصائيين -٣

 كافة أقسام المعهد. للتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف، وكذلك ما �مثل فرصا، وما �مثل تهديدا 
 

لك ما �مثل فرصا، وما �مثل راء عينة من طالب المعهد لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف، وكذآتم إستطالع الطالب:  -٤
 . وندوات وحمالت توع�ة ومؤتمرات وخدمات تعل�م�ة ما �قدمه المعهد من برامجلتهديدا 
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لتحديد  عن طر�ق اإلستب�انات واللقاءاتتم إستطالع أراء عينة من خر�جي المعهد �التخصصات المختلفة الخر�جون:  -٥
و�رامج  وما �مثل تهديدا ف�ما �قدمه المعهد من برامج تعل�م�ة وخدماتنقاط القوة ونقاط الضعف، وكذلك ما �مثل فرصا، 

 . رفع قدرات ونقل التكنولوج�ا 
 
من أفراد المجتمع المحلي لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف، عشوائ�ة : تم إستطالع أراء عينة أفراد المجتمع المحلي -٦

 . للمجتمع معهد من برامج تعل�م�ة وخدماتما �قدمه ال�ف ، وما �مثل تهديداً وكذلك ما �مثل فرصاً 
 
النظراء المراجعين من قبل الهيئة القوم�ة لضمان جودة  المراجعين تم الرجوع إلى تقر�ر تقر�ر المراجعين النظراء: -٧

 التعل�م واإلعتماد .
 
وم�ة لضمان جودة التعل�م تم الرجوع إلى معايير الهيئة الق معايير الهيئة القوم�ة لضمان جودة التعل�م واالعتماد: -٨

 الخاصة �الدراسات العل�ا. NARS) وكذلك المعايير األكاد�م�ة المرجع�ة القوم�ة ٢٠٠٩واالعتماد (أغسطس 
 

تم عقد جلسات للعصف الذهني و اللقاءات جلسات العصف الذهني والمقا�الت واللقاءات الجماع�ة المتعمقه:   -٩
الهيئة المعاونة وعينة  –مع مختلف الفئات: (أعضاء هيئة التدر�س   Focus Group Discussionوالمجموعات النقاش�ة 

)؛ بهدف تحديد نقاط القوة واعضاء من الصناعة والقطاعات الخدم�ة من طالب المعهد؛ وعينة أخرى من خر�جى المعهد
 ، وما �مثل تهديدات.  ونقاط الضعف، وكذلك ما �مثل فرصاً 
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 يئة الداخل�ةنقاط القوه والضعف في الب
********* 

 
 محور القدرة المؤسس�ة

 
 ] التخط�ط اإلستراتيجى١[
 نقاط الضعف  نقاط القوه 
وال�ة  ٢٠١٤ – ٢٠١٠للمعهد خطة إستراتيج�ة معتمدة  •

  لمراجعتها دور�اً 
حرص األطراف المختلفة على المشاركة فى التحليل  •

 البيئي.
 الرغ�ة فى التطو�ر والتحسين. •
معهد في مجاالت التعل�م والتعلم، ال�حث توجد س�اسات لل •

العلمي، وخدمة المجتمع وتنم�ة البيئة، تم إعدادها من 
خالل أستراتيج�ة المعهد فى مشروع إنشاء نظام داخلى 

وتطو�رها من خالل مشروع  )٢٠٠٩للجودة (سبتمبر 
 التأهيل لإلعتماد 

 تم تحديد اإلحت�اجات الفعل�ة إلعداد الخطة التنفيذ�ة. •
العديد من المؤشرات التى تساعد فى تحديد الجوانب  وجود •

 التنافس�ة.

عدم تحقيق �عض اآلهداف الواردة �الخطة االستراتيج�ة السا�قة  •
)٢٠١٤ – ٢٠١٠.( 
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 اله�كل التنظ�مى] ٢[ 
 نقاط الضعف نقاط القوه

 وجود ه�كل تنظ�مى معتمد من مجلس المعهد، •
 ة من قبل الجامعة،المنظم والقواعد إت�اع القوانين •
وحدة  وحدة ضمان الجودة تم إستحداث وحدات جديدة �اله�كل مثل •

 إلدارة األزمات والكوارث من خالل آل�ة واضحة ومحددة،
سلطات ومسئول�ات األقسام اإلدار�ة والعلم�ة المختلفة �اإلضافة وضوح  •

 إلى عدم وجود أي تداخل في السلطات والمسئول�ات بين األقسام 
على متا�عة األداء  م،١٢/١١/٢٠٠٥ دة ضمان الجودة منذتعمل وح •

 لها ه�كل إداري معتمد وموثق،و   ,وتقي�م مقترحات التطو�ر
 المسئول�ات محددة بدقة لوظائف اله�كل اإلداري لوحدة ضمان الجودة، •
تم تشكيل مجام�ع عمل لتنفيذ أنشطة معايير الهيئة القوم�ة لالعتماد  •

 منسقي تلك المعايير،و�تم عقد اجتماعات دور�ة ل
ان الجودة إلى مجلس المعهد تقدم تقار�ر شهر�ة عن أنشطة وحدة ضم •

 ترفع إلى مركز ضمان الجودة �الجامعة،و 
�مجلس المعهد  وتطو�ر التعل�م يتم مناقشة قضا�ا ضمان الجودة •

 ومجالس األقسام،
يتم إرسال جم�ع المستندات عن طر�ق البر�د اإللكتروني لجم�ع أعضاء  •

ة التدر�س ومعاونيهم كما توضع على موقع المعهد �اإلضافة إلى هيئ
 إعداد أدلة عن نظم ضمان الجودة.

 �طاقات للتوصيف الوظ�فى لجم�ع وظائف المعهد، وجود •
 هناك خطة تدر�ب�ة للعاملين �المعهد تهدف إلى رفع قدراتهم. •

 عدم االلتزام بتطبيق التوصيف الوظ�فى •
 ين على االدارات المختلفةالتوز�ع غير المتوازن للموظف •
وجود عدد من المعوقات الفن�ة واإلدار�ة والماد�ة التي تحد من  •

و  وعدم توافر أجهزة حاسب آلي،كفاءة �عض اإلدارات مثل 
 مستوى الرضا الوظ�فى

 ،لز�ادة كفاءتهقسم الدراسات العل�ا إلى إعادة ه�كلة �حتاج  •
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 الحوكمة و الق�ادة ] ٣[
 قاط الضعفن نقاط القوه

وضع وث�قة معتمدة �معايير محددة يؤدي الي دقة وكفاءة تم  •
 في اخت�ار الق�ادات،

اشتراك جهات مختلفة من داخل وخارج المعهد �ساعد في  •
 شمول�ة القرارات المتخذة،

وٕا�الغ  يتم ق�اس نمط الق�ادة ومدى د�مقراطيته وكفاءته •
 األطراف المعن�ة �أى اقترحات,

خاصــة �الق�ــادات األكاد�م�ــة �مركــز تنم�ــة  وجــود بــرامج تــدر�ب •
 قدرات أعضاء هيئة التدر�س بجامعة األسكندر�ة،

ـــم  • ـــات القواعـــد  تحـــديثت ـــدر�س الب�ان ـــة الت خاصـــة �أعضـــاء هيئ
 والعاملين والطالب،

توجد آل�ات لتقي�م كفاءة إدارة المعهد والق�ادات األكاد�م�ة  •
ر ضمان منها المراجعة الداخل�ة والخارج�ة ط�قًا لمعايي

 الجودة،
استخدام وسائل مختلفة للتعر�ف �أنشطة وخدمات المعهد  •

 يت�ح فرصة أكبر للتعرف على المعهد وخدماته،
المعهد مشاركة أعضاء هيئة التدر�س فى ز�ادة موارد  •

 أنشطتهم المختلفة، �
�المساعدة على جلب تمو�ل للمعهد من  إدارة المعهد تقوم  •

 –مشروعات التطو�ر  –ة خالل الصناديق الخاصة �الجامع
 األنشطة اإلستشار�ة للوحدة ذات الطا�ع الخاص،

هنــاك قنــوات متعــددة لالتصــاالت مــع القطاعــات الخدم�ــة فــي  •
 المجتمع المح�ط �المعهد، 

تعــدد الوســائل التــي تتــ�ح الفرصــة للطــالب للتعبيــر عــن رأيهــم  •
ـــــوح واللقـــــاءات  مثـــــل صـــــندوق الشـــــكاوى وس�اســـــة ال�ـــــاب المفت

 ، �اإلضافة إلى االستب�اناتطالب�ةوالندوات ال

في مجالس  قضا�ا التعل�م والتعلم �طر�قة واضحةعدم مناقشة  •
 ،األقسام ومجلس المعهد.

فى �عض الدورات التدر�ب�ة عن االشتراك الق�ادات  عزوف •
 بها، همنتيجة انشغالهم وضعف إهتمام

 عدم وجود مخصصات مال�ة محددة ومتاحة للتدر�ب، •
حفظ واستدعاء الوثائق يواجه مقترحات تحديثه يوجد نظام قد�م ل •

 معوقات عديدة،
يواجه نظام تحديث قواعد الب�انات صعو�ات لعدم وجود كفاءات  •

�اإلضافة الى عدم دقة  تساعد في جمع الب�انات وٕادخالها
 ،المصادر

لتحفيز أعضاء هيئة التدر�س لتنم�ة كاف�ة وسائل د وجو  عدم •
  الموارد الذات�ة،
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 ] المصداق�ة واألخالق٤[
 نقاط الضعف نقاط القوه

نشر الوعى بين تشكيل لجنة لألخالق�ات �المعهد مسئولة عن  •
 اعضاء هيئة التدر�س والعاملين والطالب

) بجامعة Code of Ethics( لألخالق�ات وجود دليلوجود  •
اإلطار والم�ادئ العامة لألخالق�ات اإلسكندر�ة �مثل 

 الجامع�ة
راءات موثقة للنشر العلمى تشمل الرسائل إجيتم ات�اع  •

 وال�حوث العلم�ة،
يوجد �المعهد قاعدة ب�انات خاصة �اإل�حاث والرسائل  •

 المصر�ة مما �ساعد على حفظ حقوق النشر والملك�ة الفكر�ة،
يتم مراعاة أن تكون برامج الحاسب اآللي المثبتة على أجهزة  •

 المعهد نسخ أصل�ة مرخصة،
ات القانون�ة فى اإلعالن عن الوظائف يتم إت�اع اإلجراء •

 الحال�ة .
 نظام التعينات والترق�ات ال يتضمن تحديد أي من الجنسين، •
 نظام توز�ع المكافآت محدد ومعلن للجم�ع، •
 ،وجود آل�ة واضحة ومحددة للتعامل مع الشكاوى وحلها •
إت�اع اللوائح والقوانين يؤدي الى حفظ حقوق جم�ع العاملين  •

 والطالب،
ممارسات عادلة ألعضاء هيئة التدر�س والعاملين  توجد •

والطالب تضمن عدم التعارض في المصالح وذلك من خالل 
لجان للتعيينات ووضع اإلمتحانات وتصح�حها وتوز�ع 

 المكافآت والتعامل مع الشكاوى،
المعلومات المتاحة عن المعهد مثل التقر�ر السنوي وتقار�ر  •

لعمل تغطي األنشطة متا�عة األداء والمطو�ات وورش ا
 التعل�م�ة وال�حث�ة والخدم�ة للمعهد.

اإلجراءات المت�عة للمحافظة على حقوق التأليف والنشر غير  •
 ،لكل الحاالت مفعلة �طر�قة مثلى

القوانين واإلجراءات الطو�لة التي قد تؤدي إلى عدم تحقيق  •
 سرعة اإلستجا�ة للمقترحات والشكاوى،

المصداق�ة وأخالق�ات المهنة  الوعي �أهم�ة إت�اع معايير •
 توع�ة السائل ضعف و 
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 ] الجهاز اإلدارى ٥[
 نقاط الضعف نقاط القوه

يوجد نظام الستطالع رأي الق�ادات اإلدار�ة والعاملين في  •
 الرضا الوظ�في إلتخاذ اإلجراءات التصو�ب�ة المناس�ة،

العمل لدى الطاقم  إجادة وجود روح التعاون والرغ�ة في •
 ري،اإلدا

 مرونة أوقات العمل في األقسام الخدم�ة �المعهد، •
 وجود مناخ مالئم  للتطو�ر على مستوى المعهد، •
تعيين �عض حديثي التخرج الجامعيين ذوي المهارات المتقدمة  •

 في �عض اإلدارات،
مشاركة اإلدار�ين في المشروعات الممولة من جهات  •

 خارج�ة،
 

اإلدار�ة عدم وجود نظام فعال إلخت�ار الق�ادات  •
 �المعهد،

خطة لتدر�ب الق�ادات اإلدار�ة والعاملين اإللتزام ب عدم •
 �المعهد،

ضعف قدرات �عض اإلدار�ين في مجال استخدام  •
 التكنولوج�ا الحديثة.

أخصائيين  –وجود عجز في مهندسي الص�انة   •
 الحرفيين وكذلك الخدمات المعاونة. –المعامل 

من حيث  ت�عض اإلدارابيئة العمل عدم مالئمة  •
اإلضاءة والتهو�ة والتجهيزات مع عدم توافر التسه�الت 

 التكنولوج�ة الضرور�ة ألداء العمل
لتقي�م أداء الق�ادات اإلدار�ة بنظام  تفعيلعدم  •

 ، )بخالف تقر�ر األداء السنوي  (والعاملين
 الروتين االدارى  •
 ضعف نظم التوثيق، •
 كفاءة وفعال�ة نظام الثواب والعقاب.ضعف  •
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 و الماد�ة] الموارد المال�ة ٦[
 نقاط الضعف نقاط القوه

للمعهد موقع إستراتيجى وتتناسب مساحة الم�اني وتصم�مها  •
مع إحت�اجات المعهد حيث تم إنشاءه وتجهيز معامل كمركز 

برنامج األنمائى لألمم ال�حثى بدعم من هيئة اليونسكو و 
 المتحدة،

عة وتدر للمعهد وحدة ذات طا�ع خاص تر�طه �الصنا •
إيرادات مال�ة للمعهد من خالل عقد الدورات واإلستشارات 
 الفن�ة �اإلضافة إلى المشروعات ال�حث�ة العديدة الموجودة �ه،

وجود مركز للمعلومات وتطب�قها �عمل �ه أخصائيين مدر�ين  •
�قوم �عقد دورات تدر�ب�ة  حديثة �أجهزة حاسب آلىمزود و 

 وتقد�م استشارات،
هد على ش�كة االنترنت �اللغة العر��ة واللغة وجود موقع للمع •

مما يت�ح فرصة التعر�ف �المعهد وأنشطته و�التالى  نجليز�ةاإل
 يؤدى إلى ز�ادة الموارد المال�ة،

وجود را�ط لش�كة المعهد مع ش�كة المجلس األعلى للجامعات  •
مما يت�ح االستفادة من قواعد الب�انات العالم�ة فى الحصول 

 وراق ال�حث�ة الحديثة.على الكتب واأل
ص�انة قاعات المحاضرات والمعامل �ما يتناسب  تمت عمل�ات

 ومعايير األمن والسالمة
 ش�كة حديثة لإلنترنت،جاري تزو�د جم�ع المكااتب والمعامل � •
 استكمال نظام األمن والسالمة، تم •

 
 

منتظمة مما �شكل الموارد المال�ة المتاحة سنو�ا للمعهد ل�ست  •
 وضع خطة للتنفيذ ,صعو�ة في 

المعامل وقاعات المحاضرات المطا�قة لمعايير  عديد من تفتقد •
 األمن والسالمة،

 عدم توافر ص�انة دور�ة لألجهزة والمعدات والمعامل، •
 قدم �عض األجهزة العلم�ة وضعف الص�انة، •
عدم توافر أماكن  ومساحات عمل مالئمة ألغلب أعضاء هيئة  •

 م،التدر�س مما �عوق أداء عمله
 عدم وجود خطة ص�انة وقائ�ة للم�اني واألجهزة العلم�ة، •
 موارد المكت�ة غير كاف�ة لكافة التخصصات،  •
مستوى النظافة ال يرقى للمطلوب لنقص الخدمات المعاونة  •

 وصعو�ة التعيينات الجديدة.

 
 

 ] المشاركة المجتمع�ة وتنم�ة البيئة٧[ 
 نقاط الضعف نقاط القوه

عمل سنوى لألنشطة المجتمع�ة للجامعة يتم وضع برنامج  •
بإشتراك وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع �ما يتمشى مع 

 خطة الجامعة،
حت�اجات المجتمع من الخدمات التى �قدمها إلدراسة  يوجد •

 المعهد،
من الممارسات الجيدة �المعهد وجود مجموعات �حث�ة ذات  •

خدمات تخصصات مت�اينة و متداخلة مما يت�ح فرصة تقد�م 
 استشار�ة متميزة للجهات الصناع�ة المختلفة،

) بتخصصات ١٩٨٣وجود قسم للدراسات البيئ�ة (منذ عام •
متعددة يت�ح فرصة لز�ادة التوع�ة و التنم�ة البيئ�ة و اجراء 
أ�حاث لحل المشكالت المجتمع�ة و تساهم في هذه األ�حاث 

 األقسام األخري ا�ضا،

هيئة التدر�س  اعضاءالمعوقات األدار�ة والمال�ة التى تواجه  •
العمل تحد من إق�الهم على تقد�م هذه لدورات وورش ا إلعداد

 األنشطة الخدم�ة،
كثرة األع�اء التدر�س�ة على �عض أعضاء هيئة التدر�س �حد  •

 فى المجاالت اآلخرى، إشتراكهممن 
 عن الخبرات المتاحة �المعهد، نواالعالضعف الدعا�ة  •
�عيب طر�قة اإلعتماد على األستب�انات فى استقصاء رأى  •

فى خدمات المعهد ضعف و�طء استجا�ة األطراف المجتمع�ة 
 مما �حد من فاعل�ة التطو�ر.مستقبلى الخدمة 

 ضعف التسو�ق والخدمات للمعهد •
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لصناعة �طرق صد�قة للبيئة يوجه المعهد اهتماماته لخدمة ا •
و تحسين جودة المنتج و كذلك ا�حاث لخدمة و تنم�ة البيئة 

 مثل �حوث ترشيد الطاقة، 
لجنة المعهد و الصناعة التفاعل الم�اشر مع مؤسسات  تت�ح  •

المجتمع و المستفيدين من خدمات المعهد و ت�ادل األراء و 
 المقترحات،

 كما �قوم لحل المشاكل�قوم المعهد بتقد�م خدمات استشار�ة  •
عقد ورش عمل وتدر�ب لنقل الخبرات �صفة دور�ة فى �

 تخصصات المعهد المبن�ة على التخصصات المت�اينة،
لالستشارات والمشروعات ال�حث�ة والدورات  متا�عةيوجد  •

 ،�ما �سمح �التطو�ر التدر�ب�ة �المعهد
وجود عدد من أعضاء هيئة التدر�س ذوي خبرات متميزة  •

 الى المجتمع المح�ط,على نقل خبراتهم  قادر�ن
من الجهات ال�حث�ة  ألعضاء المعهد عالقات مع العديد •

 مما يت�ح نقل التكنولوج�ا.المحل�ة والدول�ة 
 وجود برنامج للتوع�ة البيئ�ة ألطراف المجتمع المحلى •
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 نقاط القوه والضعف في البيئة الداخل�ة
********* 

 

 محور الفاعل�ة التعل�م�ة
   ] الطالب والخر�جون ٨[

 نقاط الضعف نقاط القوه
األقسام العلم�ة وتعتمد من  س�اسات قبول الطالب تحدد من قبل •

 المجالس المختصة وتعلن سنو�ا و�تم إت�اعها،
طالب المعهد من خر�جي الجامعات لديهم درجة واضحة من  •

 النضج لتقبل النظم الدراس�ة المت�اينة �المعهد،
يتقدم العديد من الطالب للدراسة �المعهد الرت�اط مجال عملهم   •

 بتخصصات المعهد،
ب المتفوقين على الدراسة �المعهد لتنم�ة ز�ادة إق�ال الطال •

 مهاراتهم،
كل�ات  يتميز المعهد ببرامج أكاد�م�ة متميزة و غير متوفرة في •

 ،المصر�ة جامعات ال الجامعة االخرى وا�ضاٍ 
للطالب  متعددة تطبيق نظام الساعات المعتمدة يت�ح فرص •

 ،�ما يتالئم مع اعمالهم لاللتحاق �الدراسة
معلومات تفصيل�ة للطالب عن البرامج ونظام ب دليل الطاليوفر  •

 ،الدراسة
نظام اإلرشاد األكاد�مى للطالب مت�ع �المعهد و�تم توع�ة وٕاعالم  •

 الطالب بهذا النظام،
 اشتراك �عض من طل�ة المعهد فى المشروعات ال�حث�ة، •
ق�ام الطل�ة �التعبير عن رأيهم في العمل�ة التعل�م�ة من خالل  •

 االستب�انات.  

جد اق�ال كبير على �عض التخصصات �المعهد التى اليوجد بها يو  •
 ما�قابلها من اعضاء هيئة التدر�س ,

   ضعف مستوى اللغة اإلنجليز�ة للطل�ة، •
 جذب الطالب الوافدين آل�ات ضعف فاعل�ة  •
 عدم وجود را�طة خر�جي المعهد، •
 ،عدم متا�عة الخر�جين بدرجة كاف�ة  •
  ,كترون�ة لخر�جي المعهد منذ إنشاؤهب�انات اإلالقاعدة  إستكمال معد •
ال توجد ع�ادة طب�ة خاصة �الطالب مجهزة للحاالت الطارئة داخل  •

 المعهد،
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   المعايير األكاد�م�ة والبرامج] ٩[
 نقاط الضعف نقاط القوه

 تنوع البرامج الدراس�ة التى تقدمها المعهد  •
برامج إت�اع المعهد لنظام الساعات المعتمدة في تقد�م ال •

توافر معايير اكاد�م�ة يوفر مرونة وتنوع في المناهج
 مرجع�ة للبرامج التى �قدمها المعهد

يتم تحديث محتوى المناهج حسب تطور ال�حث العلمي  •
 وٕاحت�اجات المجتمع،

 االتصال �الصناعة يت�ح اإلهتمام �الدراسات التطب�ق�ة، •
من خالل ش�كة  للمعلومات توفر مصادر الكترون�ة  •

 جلس األعلى للجامعات،الم
مالئمة الحت�اجات سوق رامج التعل�م�ة المفعلة �المعهد الب •

 العمل،
يوجد �المعهد توصيف واضح وموثق ومعلن للبرامج  •

 ,التعل�م�ة والمقررات الدراس�ة 
�المعهد مع رسالة وغا�ات  يتوافق تصم�م البرامج التعل�م�ة •

 ,المعهد
دوات وورش حضور العديد من اعضاء هيئة التدر�س ن •

كاد�م�ة ومخرجات التعل�م عمل عن إعداد المعايير األ
 المستهدفة ,

األطراف المعن�ة �المعهد ( طالب واعضاء هيئة رضا •
عن مدى توافق البرامج التعل�م�ة تدر�س و جهات توظيف) 

 مع المعايير األكاد�م�ة.

 و تطو�ر المقررات،لمراجعة  منتظم عدم وجود نظام مؤسسي •
يتم تدر�سها من قبل أعضاء في غير التخصص �عض المناهج  •

 الدقيق،
 عدم االلتزام بتوص�ات المؤتمرات السنو�ة لألقسام والمعهد، •
عدم التزام األقسام �اتخاذ االجراءات التصح�ح�ة النا�عة عن  •

 استب�انات الطالب،
مثل  الطالب تنم�ة مهاراتتوجد �عض أوجه القصور فى عمل�ة  •

الكتا�ة العلم�ة  –ت األتصال الفعال مهارا –مهارات الكمبيوتر 
 والنشر العلمى،

ضعف مشاركة األطراف المعن�ة المختلفة فى تصم�م وتطو�ر  •
 البرامج التعل�م�ة �المعهد،

األستفادة من التقار�ر السنو�ة للبرامج والمقررات فى محدود�ة  •
 التحديث والتطو�ر 
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   ] التعل�م والتعلم والتسه�الت الماد�ة١٠[
 نقاط الضعف قاط القوهن

 الذاتي لتعلم ل متنوعة  مصادر توافر •
مصادر الكترون�ة من خالل ش�كة التوافر المراجع الحديثة و  •

 المجلس األعلى للجامعات،
إلى أعداد الطالب فى ة أعداد أعضاء هيئة التدر�س مناس� •

 األقسام، اغلب
 توافر استراتيج�ة للتعل�م و التعلم  •
 التقو�م للطالب،وجود تنوع في أساليب  •
 توافر مواصفات للورقة االمتحان�ة •
هناك ال�ات للتاكيد على تحقق نواتج التعلم المستهدفة لدى  •

 . الطالب 
يوجد نظام مت�ع للتعامل مع تظلمات الطالب من نتائج  •

 االمتحانات،
 يتم ق�اس مستوى رضا المستفيدين من خدمات المكت�ة •

 ،وٕاتخاذ مايلزم للتطو�ر
للتعلم مثل جلسات متعددة ج أنماط تتضمن البرام •

 المناقشات وٕاعداد تقار�ر وز�ارات ميدان�ة،
 فى يينخارج ينمتحنمتت�ع األقسام العلم�ة نظام إشراك  •

 مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه. امتحان و
لتحقيق وذلك و المعامل  قاعات المحاضرات تطو�ر  يتم •

 متطل�ات العمل�ة التعل�م�ة.
 
 

م من وجود س�اسات فى القضاء على مشكالت التعل�م على الرغ •
والتعلم إال أنه التوجد دراسة لتحديد مردود هذه اإلجراءات فى 

 القضاء على هذه المشاكل،
عدم اهتمام عدد كبير من أعضاء هيئه تدر�س فى مجال التعلم  •

 اإللكترونى،
من أعضاء هيئة التدر�س اساليب التعل�م الحديثة �عض ال يت�ع  •

 ة التعلم الذاتى في تدر�س مقرراتهم،خاص
ما يتوافق مع �عدم اإلعداد الجيد لبرنامج الز�ارات الميدان�ة  •

 المخرجات التعل�م�ة المستهدفة،
  الموارد المخصصة للعمل�ة التعل�م�ة ضعف •
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 ] أعضاء هيئة التدر�س ١١[
 نقاط الضعف نقاط القوه

ة هيئ�ضم كل قسم من األقسام العلم�ة أعضاء  •
المناخ  يئتدر�س من تخصصات مختلفة ته

والمتداخلة وهى  للدراسات المت�اينةالدراسى 
 ، الصفة المميزه للمعهد

العديد من أعضاء هيئة التدر�س على تواصل  •
 علمي �الخارج مما �حقق األحتكاك العلمي

 ،المستمر
دعم الجامعة السفر ألعضاء هيئة التدر�س  •

 لحضور المؤتمرات،
ائمين على التدر�س بواسطة الطالب يتم تقي�م الق •

 ،التصو�ب�ة المالئمة وٕاتخاذ اإلجراءات  فصل�ا
وجود خطة لتعيين المعيدين من أوائل الدفعات  •

من كل�ات مختلفة الستكمال اله�كل األكاد�مي 
 حسب التخصصات المطلو�ة،

 لتقي�م وموثقة محددة معايير و نظاموجود  •
 . حسب نشاطهم التدر�س هيئة أعضاء

 الوظ�فى الرضا نس�ة لق�اس سنو�ة آل�ة جود و  •
يتم ق�اس حيث  .التدر�س هيئة أعضاء لدى

مستوى رضاء أعضاء هيئة التدر�س والهيئة 
 المعاونة عن طر�ق األستب�انات.

خاصة فى  عدم وجود آل�ة معتمدة أو برامج فعالة للتنم�ة المهن�ة •
 ،تواضع قدرات ومهارات التدر�س لدى �عض األعضاء ظل 

 قص أو ندرة �عض التخصصات في المجاالت الحديثة �المعهد،ن •
 �عض المقررات،تدر�س عدم االلتزام �التخصص الدقيق فى  •
اشتراك أعضاء هيئة التدر�س �المؤتمرات العلم�ة الداخل�ة  ضعف •

 والخارج�ة،
تعثر استكمال النقص في أعضاء هيئة التدر�س الست�فاء متطل�ات  •

 البرامج المختلفة، 
  بدقة , أداء أعضاء هيئة التدر�سات�اع نظام لتقي�م  يتمال  •
 اليوجد اسلوب للمحاس�ة ألعضاء هيئة التدر�س . •

 
- . 
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 ] ال�حث العلمى واألنشطة العلم�ة األخرى ١٢[ 
 نقاط الضعف نقاط القوه

 توافر خطة �حث�ة معتمدة للمعهد. •
وجود مجموعات �حث�ة مشكلة من أعضاء من المعهد وخارجه  •

 م بإعداد وتنفيذ مشروعات �حث�ة مشتركة، للق�ا
يوجد عدد من أعضاء هيئة التدر�س المتميز�ن فى إجراء  •

 ال�حوث العلم�ة والحاصلين على جوائز إقل�م�ة وقوم�ة،
كما يوجد �شجع المعهد ال�حوث المشتركة بين األقسام العلم�ة  •

 إشراف مشترك على العديد من الطالب ,
لنشر الدولى على مستوى هناك تحفيز مادى ومعنوى ل •

 الجامعة،
سفر العديد من أعضاء هيئة التدر�س لمهمات علم�ة  •

 ومؤتمرات �ما يدعم تطور ال�حث العلمى، 
من خالل المشروعات من يوجد �عض التمو�ل لل�حث العلمي  •

 الجامعة أو صندوق ال�حوث أو المشروعات الدول�ة،صناديق 
خالل المشروعات يتم إعادة تجهيز العديد من المعامل من  •

 ال�حث�ة والموارد الذات�ة،
معملى تلوث الهواء وتلوث الم�اه والبيئة الساحل�ة  حصول تم •

 من خالل برنامج التطو�ر، ) ١٧٠٢٥( ايزو  لالعتماد
روعى فى تصم�م الم�انى أن تكون مصممة لمعامل مزودة  •

 �التجهيزات األساس�ة لل�حث العلمى،
ي تسجيل براءات خصصت الجامعة مكتب للمعاونة ف •

 االختراع، 
يوجد �المعهد قاعدة ب�انات عن األ�حاث والرسائل المصر�ة  •

 والعر��ة (موسوعة ال�حوث العلم�ة المصر�ة والعر��ة)، 
حصل المعهد على دعم مادى إلنشاء معامل متخصصة مثل  •

إهداء المعهد أجهزة ق�اس األمتصاص الذرى واألشعة تحت 
  الحمراء والتحليل الحرارى،

وجود بروتوكالت تعاون فى مجاالت ال�حث مع جهات دول�ة  •
 وعر��ة ومحل�ة،

 دعم الوحدة ذات الطا�ع الخاص المكان�ات المعامل ال�حث�ة.  •
اإلتجاهات ال�حث�ة للبرامج الحديثة تغطى جوانب مبتكرة  •

 للتنم�ة المستدامة
 

 ال يوجد قواعد ملزمة ألعضاء هيئة التدر�س �استمرار ال�حث العلمى •
 ,�عد الحصول على درجة أستاذ  خاصة

وال يتم  قواعد الب�انات الخاصة �ال�حوث والرسائل العلم�ة غير مكتملة •
 ،اإلستفادة بها �طر�قة تساعد على التحديث والتطو�ر

ضعف التمو�ل و  لى مستوى الجامعةع�حاث ضعف ميزان�ة اال •
 داخل المعهد , المادى

خطط  ضعفالمعامل و تواضع اإلمكان�ات التقن�ة ل�عض فنيى  •
 التدر�ب و�رامج التنم�ة المهن�ة لهم،

والتقدم للجهات الممولة عدم تدر�ب ال�احثين على كتا�ة المشروعات  •
 لها،

 ،كفاءة عال�ة تساعد ال�حث العلمى عدم وجود منظومة إدار�ة ذات •
 غ�اب ثقافة العمل الجماعي والتوجه إلى الفرد�ة في العمل، •
 ,معمل�ةن�ات الاإلمكاإستكمال �عض عدم  •
عدم وجود خطة منهج�ة لتنم�ة الموارد المال�ة أو تسو�ق الخدمات  •

 أو نتائج ال�حوث،المعمل�ة 
وجود قوانين مكبلة فى إجراء الشراء للمستلزمات ال�حث�ة مما �ستغرق  •

 وقت طو�ل و�عرقل العمل�ة ال�حث�ة،
 العلم�ة,ألجهزة اص�انة ل فعالة عدم وجود خطة •
المال�ة المنفقة على ال�حث العلمى  ود العوائدال يتم ق�اس مرد •

 �المعهد،
 استغراق وقت طو�ل لنشر ال�حث فى دور�ات عالم�ة، •
 التكلفة العال�ة للنشر العلمي في �عض الدور�ات، •
 يتجه النشر العلمي الست�فاء متطل�ات لجان الترق�ات اساسًا، •
من  انشغال أعضاء هيئة التدر�س في �عض األعمال اإلدار�ة �قلل •

 .فرص النشر
عدم وجود نظام للمساءلة والمحاس�ة ألعضاء هيئة التدر�س ف�ما  •

 يختص �ال�حث العلمى .

 
 
 



۳۸ 
 

 ] الدراسات العل�ا ١٣[
 نقاط الضعف وةنقاط الق

تطلبها يوجود برامج دراس�ة ذات تخصصات تطب�ق�ة  •
 سوق العمل

�عض البرامج يت�ح إخت�ار الطالب لالمتقدمين تزايد أعداد  •
و�التالى تخر�ج طالب متميز�ن إلى سوق لمتفوقين ا

 العمل،
قطاعات انتاج�ة نس�ة كبيرة من الطالب �عملون فى  •

مما �ساعد على الر�ط بين ال�حث العلمى وخدم�ة 
 واالحت�اجات الحق�ق�ة للمجتمع،

مساهمة المشروعات ال�حث�ة فى دعم طالب الدراسات  •
إلكتساب رج وسفر �عضهم للخا وٕانجاز رسائلهم العلم�ة

 ،مز�د من الخبرات
تطبيق نظام الساعات المعتمدة �عطى فرصة لطالب  •

 الدراسات العل�ا للحصول على الدرجات العلم�ة،
يوجد تناسب فى برامج الماجستير والدكتوراه مع  •

 احت�اجات المجتمع،
تتالئم التخصصات العلم�ة �صفة عامة ألعضاء هيئة  •

مقررات التى �قومون التدر�س مع األع�اء التدر�س�ة وال
 بتدر�سها،

يتم عمل استب�انات لق�اس مستوى رضا طالب الدراسات  •
 العل�ا.

 ،تعدد لوائح الدراسات العل�ا •
عدم استخدام برامج الكترون�ة فى إدارة الدراسات العل�ا خاصة فى  •

 ظل ات�اع نظام الساعات المعتمدة،
إمكان�ات ضعف اإلمكان�ات الماد�ة لبرامج الدراسات العل�ا مثل  •

 ,المكت�ة وٕامكان�ات ال�حث العلمى من معامل وأجهزة 
 ,عدم جد�ة الطالب فى إبداء آرائهم فى  األستب�انات •
عدم انتظام عدد من الطالب فى الدراسة مما يؤخر حصولهم على  •

 الدرجات العلم�ة او تركهم الدراسة ,
عدم انتظام خدمة االنترنت وعدم كفا�ة المصادر اإللكترون�ة  •

 متاحة من خالل ش�كة المجلس األعلى للجامعات .ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۳۹ 
 

  نظام إدارة الجودة والتطو�ر المستمر] ١٤[ 
 نقاط الضعف نقاط القوه

تقي�م في عمل�ة لألقسام األكاد�م�ة  العلم�ة  مؤتمراتال تساعد •
 العمل�ة التعل�م�ة كل عام،

ئ�ات �عد تقر�ر سنوى على أنشطة المعهد يتضمن إحصا •
 العمل�ة التعل�م�ة،تطور  توضح

يوجد ممارسات فعل�ة للتحسين والتطو�ر فى العمل�ة  •
 ،تعل�م�ةال

 ، دارة الجودة �المعهدداخلى إلنظام يوجد  •
تقي�م لتقار�ر �شتمل نظام الجودة على إجراءات مراجعة و  •

 ,البرامج والمقررات
تم عقد عدد من الندوات وورش العمل الخاصة بنشر ثقافة  •

أعضاء هيئة  �حضورالجودة  ضمان إت�اع نظمم�ة اه
 التدر�س ومعاونيهم والعاملين،

 ضمان الجودة، ل لهم مهام محدودةوجود منسقين  •
 –والرضا الوظ�في  – االستب�انات ـالمقررات والبرامج تجرى  •

وٕابداء الرأى في الق�ادات وذلك غير استطالع رأى الطالب 
  عن البرامج والخدمات وغيرها

جدول زمنى سنوى إلجراءات إعداد التقر�ر الذاتى وجود  •
 السنوى،

عمل بوحدة ضمان الجودة فى تكفاءة عال�ة ات وحود كوادر ذ •
 المعهد،

أعضاء هيئة التدر�س عدد من التعاون المستمر والمثمر بين  •
 ووحدة ضمان الجودة،

تعاون ق�ادات المعهد في تذليل الصعاب لتحقيق متطل�ات  •
 ضمان الجودة،

دورات ال عضاء وحدة ضمان الجودة العديد منحضر أ  •
 تدر�ب�ة خاصة بنظم ضمان الجودة

التخصصات تحسن الوضع التنافسى للمعهد من خالل  •
 وتطبيق نظام الساعات المعتمدة، المتميزة

التطو�ر المستمر والتأهيل لإلعتماد مما  ينتنفيذ مشروع •
 تحقيق نظم ضمان الجودة �المعهد، �ساعد على

التقو�م الذاتى للمعهد �صورة دور�ة سنو�ة فى  تتم عمل�ة  •
 إطار المراجعة الداخل�ة والخارج�ة،

 تقار�ر للمراجعة الخارج�ة للبرامج التعل�م�ة •
 خطط للتحسين و التطو�ر •

 

فى االوقات المحددة لكل  الشامل للعمل�ة التعل�م�ة يتم تقي�مال  •
 ،األقسام

•  
مع األطراف دور�ة  �صفةاليتم مناقشة تقي�م العمل�ة التعل�م�ة  •

إلظهار المشكالت وٕاتخاذ اإلجراءات  ل�عض األقسام المعن�ة
 التصو�ب�ة المناس�ة،

اللوائح والقوانين الخاصة �المسائلة والمحاس�ة  إت�اع ال يتم •
 ،�صورة فعالة

ال تتم مناقشة نتائج التقو�م الكلى ألداء المعهد مع أعضاء هيئة  •
األطراف  –املون الع –الطالب  –التدر�س ومعاونيهم 

 المجتمع�ة ذات العالقة،
تأخر إستجا�ة األقسام األكاد�م�ة واإلدار�ة للمتطل�ات وحدة  •

 ضمان الجودة،
ال يتم توثيق المناقشات الخاصة �التطو�ر المستمر للعمل�ة  •

التعل�م�ة وال�حث�ة وغيرها بدقة فى محاضر اجتماعات المجالس 
 واللجان المختلفة،

فى  ردتصح�ح�ة فى الوقت المالئم لما ي عدم إتخاذ إجراءات •
 التقار�ر المختلفة لنتائج األستب�انات.
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 مصفوفة العوامل االستراتيج�ة الداخل�ة ( مجاالت القوة والضعف للمعهد)
النقاط  الترتيب الوزن  العوامل االستراتيج�ة الداخل�ة

 المرجحة
 التعليق

 (أ) مجاالت القوة

�س توافر أعضاء هيئة التدر 
ذوى التخصصات البين�ة 

المدر�ين والمؤهلين أكاد�م�ا 
�مهارات التدر�س وال�حث 

 العلمى 

ومتدلخلة �عتمد المعهد في كافة األقسام على وجود تخصصات مت�اينة  ٠,٧٥ ٥ ٠,١٥
 هيئة التدر�س. ألعضاء

 لتعل�م�ة األخرى.�قدم المعهد برامج حديثة ال تتوافر في المؤسسات ا ٠,٦٠ ٤ ٠,١٥ البرامج والمقررات

يتميز المعهد �العالقة الوطيدة مع الجهات الصناع�ة المختلفة في مجال  ٠,٣٠ ٣ ٠,١ اتصال فعال مع الصناعة
 ال�حث العلمي واالستشارات الصناع�ة.

تنفيذ المعهد لعديد من المشروعات التي تساهم �القدر الكافي في تمو�ل  ٠,٠٥ ١ ٠,٠٥ اتصال فعال مع الصناعة
 حث العلمي.ال�

اهتمام اإلدارة �التطو�ر 
المستمر وتحقيق الجودة 

 الشاملة

 موقع المعهد متميز و�وجد إهتمام �التطو�ر والتحديث المستمر. ٠,١٠ ٢ ٠,٠٥

 (ب) مجاالت الضعف

 عدم كفا�ة الموازنة المخصصة للمعهد سنو�ا.  ٠,٢٠ ٢ ٠,١٠ الموارد المال�ة

النقص في عدد من التخصصات الحديثة وعدم التدع�م المستمر له�اكل  ٠,٢٠ ٢ ٠,١٠ أعضاء هيئة التدر�س 
 األقسام العلم�ة �الكوادر الشا�ة.

 ضعف كفاءة الجهاز اإلداري  ٠,١٠ ١ ٠,١٠ الجهاز اإلداري 

 عدم تفرغ الطل�ة وقلة الوافدين وعدم اإلتصال الفعال مع الخر�جين. ٠,٢٠ ٢ ٠,١٠ الطالب والخر�جون 

عدم وجود معايير أكاد�م�ة قوم�ة لبرامج الدراسات العل�ا التي �قدمها  ٠,٢٠ ٢ ٠,١٠ اد�م�ةالبرامج األك
 المعهد.

  ٢,٧  ١,٠٠ اجمالى النقاط المرجحة
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 )PESTتحليل البيئة الخارج�ة حسب نظام (
******** 

 

 الفرص والتهديدات مجاالت مصفوفة
 

 ] القوى الس�اس�ة والقانون�ة ١[
 التهديداتنقاط  نقاط الفرص

الس�اسة السائدة نحو تغيير قوانين ونظم الجامعات  •
 لتص�ح أكثر استقالل�ة وقدرة على اتخاذ القرار،

 ,تأخر إقرار القوانين وتنفيذها نظرًا للظروف الس�اس�ة لل�الد •
 عدم ز�اده الميزان�ه �ما يتناسب مع اإلحت�اجات المتزايدة للمعهد، •

ضاء هيئة التدر�س وجود مركز تدر�ب لتطو�ر أداء أع •
 وحتم�ة الحصول على دورات تدر�ب�ة للترقى،

تزايد عدد الكل�ات والجامعات الخاصه وٕاستمرار التنافس بين  •
 خر�جي الجامعات الحكوم�ه وخر�جي الجامعات الخاصة،

وجود مركز لضمان الجودة �الجامعة للمساهمة �الدعم  •
 الفنى فى تحقيق نظم ضمان الجودة �الكل�ات،

تسمح �سفر العديد من اعضاء هيئة التدر�س  السار�ة حال�اً  النظم •
الخاصة �الداخل مما  الجامعات للعمل ب�عض اإلعارةللخارج أو 

 ، �حرم المعهد من طاقات علم�ة متميزة
وجود عدد من الفرص للحصول على مشروعات تطو�ر  •

 التعل�م وغيرها.
ى ف وعدم تأهيل الطالب�صفة عامة ضعف منظومة التعل�م  •

 لل�حث العلمي، المرحلة الجامع�ة االولى
ز�ادة االهتمام على المستوى اإلقل�مى �أهم�ة ضمان  •

 الجودة والتحسين المستمر فى منظومة العمل�ة التعل�م�ة،
الخاصة وفروع الجامعات األجنب�ة وتفوقها في الجامعات ز�ادة  •

 العمل�ة التسو�ق�ة لبرامجها،
  ،لنشر الدولىل وجود نظام حوافز •
حيث أن صدور قانون خاص لضمان جودة التعل�م  •

 الحصول على اإلعتماد �حقق للمعهد ميزة تنافس�ة،
قابل تهديدات من الجامعات الخاصة � تعيين المعيدين �المعهد •

 والقطاع الخاص،
توفير فرص لتطو�ر العمل�ة التعل�م�ة في صورة  •

لي مشروعات تعاون بين وزارة التعل�م العالي والبنك الدو 
 واالتحاد األورو�ي،

البدء في افتتاح أقسام مماثلة لتخصصات المعهد في داخل  •
 الجامعة وخارجها،

 
ز�ادة اإلهتمام على المستوى اإلقل�مي �أهم�ة ضمان  •

 الجودة والتحسين المستمر في منظومة العمل�ة التعل�م�ة،
 ،الطالب و  اإلدار�ينعدم الفهم الكامل للوائح والنظم من قبل  •

سة ال�عثات بوزارة التعل�م العالى تسمح للمعيدين س�ا •
والمدرسين المساعدين �الدراسة فى مجاالت حديثة، 
�االضافه الى ز�ادة عدد المنح المقدمه من جهات اجنب�ه 

 عديده.

عدم رضاء العاملين وهو ما نظام التعيين �التعاقدات يؤدى إلى  •
 يهدد بإنتقالهم الى جهات اخرى,

فى نشر الالتى تقدمها الجامعة نظير س�اسة المكافأت  •
 تشجع ال�حث العلمى، متميزة مجاالت

 

إهتمام الجامعة �النشر العلمي بدافع رفع تصنيف  •
 الجامعة عالم�ًا.
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 ] القوى اإلقتصاد�ة ٢[ 
 نقاط التهديدات نقاط الفرص

إقامة عالقات قو�ة مع الجهات المانحة للحصول على  •
 الدعم المادى،

واإلعتماد على مصادر  ميزان�ه كاف�ه من الجامعه للمعهد عدم توفير •
 .التمو�ل الذاتى

 ,TEMPUS(التنافس�ة التقدم للمشروعات •
RDI,STDF..etc  تمو�ل لل�حث للحصول على

 ،العلمى

 المخصصة للمعهد من الميزان�ات السنو�ة المستقبل�ة  الت�قنعدم  •
وضع صعو�ات  إضافة إلى محدود�ة ميزان�ة الجامعة يخلق نوعا من

 االنفاق فى المعهد،خطة 
اعداد نظام الساعات المعتمدة �فتح المجال لز�ادة  تطبيق •

مصادر التمو�ل والذى �سهم بدوره فى الطالب و�التالى 
 تطو�ر التعل�م ،

 ,العائد المادىهجرة الى الجامعات الخاصة نظرا الى ال •

ز�ادة الطلب من جانب الطالب الوافدين �ساعد على  •
 دة فرص التمو�ل،ز�ا

 ى سد ما�طرأ على نظم الحوافز والمكافأتلتركيز على التمو�ل الذاتا •
 و المعهد والذى سينجم عنه �الضرورة ضغط أكبر على الجامعة

 تحقيق خطط التنم�ة الخاصة بها،ل
نظام الوحدات ذات الطا�ع الخاص بز�ادة الموارد  �سمح •

 المال�ة،
 .ار�ةاإلد �ة والمال متعقد وجمود النظ •

إتاحة الجامعة لفرصة تمو�ل المشروعات على أساس  •
 تنافسى من ميزان�ة صندوق ال�حوث �الجامعة.

 

 



٤۳ 
 

 ] القوى اإلجتماع�ة والثقاف�ة٣[
 نقاط التهديدات نقاط الفرص

المجتمعات المحل�ة التى تحتاج للخبرات  القطاعات و تطور ونمو •
 الجامع�ة،

دني لدور المعهد عدم وجود تفهم كافي من المجتمع الم •
 في المجتمع،

من أجل تطو�ر  الخارج�ةتأس�س روا�ط قو�ة مع المنظمات القوم�ة و  •
 فرص التعاون وت�ادل الخبرات،

 غ�اب ثقافة التعاون بين الجامعات ومنظمات األعمال، •

وجود المعهد وجود أقسام متميزة �المعهد مثل الدراسات البيئ�ة وا�ضًا  •
% من الصناعة ووجود أكبر ميناء ٤٠ها �اإلسكندر�ة التى يوجد ب

في المنطقة �اإلضافة إلى عدد السكان �المحافظة يلزم المعهد 
بتحمل مسئوليته فى تقد�م خدمة �حث�ة و مجتمع�ه متميزة فى هذه 

 المجاالت،

ورجال األعمال   الجهات اإلنتاج�ة والخدم�ةعدم إقتناع  •
 ر�ة،�أهم�ة تمو�ل ال�حث العلمى فى المجتمعات المص

تغير ثقافة المجتمع المح�ط حيث زاد اإلق�ال على اإللتحاق  •
�الكل�ات المعتمدة إذا توافرت بها جودة تعل�م�ة عال�ة مما �شكل 
 فرصة أمام المعهد لجذب المز�د من الطالب المحليين والوافدين،

جمع طالب الدراسات العل�ا بين الدراسة والعمل وعدم  •
لمنظومة الدراسات لكفاءة ا وجود منح للتفرغ �مثل تهديد

 العل�ا،
هيئة  وجود اتصاالت دول�ة توفر فرصا لتنم�ة مهارات أعضاء •

وورش العمل حضور المؤتمرات لالتدر�س عند السفر للخارج 
 ،وغيرها

طغ�ان التقي�م المادى على الق�مة العلم�ة لأل�حاث  •
 العلم�ة،

 
والخطة  تعل�م�ةوجود فرص لدعوة األساتذة الزائر�ن يثرى البرامج ال •

 ،ال�حث�ة
 

برامج ت�ادل الخبراء بين الجامعة والصناعة �شكل فرصة لدعم  •
�صفة عامة والقطاع الصناعى �صفة  التعاون مع المجتمع

 ،خاصة

 

وجود فرص للتعاون مع هيئات دول�ة تمنح شهادات تدر�ب مهن�ة   •
  (TUV) مراجع طاقة معتمد مع هيئة شهادةمعتمدة مثل برامج 

 .(JTZ)و

 

 
 ] القوى التكنولوج�ة ٤[ 

 نقاط التهديدات نقاط الفرص
�االضافه الى  وجود معامل معتمده و معامل مركز�ه و اخرى �حث�ه •

االعتماد حال�ا يز�د من  الحصول على الى تسعىالمعامل التى 
 القدرة التنافس�ة للمعهد،

عدم عودة الم�عوثين نتيجة الفجوة التكنولوج�ة وعوامل  •
 لخارج�ة،الجذب ا

التطور المتزايد فى وسائل اإلتصاالت وفى تقن�ات الوسائل  •
 التعل�م�ة،

التكلفة المرتفعة لتقن�ات وسائل اإلتصاالت والوسائل  •
التعل�م�ة مقارنة �اإلنفاق المحدود على التعل�م العالى، 

تطو�ر منظومة تشكل خطورة على ال�حث العلمى 
 . التعل�م

عن  ةتكنولوج�الالجامعات  ش�كة المجلس األعلى للجامعاتتخدم  •
 اإللكترون�ة، المعلومات مصادرطر�ق 

 

فرصة اشتراك المعهد في برامج تطو�ر الصناعة من خالل  •
 .وغيره مركز تحديث الصناعة معالتعاقدات واإل تفاقات 
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 مصفوفة العوامل االستراتيج�ة الخارج�ة (الفرص والتهديدات)
 التعليق الوزن المرجح الترتيب الوزن  االستراتيج�ة الخارج�ةالعوامل 

     (أ) الفرص:

س�اسة ز�ادة الطلب على التعل�م العالى فى 
 مصر من جانب الطالب الوافدين

 مال�ةز�ادة الموارد ال ٠,٤٠ ٢ ٠,٢٠

وجود مصادر تمو�ل متعددة للمشروعات 
 ال�حث�ة و تطو�ر التعل�م 

 موارد الذات�ةز�ادة ال ٠,٤٠ ٤ ٠,١٠

% ٤٠وجود المعهد فى األسكندر�ة حيث يوجد 
 من الصناعة 

٠,١٥ ٣ ٠,٠٥  

وجود مركز تدر�ب لتطو�ر أداء أعضاء هيئة 
وحتم�ة الحصول على   FLDPالتدر�س 

 دورات تدر�ب�ة للترقى

 تشج�ع ال�حث العلمى ٠,٢٠ ٤ ٠,٠٥

الهيئة القوم�ة لضمان جودة التعل�م  وجود
لسنه  ٨٢رقم ظل القانون فى واإلعتماد 

لسنة  ٢٥والئحتها التنفيذ�ة برقم  ٢٠٠٦
٢٠٠٧ 

 لتحقيق الميزة التنافس�ة  ٠,١٠ ١ ٠,١٠

     (ب) التهديدات:

هجرة العقول الى الجامعات الخاصة وز�ادة 
الطلب على أعضاء هيئة التدر�س من 

 والخاصة  الجامعات العر��ة

 لعملجذب أعضاء هيئة التدر�س ل ٠,٤٥ ٣ ٠,١٥

الحكوم�ة ورجال األعمال  الجهات عدم إقتناع 
 �أهم�ة تمو�ل ال�حث العلمى 

 ضعف القدرة على المنافسة  ٠,٣٠ ٣ ٠,١٠

 وضع خطة لتنم�ة الموارد الذات�ة �المعهد ٠,٢٠ ٤ ٠,٠٥ تواضع اإلنفاق الحكومى على ال�حث العلمى،

البدء فى أفتتاح أقسام مماثلة لتخصصات 
 الجامعة أو خارجها المعهد فى داخل

 التقو�م والتطو�ر المستمر للعمل�ة التعل�م�ة ٠,٣٠ ٢ ٠,١٥

تعقد وصعو�ة وجمود النظام المالى والنظم 
 اإلدار�ة

طو�ر المستمر ألداء �عيق نظم الجودة والت ٠,٢٠ ٤ ٠,٠٥
 المعهد

  ٢.٧  ١.٠٠ إجمالى النقاط المرجحة
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 )Needs Assessmentتحديد االحت�اجات (

 
 من الالزم تحديد وتقي�م االحت�اجات الالزمة والتي �مكن توض�حها ف�ما يلي : لتوفير مقومات النجاح للخطة   
 
رضاء جم�ع األطراف ذات إلهدف ي للتغيير والتحسين المستمر �أسلوبإت�اع استراتيج�ة تكامل�ة متطورة تسعى  .١

 ئول�ة وتحقيق التميز في األداء.المصلحة مع االلتزام �الجودة والشفاف�ة والمساءلة والمس
 تنفيذها في إدارة المعهد ووحداتهنشر ثقافة الجودة والمعرفة والتميز في األداء وتطبيق فلسفتها وأدواتها وآل�ات  .٢

 المختلفة.
 هد.تنم�ة الق�م التي تتعلق �العمل الجماعي والثقة والوالء واالنتماء وز�ادة الرضاء الوظ�في لدى جم�ع العاملين �المع .٣
�شمل الخطط واله�اكل التنظ�م�ة والس�اسات واإلجراءات والقواعد الالزمة للتنفيذ �المعهد لدليل لضمان الجودة تطو�ر  .٤

ونظام لتوثيق إجراءات ضمان الجودة وت�س�ط إجراءات العمل مع التركيز على العمل�ات الهامة والحيو�ة �حيث توجه 
 لتلب�ة احت�اجات المستفيد من الخدمة.

يد المهارات والقدرات الالزم توافرها في أعضاء هيئات التدر�س والعاملين، والعمل على تنم�ة تلك المهارات تحد .٥
 والقدرات للمستو�ات المطلو�ة عن طر�ق التدر�ب المستمر.

 تطبيق نظم ضمان الجودة وتقي�م األداء في المعهد وهو الممثل في وحدة متا�عة  مسئول عنالداري اإلك�ان ال دعم  .٦
 ضمان الجودة �المعهد.

نظام داخلي للمتا�عة والمراجعة لتقي�م جهود المعهد فى مجال ضمان الجودة ومقارنة األداء �معايير الجودة ال تطو�ر .٧
 والمعايير األكاد�م�ة واتخاذ إجراءات تصح�ح�ة عند وجود انحرافات في األداء.

ادل الب�انات والمعلومات �صورة منتظمة إلجراء تطو�ر نظام فعال لالتصاالت والمعلومات و�حيث يتم جمع وت� .٨
 الدراسات وتحليل النتائج وتحديد كفاءة وفاعل�ة الخطط والتنفيذ.

 وضع نظام لتشج�ع ومكافأة التميز في األداء ونشر التجارب الناجحة. .٩
 الالزم لتحقيق االستمرار�ة في جهود التحسين والتطو�ر �المعهد. المادى توفير الدعم .١٠
إدارة المعهد �منحن�ات األداء تت�ع وحدة ضمان الجودة لرصد وق�اس الفاعل�ة التعل�م�ة �المعهد وتغذ�ة  وجود وحدة .١١

 .إلتخاذ اإلجراء الالزم
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 )Risk Assessmentتقي�م  المخاطر (
 

�عمل�ة تصم�م لتحقيق النجاح في تطو�ر وتنفيذ الخطة االستراتيج�ة �المعهد يجب تحديد وتقي�م المخاطر والعق�ات المرت�طة 
وتطو�ر وتنفيذ الخطة التخاذ الخطوات الالزمة للتعامل مع تلك المخاطر والعق�ات وتوفير الدعم ومقومات النجاح للخطة، 

 و�مكن توض�ح تلك المخاطر والعق�ات ف�ما يلي :
 
 المشاكل الماد�ة واإلدار�ة عند التنفيذ . .١
 كفا�ة الموارد الالزمة للتنفيذ.مدى  .٢
 من جانب اإلدارة العل�ا، أو التغير في أولو�اتها واتجاهاتها.المستمر عم كفا�ة الد مدى .٣
 انخفاض كفاءة وفاعل�ة نظام االتصاالت والمعلومات. .٤
 جم�ع العاملين في جهود التحسين والتطو�ر التي �سعى المعهد إلى تحق�قها.  إشتراك عدم .٥
 تغيير القوانين و اللوائح .٦
 ال�حث�ة و التعل�م�ة ت�اين اسعار االجهزة و المستلزمات .٧
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 أولو�ات المعهد         
 

 وسوق العمل.  لتناسب احت�اجات األطراف المعن�ة وٕانشاء برامج جديدة تطو�ر البرامج القائمة 
  عتماد المؤسسي، والعمل على التطو�ر والتحسين المستمر لجودة إلا للحصول علىتأهيل المعهد إستكمال ضرورة

 .المعهد�ة والعمل�ات المساندة �العمل�ة التعل�م�ة وال�حث
 .العمل على استكمال ه�اكل الهيئة التدر�س�ة والهيئة المعاونة وض�ط اله�كل اإلداري للمعهد ككل 
  تفاق�ات للعالقات الثقاف�ة مع المؤسسات التعل�م�ة وال�حث�ة على المستو�ات المحل�ة واإلقل�م�ة إتفعيل والتوسع فى عقد

 مشتركة على مستوى مرحلة الدراسات العل�ا.والعالم�ة إلنشاء برامج 
  تسو�ق خدمات المعهد االستشار�ة وال�حث�ة واالهتمام �قضا�ا البيئة والمجتمع والعمل على المساهمة الفاعلة فى التنم�ة

  .المستدامة
 فاءة والفعال�ة وتحقيق االهتمام �التدر�ب المستمر للق�ادات، وأعضاء هيئة التدر�س، والهيئة المعاونة، والعاملين لرفع الك

 التميز فى األداء الجامعى وال�حثى وخدمة المجتمع والبيئة.
 .االهتمام بتحسين البن�ة التحت�ة للمعهد 
 والخدمات اإلستشار�ة اإلهتمام بز�ادة مصادر التمو�ل من خالل المشروعات ال�حث�ة وز�ادة الطالب الوافدين. 
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 الثالفصل الث

 
 

 تحليل الفجوةوالوضع التنافسى و الس�اسات  
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 البدائل االستراتيج�ة  
 
 ) قو�ةمكان�ات +اإل فرصالالنمو والتوسع (وجود  -١  
 �ساعد على القدرة التنافس�ة للمعهد  •
 للمعهد مثل أقسام التكنولوج�ا الحيو�ة وعلوم المواد اليوجد لهم مثيل فى كل�ات أخرى  وجود فرص مؤكدة  •

 
 (وجود تهديدات+أمكان�ات قو�ة)التنوع والتجديد -٢
 �مكن للمعهد استغالل نقاط القوة للتغلب على التهديدات القائمةأستغالل نقاط القوة لبناء قدرة تنافس�ة  •
ئة البيئة البي تين فى فى الطر�ق إلنشاء درجتين جديد و �حتاجها المجتمعبرامج دراس�ة جديدة إنشاء تم الموافقة على   •

 جوالطاقة وابتكار منت
 بناء شراكات وعالقات قو�ة مع مجتمع األعمال �عمل المعهد على دعم لجنة المعهد والصناعة ل  •

 
 (وجود فرص+أمكان�ات ضع�فة)  عادة اله�كلةإ بناء القوة و  -٣
�عمل المعهد على تعيين أوائل الخر�جين والحاصلين على درجات علم�ة متقدمة واالعالن عن الوظائف الشاغرة للتغلب    •

 . دارى إلوانقاط الضعف فى اله�كل الوظ�فى على 
 ضاف�ة. إستجالب موارد مال�ة إل�سعى المعهد  لتنم�ة الموارد الذات�ة   •
 أستغالل الفرص القائمة خارج�ا.  •

 
 (وجود تهديدات+أمكان�ات ضع�فة) والدفاع عن الوجودنكماش إل ا-٤
 وجود ضعف من الموازنة العامة قد يؤدى الستراتيج�ات انكماش�ة  •
 تعقد النظام اإلدارى والقوانين المكبلة يودى إلى تهديد اهداف المعهد فى ظل ضعف المرت�ات •
 قد تؤدى  س�اسات منع التعيينات الجديدة إلى عدم القدرة على اله�كلة التنظ�م�ة اإلدار�ة واألكاد�م�ة •
 

 وسيتم إ�ضاح كل هذه النقاط فى الجداول التال�ة
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 للتحليل البيئىالبدائل اإلستراتيج�ة ط�قا 
 العوامل اإلستراتيج�ة                    

 الداخل�ة                         
 
 
 
 
 

 العوامل اإلستراتيج�ة
 الخارج�ة 

 مجاالت القوة
توافر أعضاء هيئة التدر�س ذوى  -

التخصصات البين�ة المدر�ين 
�مهارات التدر�س  والمؤهلين أكاد�م�ا
 وال�حث العلمى.

 قررات.والمالبرامج  -
 اتصال فعال مع الصناعة. -
 .ةمشروعات قوم�ة و�حث� -

اهتمام اإلدارة �التطو�ر المستمر  -
 وتحقيق الجودة الشاملة.

 مجاالت الضعف
 الموارد المال�ة. -

 أعضاء هيئة التدر�س. -

 الطالب والخر�جون. -

 الجهاز اإلدارى. -

 البرامج األكاد�م�ة. -

 
 

 مجاالت الفرص
عضاء هيئة التدر�س وجود مركز تدر�ب لتطو�ر أداء أ  -

FLDP   وحتم�ة الحصول على دورات تدر�ب�ة
 .للترقى

س�اسة ز�ادة الطلب على التعل�م العالى فى مصر من  -
 .جانب الطالب الوافدين

% من ٤٠المعهد فى اإلسكندر�ة حيث يوجد وجود  -
 .الصناعة

وجود مصادر تمو�ل متعددة للمشروعات ال�حث�ة  -
 .وتطو�ر التعل�م

 .�ة لضمان جودة التعل�م واإلعتمادإنشاء هيئة قوم -

 
 إستراتيج�ة
 نمو وتوسع
(S-O) 

 
 إستراتيج�ة

 تطو�ر وتعز�ز
(S-T) 

 مجاالت التهديدات
هجرة العقول الى الجامعات الخاصة وز�ادة الطلب  -

 على أعضاء هيئة التدر�س من الجامعات العر��ة.
البدء فى أفتتاح أقسام مماثلة لتخصصات المعهد فى  -

 عة أو خارجها.داخل الجام
عدم إقتناع المنظمات الحكوم�ة ورجال األعمال   -

 .�أهم�ة تمو�ل ال�حث العلمى

 .العلمىتواضع اإلنفاق الحكومى على ال�حث  -
 تعقد وصعو�ة وجمود النظام المالى والنظم اإلدار�ة. -

 
 إستراتيج�ة

 التنوع والتجديد
(W-O) 

 
 إستراتيج�ة
 األنكماش

 والدفاع عن الوجود
(W-T) 

 
 

 SWOTتنم�ة االستراتيج�ات البديلة بإستخدام مصفوفة 
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(S-O) 
 

 استراتيج�ات الفرص (ف) مجاالت القوة (ق)
 (نمو وتوسع)

توافر أعضاء هيئة التدر�س ذوى 
التخصصات البين�ة المدر�ين 
والمؤهلين أكاد�م�ا �مهارات 

 التدر�س وال�حث العلمى

وجود مركز تدر�ب لتطو�ر أداء 
  FLDPر�س أعضاء هيئة التد

وحتم�ة الحصول على دورات 
 للترقىتدر�ب�ة 

أعضاء هيئة التدر�س  وتدر�ب ج�عتش
إلعداد مشروعات �حث�ة �المعهد 

صندوق  للحصول على تمو�ل من
�الجامعة وأكاد�م�ة ال�حث  ال�حوث
 ومن جهات التمو�ل األخرى العلمى 

 والمقرراتالبرامج 
 

احت�اج سوق العمل للخر�جن ذوى 
 فى التخصصات البين�ة المهارات

 التى �قدمها المعهد

إعداد كوادر متميزة معرف�ا ومهار�ا 
ومهن�ا فى مجاالت العمل المحلى 

 واإلقل�مى والدولى
 اتصال فعال مع الصناعة

 
المعهد فى األسكندر�ة حيث وجود 
 % من الصناعة٤٠يوجد 

مع الجهات العمل على ز�ادة المشاركة 
 الصناع�ة

 ة�حث�مشروعات قوم�ة و 
 

وجود مصادر تمو�ل متعددة 
للمشروعات ال�حث�ة و تطو�ر 

 التعل�م

العمل على زادة المشروعات ال�حث�ة 
من خالل ز�ادة قدرات أعضاء هيئة 

 التدر�س وتقد�م الدعم الفنى
اهتمام اإلدارة �التطو�ر المستمر 

 وتحقيق الجودة الشاملة
 

هيئة قوم�ة لضمان جودة  وجود
 �مصر التعل�م واإلعتماد

تأهيل المعهد للحصول على اإلعتماد 
 والحفاظ عل�ه لتحقيق ميزة تنافس�ة
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(W-O) 
 

مجاالت الضعف 
 (ض)

 استراتيج�ات الفرص (ف)
 (تطو�ر وتحسين)

 الموارد المال�ة
 

وجود مصادر تمو�ل متعددة 
للمشروعات ال�حث�ة و تطو�ر 

 التعل�م

دعم وز�ادة مصادر التمو�ل من خالل 
الوحدة ذات  –ال�حث�ة المشروعات 

 - الطل�ة الوافدين –الطا�ع الخاص 
 اإلستشارات

 
 أعضاء هيئة التدر�س

وجود مركز تدر�ب لتطو�ر أداء 
  FLDPأعضاء هيئة التدر�س 

وحتم�ة الحصول على دورات 
 للترقىتدر�ب�ة 

تقي�م أعضاء هيئة التدر�س  نظام ر�ط
 بجودة اآلداء

 
 الطالب والخر�جون 

للمعهد فى أماكن وجود خر�جين 
مرموقة يز�د من فرص المعهد فى 

 تحقيق أهدافه

إيجاد آل�ة فاعلة لتحقيق التواصل 
المستمر مع خر�جى المعهد �ما �ضمن 
والءهم وجذبهم لدعم المعهد والمشاركة 

 فى برامجه المجتمع�ة المختلفة 
 الجهاز اإلدارى 

 
 تطور العمل اإلدارى من خالل

 نظم العمل تحديث
لى تطو�ر نظم العمل �ما العمل ع

�ضمن ز�ادة رضا العاملين ور�ط 
 الحوافز �اإلنتاج

 البرامج األكاد�م�ة
 

اعتماد  شهادة الحصول على
ز�ادة القدرة  المعهد يؤدى الى

 لمعهدالتنافس�ة ل

تحديث البرامج وتنفيذ خطط التطو�ر 
المستمر للحفاظ على اإلعتماد 

 المؤسسي
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(S-T) 
 

(ث�ات  استراتيج�ات التهديدات (ت) (ق) مجاالت القوة
 واستقرار)

توافر أعضاء هيئة التدر�س ذوى 
التخصصات البين�ة المدر�ين 
والمؤهلين أكاد�م�ا �مهارات 

 التدر�س وال�حث العلمى

هجرة العقول الى الجامعات 
الخاصة وز�ادة الطلب على 
أعضاء هيئة التدر�س من 

 الجامعات العر��ة

دخل ألعضاء هيئة العمل على رفع ال
 التدر�س ومعاونيهم. 

البدء فى أفتتاح أقسام مماثلة  والمقرراتالبرامج 
لتخصصات المعهد فى داخل 

 الجامعة أو خارجها

لمعهد تعطي ل جديدة  تنفيذ برامج
مميزات إضاف�ة للطالب والخر�جين 

للحفاظ على نسب قبول الطالب 
 .و خلق روح التنافس �المعهد

عدم الثقة الكاف�ة فى مؤسسات  الصناعةاتصال فعال مع 
لحل المشاكل  التعل�م العالى
 الصناع�ة .

إعتماد المعهد الحصول على شهادة 
وحصول المعامل على شهادة االيزو 

األطراف يؤدي إلى الحفاظ على ثقة 
 .المستفيدة

عدم توافر موارد مال�ة عند  ةمشروعات قوم�ة و�حث�
 الحاجة

لمعهد ومعامله الحفاظ على جودة أداء ا
 المعتمدة.

اهتمام اإلدارة �التطو�ر المستمر 
 وتحقيق الجودة الشاملة

 

صعو�ة وجمود النظام المالى 
 والنظم اإلدار�ة

تنفيذ برامج التطو�ر المستمر وتحقيق 
 الجودة الشاملة.
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(W-T) 
 

مجاالت الضعف 
 (ض)

 استراتيج�ات(انكماش) التهديدات (ت)

اضع اإلنفاق الحكومى على ال�حث تو  الموارد المال�ة
 العلمى

حسن إستغالل الموارد من خالل 
تعظ�م اإلستفادة منها وتقليل الفاقد 

  .والمحافظة عليها
 أعضاء هيئة التدر�س

 
هجرة العقول الى الجامعات 
الخاصة وز�ادة الطلب على 
أعضاء هيئة التدر�س من 

 الجامعات العر��ة

ل عن التهديد بهجرة العقو  فرص تقليل
طر�ق تنفيذ استراتيج�ة متكاملة 

للتقن�ات الجديدة ووضع مزا�ا إضاف�ة 
 للموجودين على رأس العمل.

 الطالب والخر�جون 
 

تزايد عدد الكل�ات والجامعات 
الخاصة واستمرار التنافس بين 

خر�جي الجامعات الحكوم�ة 
 وخر�جي الجامعات الخاصة.

للقدرة رفع قدرات ومهارات الخر�جين 
خر�جي الجامعات التنافس بين  على

 الحكوم�ة وخر�جي الجامعات الخاصة.

 الجهاز اإلدارى 
 

تعقد وصعو�ة وجمود النظام 
 المالى والنظم اإلدار�ة

تبنى نظم اإلدارة الحديثة �مرونة 
للتغلب على صعو�ات النظم اإلدار�ة 

 .وم�كنة معظم النظم والمال�ة
 

 البرامج األكاد�م�ة
 

أقسام مماثلة البدء فى أفتتاح 
لتخصصات المعهد فى داخل 

 الجامعة أو خارجها

العمل على إزالة عوائق تطو�ر برامج 
�حتاجها  المعهد وٕانشاء برامج جديدة

المجتمع ومصممة ومكتو�ة للحصول 
 .على اإلعتماد الفوري 
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المنبثقة من الرسالة والغا�ات معهد الدراسات العل�ا وال�حوث الس�اسات العامة ل
 للجامعة األستراتيج�ة

 

 

ويبنى خططه و برامجه كترجمة للغايات واالهداف  ،سياسات واضحة تعكس رسالة الجامعةالمعهد نتهج ي

بعدد من السياسات المتنوعة التي تغطي المحاور الثالثة كمؤسسة أكاديمية (التعليم والتعلم،  المعهدويعمل  االستراتيجية

نمية البيئة)، وذلك بخالف السياسات األدارية والمالية التى تخضع للقوانين واللوائح البحث العلمي ، وخدمة المجتمع وت

 . منظمةال

 وتتمثل ساسيات المعهد فى ما يلى:

 

 :التعليم والتعلم فى مجال . سياسة المعهد ۱
 نود اآلتية:فإن سياسة المعهد تتمثل في مجاالت التعليم فى الب  فقط  دراسات عليا برامج  حيث أن المعهد يقدم

حسب الدراسة الجامعية وما  البرامج التى يقدمها المعهداإللتحاق بفى إتباع سياسة مرنة وعادلة لقبول للطالب  .۱

  .أكتسبوه من خبرات إضافية

 .على الوجه األمثل السعى الجاد لتطبيق المعايير األكاديمية المرجعية للدراسات العليا .۲

 للبرامج والمقررات الدراسية. والخارجىالمراجعة والتقويم الداخلي  .۳

 تفعيل نظام اإلرشاد األكاديمي. .٤

 .وعقد إجتماعات دورية لهم  متابعة الخريجين .٥

 تحديث البرامج التعليمية بما يتوافق مع إحتياجات سوق العمل. .٦

 .تهيئة البنية التحتية والمعامل وقاعات الدراسة  .۷

 .وطرق تقييم الطالب لتعلملتعليم واام الطرق الحديثة لتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على كيفية إستخد .۸

 المستمر ألداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.البناء التقويم  .۹

 .الدارسين بالمعهد لكل غرس قيم التعليم الذاتى والمستمر والعمل فى مجموعات .۱۰

 التدريس. وطرق للمحتوى العلمى للمقررات والورقة اإلمتحانيةالطالب تقويم اإلستفادة من  .۱۱

 .تقديم بعض المقررات عن طريق التعليم المستمر .۱۲
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 . سياسة المعهد في مجاالت البحث العلمي (الدراسات العليا):۲
 خطة الدولة.ولمعهد بخطة الجامعة لربط الخطة البحثية  .۱

 تنشيط البحوث المشتركة بين األقسام والكليات والمعاهد. .۲

 يمية ودولية.العمل على جذب مشروعات بحثية محلية وإقل .۳

 .جهات بحثية وتعليمية مرموقةمع   (MOU)التعاون تنشيط إتفاقيات  .٤

ً  العمل على تسويق البحوث العلمية .٥  .داخلياً وخارجيا

 تهيئة البنية التحتية وتوفير األجهزة واألدوات الالزمة للبحث العلمي. .٦

 .تكوين خبرات بحثية حديثةاإلستفادة من البعثات والمنح الدراسية في  .۷

 أخالقيات البحث العلمي.شرن .۸

 على طرق البحث العلمي الحديثة. تنمية مهارات الطالب .۹

 اإلشتراك في المؤتمرات والندوات وورش العمل ذات الصلة بالبحث العلمي.تشجيع  .۱۰

 تنمية الموارد المالية الالزمة لتمويل ودعم البحث العلمى .۱۱

 تشجيع البحوث العلمية التطبيقية .۱۲

 المجالت العلمية الدولية المحكمة ذات معامالت التأثير المرتفعةتشجيع النشر العلمى فى  .۱۳

 التكامل مع سياسات المعهد فى مجال التعليم ومجاالت خدمة المجتمع وتنمية البيئة. .۱٤

 .براءات االختراعنشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية وتسجيل  .۱٥

 لمتطورة .اإلستفادة من المبعوثين والعائدين من الخارج في نقل التكنولوجيا ا .۱٦

  استكمال وتطوير الهياكل األكاديمية: المعهد فىسياسة  -۳
ضم أعضاء هيئة تدريس فى التخصصات التى تهم المعهد حسب هياكل األقسام األكاديمية إلستكمال النقص  .۱

 فى االتجاهات العلمية الحديثة

 وجود سياسة وخطة لتعيين المعيديين فى التخصصات التى تهم المعهد .۲

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة:فى مجال . سياسة المعهد ٤
 .المستدامةلتنمية اعم تحقيق خدمات مجتمعية تتوافق مع خطة الجامعة والدولة لد .۱

 ربط الخطة البحثية ألقسام المعهد بمشاكل المجتمع والبيئة .۲

 . الفنية واالستشارات نقل الخبراتالتوسع في أنشطة المعهد في مجاالت  .۳

 زيادة رضاء األطراف المجتمعية عن أنشطة المعهد بالمراجعة وتحسين األداء بإستمرار. العمل على .٤

 اشراك األطراف المجتمعية فى أنشطة المعهد .٥

 تفعيل أنشطة الوحدة ذات الطابع الخاص لخدمة المجتمع  .٦

 المساهمة المستمرة فى حل المشكالت البيئية وتنمية الوعى البيئى  .۷

 طالب فى أنشطة خدمة المجتمعومعاونيهم والعاملين واليس أعضاء هيئة التدر اشراك  .۸

 التكامل مع سياسات المعهد فى مجتال التعليم ومجال البحث العلمى  .۹

 ن فى أنشطة المعهد ومجهودات تطويره.أشراك الخريجي .۱۰
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 . سياسة المعهد المالية :٥
 زيادة الموارد المالية عن طريق:  .۱

المعامل  و ستشاراتاإل و نقل التكنولوجيا عقد ورش عمل  الوحدة ذات الطابع الخاص من خالل - أ

 تسويق الخدمات. و مركز المعلوماتو المركزية

 لمشروعات البحثية الممولة من الجهات المختلفة مثل أكاديمية البحث العلمىالتقدم ل - ب

 زيادة أعداد الطالب الوافدين - ت

 التبرعات والمنحالعمل على جذب  - ث

صناعي ومنح التفرغ قطاع المشاركة الق يمية والبحثية بالمعهد عن طريعلالمادى للعملية الت الدعم .۲

 والتبرعات

 باإلنتاجالحوافز ربط  .۳

 

 سياسة المعهد اإلدارية : -٦
 تقييم وتطوير الهيكل اإلدارى -۱

 وفقاً لسياسة الشخص المناسب في المكان المناسب. العاملينإعادة توزيع  -۲

 ي يحتاجها المعهد.في المجاالت التاإلداريين  تنمية مهارات -۳

 توفير المستلزمات الالزمة لإلدارات المختلفة مما يحقق األداء الجيد -٤

 قياس مؤشرات األداء للعاملينتطوير طرق  -٥

 استخدام نتائج تحليل مؤشرات األداء للعاملين والقيادات اإلدارية فى تحديد اإلحتياجات التدريبية لهم. -٦

 .مع العدالة في توزيع الحوافز افز باألداءإتباع نظام المسألة والمحاسبة وربط الحو -۷

 الحوافز التي يحصل عليها األشخاص من نفس المستوى الوظيفي والكفاءة الوظيفية.العدالة في توزيع  -۸

 

 آلية المراجعة الدورية للسياسات
كل ثالث لضمان تحقيق اإلستفادة القصوى من تلك السياسات وتحديد درجة تماشيها مع دور المعهد يتم مراجعتها 

األطراف لتحديد أوجه القصور وتحديثها، ويتم ذلك من خالل عدة آليات منها المراجعة الدورية واستطالع آراء سنوات 

والهيئة اإلدارية والمستفيدين من خدمات المعهد وأنشطته المختلفة، ومعاونيهم الطالب وأعضاء هيئة التدريس المعنية من 

 األقسام ودراسة مقترحاتهم للتحديث وأخيراً يتم إعتمادها من مجلس المعهد.   كما يتم عرض السياسات على مجالس 
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 منظومـــة القيــــم
 

بهذه الق�م معهد الدراسات العل�ا وال�حوث يلتزم السادة أعضاء هيئة التدر�س ومعاونوهم والعاملون فى 
 . مستنير�ن بها فى سلوكهم ومستعينين بها فى اتخاذ قراراتهم

 :و�التالي فإنهمايير السلوك الراقى مع -١
 �حرصون على أن �كونوا قدوة صالحة فى سلوكهم وأخالقهم .  •
 يتصرفون �شفاف�ة و�تجنبون ما يخدم المصالح الشخص�ة .  •
 �حرصون على تحقيق أعلى المعايير األكاد�م�ة فى عملهم .  •

  :و�التالي فإنهماحترام األفراد  -٢
 ع تقبل االختالف فى الرأى .�عاملون اآلخر�ن �احترام م  •
 �شجعون االتصال المفتوح واإلنصات الواعى .  •
 .لمعهدهم يخلقون بيئة أسر�ة مبن�ة على والء الجم�ع   •

 :و�التالي فإنهمتقد�م المعرفة  -٣
 �حرصون على تطبيق كل ما �ستجد من أفكار فى التدر�س وال�حث العلمى .  •
 قادرون على مواجهة التحد�ات .  •
 فرص التعلم و�شجعون األفكار الخالقة . ينوعون   •
 �حرصون على العمل بروح الفر�ق .  •

 :و�التالي فإنهم حر�صون على خلقالتطور الشخصى والق�ادة  -٤
 . المتطل�ات الح�ات�ةالعمل مع  واج�اتمكانا للعمل تتوازن ف�ه   •
ينمى مهارات الق�ادة ما م المعهدٕادارة بين أعضاء هيئة التدر�س و اسلوب التفكير النقدى  نيتب  •

. 
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 الغا�ات  

هأن �كون للمعهد قدرة مؤسس�ة تحقق رؤ�ة المعهد وتنفذ رسالت :األولىالغا�ة   

أن �ص�ح المعهد مؤسسة تعل�م�ة تقوم بإعداد كوادر تسهم فى خطط التنم�ة القوم�ة؛  :الثان�ةالغا�ة   

 األهداف اإلستراتيج�ة 

ظومة �حث�ة تطب�ق�ة متميزة ذات نظام إدارى فعال تتسق مع خطة الجامعة إعداد من :الثالثةالغا�ة 

 والصناعة

  تحسين فاعل�ة دور المعهد فى خدمة المجتمع :الرا�عةالغا�ة 
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 للمعهد هداف االستراتيج�ةاأل

 توفير بن�ة تحت�ة مالئمة �ما �حقق رسالة المعهد التعل�م�ة وال�حث�ة والخدم�ة. .١

أعضاء هيئة التدر�س والهيئة  الموارد ال�شر�ة �المعهد عن طر�ق تحسين مهاراتتنم�ة قدرات  .٢

 واإلرتقاء �مستوى اآلداء.والجهاز اإلداري  المعاونة 

والمقررات التعل�م�ة في مجاالت المعهد  ط�قا للمعايير األكاد�م�ة  الدراس�ة البرامج تطو�ر .٣

 .و التطور التكنولوجى واحت�اجات سوق العمل

أ�حاث علم�ة مبتكرة، تسهم في اإلضافة إلى المعارف  إلنتاج  منظومة ال�حث العلمىتطو�ر  .٤

 والعلوم وتخدم المجتمع.

ورفع الوعي  تسهم في تنم�ة المجتمع المحلي وحل مشاكله تقد�م خدمات مجتمع�ة متطورة .٥

 .البيئي
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 الغا�ات النهائ�ة واألهداف اإلستراتيج�ة

 قدرة مؤسس�ة تحقق رؤ�ة المعهد وتنفذ رسالته أن �كون للمعهد :األولىالغا�ة 
 األهداف اإلستراتيج�ة :

 توفير بن�ة تحت�ة مالئمة �ما �حقق رسالة المعهد التعل�م�ة وال�حث�ة والخدم�ة. .۱

الهيئة عضاء هيئة التدر�س و تحسين مهارات أ تنم�ة قدرات الموارد ال�شر�ة �المعهد عن طر�ق .۲

 قاء �مستوى اآلداء. المعاونة والجهاز اإلداري واإلرت

 أن �ص�ح المعهد مؤسسة تعل�م�ة تقوم بإعداد كوادر تسهم فى خطط التنم�ة القوم�ة؛  :الثان�ةالغا�ة 
 األهداف اإلستراتيج�ة :

والمقررات التعل�م�ة في مجاالت المعهد  ط�قا للمعايير األكاد�م�ة  الدراس�ة البرامج تطو�ر .۳

 .ولوجىواحت�اجات سوق العمل و التطور التكن

مع خطة الجامعة  سقتت إعداد منظومة �حث�ة تطب�ق�ة متميزة ذات نظام إدارى فعال :الثالثةالغا�ة 

 والصناعة

 األهداف اإلستراتيج�ة :

، تسهم في اإلضافة إلى المعارف والعلوم  تطو�ر منظومة ال�حث العلمى للق�ام �أ�حاث علم�ة .٤

 وتخدم المجتمع.

  ة دور المعهد فى خدمة المجتمعتحسين فاعل� :الرا�عةالغا�ة 

 األهداف اإلستراتيج�ة :

ورفع الوعي  تسهم في تنم�ة المجتمع المحلي وحل مشاكله تقد�م خدمات مجتمع�ة متطورة .٥

 .البيئي
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 الجامعة ةيج�استرات�المعهد  ةيج�استرات ارت�اط

 

غا�ات كل منهما من أجل تحقيق ترت�ط إستراتيج�ة المعهد إرت�اطا وث�قا بإستراتيج�ة الجامعة حيث تتوافق 
 وتتحد اإلهداف اإلستراتيج�ة فى ذلك كما هو مبين �الجدول التالى: متوافقة

 
 الرسالة

 

 المعهد الجامعة

إستشراف آفاق مستقبل وٕاحت�اجات الوطن  .١
فى مجاالت المعرفة العلم�ة واإلسهام فى تنم�ة 
الكفاءات المعرف�ة لمصر عامة ، وللقطاعات 

 .االتنمو�ة فيه

 مجاالت في العل�ا الدراسات برامج تقد�م .١
متطورة  و�حث�ة تعل�م�ة منظومة ضمن حديثة
تزود المت�اينة والمتداخلة  الدراسات على تعتمد

خر�جي المعهد �المعارف والمهارات الحديثة، 
 وترشدهم إلى سلوك�ات وق�م العمل القو�مة، 

تأصيل قدرات اإلبداع واإلبتكار وتأهيل الكوادر . ٢
العلم�ة والمهن�ة والفكر�ة العال�ة، ودعم اإلنتاج 

 والنشر المعرفى العلمى والتقنى

الهادفة  التطب�ق�ة �حوثال جراء. �سعى المعهد إل٢
 ه لمجاالت العمل المتنوعة �تؤهل خر�جالتي 

اإلسهام فى تمكين أفراد المجتمع ومؤسساته . ٣
 من التعل�م المستمر

  

لم�ة للمجتمع التي المعهد خدماته الع�قدم . ٣
تشمل ال�حوث المشتركة واالستشارات والتحاليل 

 .ونقل التكنولوج�ا المستمر التدر�ب و�رامج
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 الرؤية
 المعهد الجامعة

تسعى جامعة األسكندر�ة خالل السنوات  .١
ألن تبرز كك�ان معرفى  ٢٠٢٠القادمة حتى 

متميز ينمى روا�طه على نطاق مصر 
ى ومنطقة اليورومتوسطى والعالم العر�

وأفر�ق�ا والعالم �شكل عام. وهى تطمح أن 
تحقق هذا  التميز فى كافة برامجها التعل�م�ة 

 وأنشطتها ال�حث�ة وخدماتها المجتمع�ة،

آلن ال�حوث  و العل�ا الدراسات معهد�سعى  .١
يبرز كك�ان علمى �حثى متميز يتوافق آداؤه 

طمح . وهو �لجودة التعل�م معايير قوم�ةمع 
أن �حقق هذا التميز ال�حثى والعلمى فى 
كافة برامجه التعل�م�ة وال�حث�ة وخدمة 

 المجتمع

أن تكون المؤسسة الجامع�ة األكثر تميزًا على  .٢
مستوى العالم العر�ى فى المجاالت التى ترت�ط 
بخصوص�ة دورها كمؤسسة منتجة للمعرفة، 
وخصوص�ة موقعها الجغرافى المطل على ال�حر 

المتوسط واإلقل�م اإلقتصادى التى توجد األب�ض 
ف�ه والذى �مثل منفذًا رئ�س�ًا لتجارة مصر 
الخارج�ة والمحتضن لنس�ة كبيرة من المنشآت 
الصناع�ة فى مصر، والمتصل �ظهير 
صحراوى واعد تنمو�ًا يتمثل فى الصحراء 

و�حكم كونها جامعة ساحل�ة تخدم فئة  الغر��ة،
تميزة تمتاز من الشعب المصرى ذات خواص م

�اإلنفتاح على ثقافات الغير والتسامح وقبول 
 اآلخر واإلستعداد للحوار البناء وت�ادل األفكار.

ان �قوم المعهد بدور فعال فى تطو�ر  .٢
 والخدم�ة واالنتاج�ةالقطاعات الصناع�ة 

صة في ظل الميزة الخاصة �االسكندر�ة خا
د التخصصات واالقسام ال وهى تعد�المعهد أ

تقدم برامج حديثة وغير موجودة التى  العلم�ة
 �الجامعات األخرى.

أن تتضافر برامجها وأنشطتها المعرف�ة  .۳
والثقاف�ة مع أدوار وأنشطة مؤسسات المعرفة 
اآلخرى التى تقع فى إقل�مها ودوائرها 

 الحيو�ة.

 و�ناء المتقدمة  العلم�ة شراكة مع المجتمعاتإقامة  .٣
�صل �المعارف مع لكى بينه و�ين المجتمزدوجا  جسراً 

القطاعات التعل�م�ة  إلى الحديثةواأل�حاث والتقن�ات 
 . والمجتمع�ة واإلنتاج�ة والخدم�ة
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 التوافق بين أهداف جامعة األسكندر�ة وأهداف معهد الدراسات العل�ا وال�حوث

 أهداف معهد الدراسات العل�ا وال�حوث أهداف جامعة األسكندر�ة
لفكرى والشخصى المتكامل  اإلعداد العلمى وا •

للمتخصصين فى المجاالت العلم�ة والمهن�ة العال�ة، 
الالزمة لقطاعات المجتمع ومؤسساته، وفق 

 المواصفات والنظم والمرجع�ات العالم�ة المتقدمة.

تطو�ر البرامج الدراس�ة والمقررات  •
التعل�م�ة في مجاالت المعهد  ط�قا 
 للمعايير األكاد�م�ة واحت�اجات سوق 

 .العمل و التطور التكنولوجى
اإلشعاع الفكرى والثقافى �التضافر مع المؤسسات  •

المعرف�ة األخرى، �ما �سهم فى حركة التنو�ر على 
مستوى المجتمع المحلى ومصر وحوض ال�حر 

 األب�ض المتوسط والعالم العر�ى واإلفر�قى.

العمل على ز�ادة التعاون بين المعهد وكل�ات  •
 ر وخارجها.ة داخل مصامعالج

توظيف ال�حث العلمى لإلسهام فى حل مشكالت  •
 المجتمع وتحقيق تقدمه

تطو�ر منظومة ال�حث العلمى للق�ام �أ�حاث  •
 تطب�ق�ة لحل مشاكل المجتمع المح�ط.علم�ة 

 
تنم�ة ق�م وممارسات الحوار الموضوعى المشاركة  •

المعرف�ة، والتفاعل الحر لآلراء والخبرات العلم�ة 
 ة.والتطب�ق�

تطو�ر األنشطة المجتمع�ة وعقد حلقات نقاش  •
وتنظ�م محاضرات عامة في إطار تخصصات 

 المعهد الحديثة .
تعظ�م دور الجامعة فى تنم�ة قدرات المجتمع  •

المحلى ومؤسساته على استمرار التعلم والتطو�ر 
الذاتى مدى الح�اة على المستوى الفردى والجماعى 

م والتطو�ر والمؤسسى، بواسطة برامج التعل�
والخدمات المجتمع�ة والتدر�ب التى تغطى المجاالت 

 العلم�ة والمهن�ة والثقاف�ة المختلفة.

قدرات الموارد ال�شر�ة �المعهد عن طر�ق تنم�ة  •
عضاء هيئة التدر�س والهيئة أ مهارات تحسين 

اإلرتقاء �مستوى ز اإلداري و الجهاالمعاونة و 
 اآلداء

�سهم فى تنم�ة  اإلنتاج ال�حثى والفكرى الذى •
المعارف و�وسع من نطاق االستفادة بها فى تحسين 
أداء التنم�ة وتقدم المجتمع المصرى عامة واإلقل�م 
الشمالى الغر�ى خاصة، وفق المواصفات 

 والمرجع�ات المتقدمة فى العالم.

تطو�ر منظومة ال�حث العلمى للق�ام �أ�حاث  •
علم�ة مبتكرة، تسهم في اإلضافة إلى المعارف 

 والعلوم وتخدم المجتمع.
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 تحليل للفجوة بين الوضع الحالي واألهداف اإلستراتيج�ة
*********** 

 ) توفير بن�ة تحت�ة مالئمة �ما �حقق رسالة المعهد التعل�م�ة وال�حث�ة والخدم�ة (الهدف األول :

ة من معامل ومدرجات م�ألى مؤسسة تعل� -الكاف�ة كمًا والمالئمة نوعًا  -تحت�ة البن�ة الوجود �مثل  
 .المجتمعأنشطة خدمة ة وال�حث�ة و �م�لعمل�ة التعلأحد أهم المقومات األساس�ة لدر�س وقاعات الت

 الفجوة:

ي يتطلب ذهو األمر الو  وتحديث اجهزة الق�اسالص�انة المستمرة تحتاج قاعات التدر�س والمعامل إلى 
 .كاف�ةموارد مال�ة توافر 

أعضاء هيئة التدر�س  ات الموارد ال�شر�ة �المعهد عن طر�ق تحسين مهاراتتنم�ة قدر : (الثانيالهدف 
 )واإلرتقاء �مستوى اآلداء.والجهاز اإلداري  والهيئة المعاونة 

فى المعهد الى أعضاء هيئة التدر�س ومعاونيهم وٕاخصائيين وٕادار�ين وحرفيين  تنقسم الموارد ال�شر�ة
والخبرة فى تقد�م الخدمة التعل�م�ة وال�حث�ة والمشاركة المجتمع�ة و�جب أن تتوافر لديهم القدرة والمهارة 

وتحقيق أهداف المعهد كما يجب الحرص على تنم�ة الموارد ال�شر�ة فى المعهد من خالل التدر�ب 
 والتحفيز والترق�ة.

 الفجوة:

ال يجب استكم لذاتعو�ض هذا عن طر�ق اإلنتدا�ات  �تمو يوجد نقص فى �عض التخصصات �المعهد 
. كذلك يهتم أعضاء هيئة التدر�س �حضور دورات تدر�ب�ة ه�اكل األقسام �ما يتوافق مع رسالة المعهد

لتحقيق متطل�ات لجان الترق�ة فقط، لذلك يجب وضع نظام لحثهم على حضور الدورات التدر�ب�ة المختلفة 
كما أنه على الرغم من وجود  .الكتساب المز�د من المهارات والمعارف وتطو�ر آل�ة لتقي�م مردود التدر�ب

 .اليتم على الوجه األمثل  التقي�مإال ان أعضاء هيئة التدر�س ومعاونيهم أداء نظام لتقي�م 
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 : الثالثالهدف  .١

والمقررات التعل�م�ة في مجاالت المعهد  ط�قا للمعايير األكاد�م�ة  الدراس�ة البرامج تطو�ر .٢

 .واحت�اجات سوق العمل و التطور التكنولوجى

�عمل المعهد فى ظل المعايير األكاد�م�ة القوم�ة للهيئة القوم�ة لضمان جودة التعل�م واإلعتماد �ما يتمشى 
مع رسالته والتي تزود الخر�جين �المعارف والمهارات المؤهلة ألسواق العمل في داخل الوطن وخارجه 

 .ت التعلم المستهدفة من كل برنامجدور�ا و�تأكد من تحقق مخرجا اثهيو�قوم المعهد �مراجعة برامجه وتحد

 الفجوة: 

نظرأ ألن برامج الدراسات العل�ا �المعهد تم تطو�رها بناًء على أساس التخصصات المت�اينة والمتداخلة لذا 
هناك ضرورة العداد معايير اكاد�م�ة مرجع�ة فى ضور وث�قة االطار العام لمعايير  فقد وجد أن 

 لهيئة القوم�ة لضمان جودة التعل�م و االعتماد الدراسات العل�ا الصادرة عن ا

 

تطو�ر منظومة ال�حث العلمى للق�ام �أ�حاث علم�ة مبتكرة، تسهم في اإلضافة إلى : (الرا�عالهدف 
 )المعارف والعلوم وتخدم المجتمع

 ال�حث العلمى هو قاطرة التقدم فى المجتمعات و�ه�أ الطر�ق لحل مشاكل المجتمع �طر�قة منهج�ة على
أسس علم�ة راسخة وته�أ طب�عة إنشاء المعهد التى بنيت على بين�ة التخصصات الفرصة إلجراء أ�حاث 

 .�مكن توظ�فها ومعالجة القضا�ا والمشكالت الحق�ق�ة التى يواجهها المجتمع

 الفجوة:

سام العلم�ة مع التكامل بين األق دور�ًا وز�ادة �حث�ةالخطة ال لتنفيذ ومراجعةآل�ة تفعيل �حتاج المعهد إلى 
 ن متوافقة مع خطط الجامعة وتحقق األهداف القوم�ة لل�حث العلمى. و ز�ادة مصادر التمو�ل على أن تك

 

  



٦۷ 
 

ه ورفع تسهم في حل تنم�ة المجتمع وحل مشاكل مجتمع�ة متطورةتقد�م خدمات : ( الخامسالهدف 
 )الوعي البيئي

لمجتمع للدور الق�ادى الذى تلع�ه. وألعضاء هيئة ترفع المشاركة المجتمع�ة من قدر الجامعة وٕاحترام ا
التدر�س دور كبير فى توع�ة المجتمع المح�ط وق�ادته للتغلب على المصاعب واألخطار التى تواجهه كما 

 أن لهم دور كبير فى تقد�م خبراتهم لحل المشاكل �طر�قة علم�ة متكاملة.

 الفجوة:

 عن الخدمات المجتمع�ة التى �قدمها  المعهد ضعف فى مستوى الرضا لدى المؤسسات المجتمع�ة 

 
 المرحلة الثالثة 

 تحديد المصادر المتاحة لتوفير التمو�ل.
 كاف�ة مصادراليوجد  في الوقت الراهنتم تحديد المصادر المتاحة لتوفير التمو�ل؛ حيث أنه      

 – للمعهدطالبها تؤول داخل�ة متمثلة في نس�ة من مصروفات المصادر �عض المتلك �للتمو�ل ، بينما 
الوحدة ضافة إلى �اإل هذافي صورة تعز�زات لبنود صرف محددة . المعهدوتعود إلى  –في ضوء اللوائح 

 المشار�ع ال�حث�ة وهذه المصادر موضحة كاآلتى:ذات الطا�ع الخاص وكذلك التمو�ل الناتج عن 
 . المشروعات ال�حث�ة١

 ط.مشروع رصد الم�اه الساحل�ة لل�حر المتوس - أ
 مشروع إدارة مناطق الموانيء الس�اح�ة �حوض ال�حر المتوسط. - ب
  مشروع تطو�ر وابتكار منتج - ت
 أغش�ة متراك�ة نانومتر�ة رق�قة قائمة على المتبلمرات والطفلة الستخدام الضغط االسموزي العكسي.مشروع  - ث
 ت المتجددة الشمس�ة.مشروع التعاون األورو�ي ال�حر متوسطي إلجراء األ�حاث والتدر�ب في مجال الطاقا - ج
 مشروع نظام بناء أخضر إلسكان منخفض التكاليف. - ح
 مشروع تطو�ر دعامة مضاضة للم�كرو�ات قابلة للحقن لتجديد عظام الفك.  - خ
 مشروع إنشاء مركز �حوث التأقلم مغ التغيرات المناخ�ة بجامعة اإلسكندر�ة. - د
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 مشروعات التطو�ر (وزارة التعل�م العالي).٢
  �الزما اإلن�عاث الذري وع إعتماد معمل مشر  -أ 
  
 الوحدة ذات الطا�ع الخاص. ٣

 تدر�ب�ة لنقل التكنولوج�ا حلقات - أ
 استشارات - ب
 

 صندوق الخدمة التعل�م�ة. ٤
 سداد مصروفات الطالبإيراد  - أ
  إيراد الرسوم اإلدار�ة - ب

 

 المرحلة الرا�عة 
 لتقو�م:تحديد أول�ات خطط التطو�ر والتحسين وكذا نظام المتا�عة وا

تم تحديد أول�ات التطو�ر والتحسين والتي �مكن إيجازها في منظومة خطط التطو�ر والتحسين والمتا�عة 
تتكامل جم�ع خطط التطو�ر والتحسين وتتقاطع فى إطار الخطة اإلستراتيج�ة �ما �حقق األهداف حيث 

 – Inputالمدخالت  مع وضع في اإلعت�ار أن التطو�ر والتحسين المتمركز حول للمعهد؛العامة 
Driven Approach  .هو المبدأ األساسي في الخطة 
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 الوضع التنافسى للمعهد

*********** 

تتمثل مالمح الوضع التنافسي الحالي للمعهد مقارنة بالجهات المناظرة على المستوى المحلى واإلقليمى 

 والعالمى فى:

عتمد على تخصصات بينية ال توجد فى أى مؤسسة األقسام العلمية بالمعهد ذات طبيعة متداخلة ت .۱

أكاديمية أخرى وهى الدراسات البيئية، وعلوم المواد، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا 

 المعلومات،  

تدريس من تخصصات مختلفة تعمل كفريق واحد يتعاون فيها على سبيل المثال الأعضاء هيئة  .۲

مما أدى إلى إتساع مجال الرؤية لكل األنشطة المهندس والكيميائى والطبيب واإلقتصادى 

 األكاديمية و البحثية و المجتمعية.

 وتلبى احتياجات المجتمع مما ادى إلى زيادة اإلقبال عليها  متنوعة المعهد برامج  .۳

العاملين فى والمعهد فى مواعيد تم تحديدها لتالئم قطاع عريض من راغبى الدراسة بالتدريس  .٤

 مختلف القطاعات.

بالصناعة مكونة من أعضاء هيئة التدريس والعديد من رجال  معهدلجنة خاصة لربط الد وجو .٥

الصناعة باألسكندرية، تجتمع دوريا لتحقيق التعاون المأمول بين الخبرات المتوافرة بالمعهد وما 

 يطلبه المجتمع الصناعى. 

ع مفهرسة الف  مرج ٥۰۰لى ما يزيد عن عموسوعة علمية أنشأها المعهد تحتوى وجود  .٦

خدم البحوث التطبيقية تشمل كافة األبحاث والدراسات والتقارير المنشورة وت ومصنفة الكترونيا

  .التى تم إجراءها محليا وإقليميا فى المجاالت التى تتعلق بتخصصات المعهد

تتفق مع الغرض منه كمعهد المعهد تجهيزات وتصميم المعمارى و المتميز الجغرافي الموقع ال .۷

 بدعم من اليونسكو و البرنامج اإلنمائى لألمم المتحدة.  هى بحثى حيث تم إنشاؤأكاديم

معامل بحثية متخصصة تضم أجهزة قياس حديثة و معامل تخصصية فريدة (مثل معمل وجود  .۸

 اإلستشعار عن بعد ومعمل تلوث الهواء ومعمل تلوث المياه الساحلية ومعمل الطاقة الشمسية

(احدهما معمل لقياسات تلوث الهواء وأيضا  ل متنقلممع ۲وجود عدد و. ) ومعمل ترشيد الطاقة
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يتيح فرصة القيام بقياسات ميدانية فى مواقع لقياسات الطاقة واآلخر لقياسات تلوث المياه) وهذا 

 القطاعات اإلنتاجية ذاتها. 

  .لساحليةا والبيئة  تلوث المياهاآلخر لتلوث الهواء وتم اعتماد معملين بالمعهد أحدهما ل .۹

 مؤشرات زيادة أعداد الطالب الوافدين تدل على زيادة الوضع التنافسى للمعهد فى الدول العربية. ۱۰

ى المحلى واإلقليمى وقد ساهم هذا الوضع التنافسى للمعهد فى توسيع نطاق نشاطة على المستو

 والدولى.
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 البرامج التنفيذ�ة واألنشطة النا�عة من األهداف اإلستراتيج�ة

********* 

 وفير بن�ة تحت�ة مالئمة �ما �حقق رسالة المعهد التعل�م�ة وال�حث�ة والخدم�ة.) ت١(
 وجود معامل وقاعات تدر�س مطورة ١-٤

 امل وقاعات التدر�س التقي�م الدوري لتجهيزات المع ١-١-٤
 الص�انة الدور�ة للمعامل وقاعات التدر�س  ٢-١-٤
 لألجهزة العلم�ةإنشاء قاعدة ب�انات   ٣ -٣-٤
 
 
 

 تطو�ر نظام األمن والسالمة ٢-٤
 �المعهد  نظام لألمن والسالمة وضع خطة لص�انة   ١-٢-٤
 

 تطو�ر اإلمكان�ات الخدم�ة ٣-٤
 واألنترنت والتل�فونات اإلنذاركهر�اء و ش�كات الخطة لص�انة تطو�ر   ١-٣-٤
 إصالح المصاعد ٢-٣-٤
 تحديث الحواسب اآلل�ة إلدارات المعهد ٣-٣-٤

 تطو�ر وحدة ضمان الجودة  ٤-٤
 تطو�رٕامكان�ات وحدة ضمان الجودة ١-٤-٤

مهارات أعضاء هيئة التدر�س والهيئة قدرات الموارد ال�شر�ة �المعهد عن طر�ق تحسين  تنم�ة )٢(
 واإلرتقاء �مستوى األداء والجهاز اإلداري عاونة الم

 قواعد ب�انات أعضاء هيئة التدر�س والهيئة المعاونة  ١-٢
 أعضاء هيئة التدر�س والهيئة المعاونة �المعهدقاعدة ب�انات  تحديث ١-١-٢

 والجهاز اإلداري  خطة لتدر�ب أعضاء هيئة التدر�س والهيئة المعاونةتنفيذ  ٢ -٢

واحت�اجات والمقررات التعل�م�ة فى مجاالت المعهد ط�قا للمعايير األكاد�م�ة �ة برامج الدراسلاتطو�ر ) ٣(
 والتطور التكنولوجى  سوق العمل

 التطو�ر المستمر للبرامج التعل�م�ة والمقررات الدراس�ة ١-٣
 االحت�اجات تحديدل دور�ادراسة لسوق العمل  ١-١-٣
 �ما يتناسب مع احت�اجات المجتمع مقرراتالبرامج و حديث الت ٢-١-٣
البرامج استطالع رأى المستفيدين من الخر�جين سنو�ا فى مختلف التخصصات عن مدى تحقيق البرامج  ٣-١-٣

 .ألهدافها وضع خطة للتحسينالتعل�م�ة للدراسات العل�ا 
  تطرأ على احت�اجات سوق العمل. استحداث �عض البرامج الجديدة لمواك�ة التغيرات التي  ٤-١-٣
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تطو�ر منظومة ال�حث العلمى للق�ام �أ�حاث علم�ة مبتكرة، تسهم في اإلضافة إلى المعارف والعلوم ) ٤(
 وتخدم المجتمع.

 خطة لل�حث العلمى �المعهد تلبى احت�اجات المجتمع ١-٤
 تنفيذ الخطة ال�حث�ة وتق�مها سنو�امتا�عة و  ۱-۱-٤
 وري لخطة ال�حث العلمى �المعهد التحديث الد ٢-١-٤
 والطالب إنشاء قاعدة ب�انات لإل�حاث والرسائل العلم�ة ألعضاء هيئة التدر�س ٣-١-٤
 نشرة إعالم�ة نصف سنو�ة عن أهم ال�حوث التطب�ق�ة وٕاعالنها لألطراف المستفيدةإعداد  ٤-١-٤

  توافر بيئة مناس�ة تدعم اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدر�س ٢-٤
 �األقسام العلم�ة المختلفة مل امعالجهيز تاستكمال  ١-٢-٤
 لها تحديد الصعو�ات والمشاكل التى تواجه أعضاء هيئة التدر�س والهيئة المعاونة ووضع مقترحات وحلول ٢-٢-٤

 تمو�ل ال�حث العلمىتوافر مصادر ذات�ة ل ٣-٤
 ال�حث�ة المشروعات المز�د من جذب  العمل على  ١-٣-٤
ة حصول على تمو�ل من الجهات المانحك�ف�ة إعداد وتنفيذ المشروعات ال�حث�ة للعر�ف أعضاء هيئة التدر�س �ت ٢-٣-٤

 على المستو�ين الوطني والعالمي. 
 تحديث قاعدة ب�انات لألجهزة العلم�ة. ٣-٣-٤

  

 
 مجتمع�ة متطورة تقد�م خدمات ) ٥(

 ة البيئة�خطة مطورة لبرامج خدمة المجتمع وتنم ١-٥
 دى �مكن أن تستفيد من خدمات المعهقاعدة ب�انات عن األطراف المجتمع�ة الت تحديث ١-١-٥
 التى �مكن أن �قدمها المعهدوالخدمات حت�اجات المجتمع الحق�ق�ة عن إإجراء دراسة  ٢-١-٥
 .خطة برامج خدمة المجتمع وتنم�ة البيئة  متا�عة ٣-١-٥
 صفة دور�ة� عن انشطة المعهد المختلفة اإلعالن ٤-١-٥

 مشاركة األطراف المجتمع�ة فى برامج وأنشطة المعهد  ٢-٥
 المجتمع�ةتفعيل لجنة المعهد والصناعة لجذب األطراف المجتمع�ة للمشاركة فى األنشطة  ١-٢-٥
تعز�ز مشاركة ممثلى المجتمع المحلى فى مختلف المجالس واللجان فى المعهد �حيث تضم واحد على األقل من كل  ٢-٢-٥

 قطاعات الصناع�ة والخدم�ة والحكوم�ةال

  تقدم خدمات مجتمع�ة متميزةوجود وحدة ذات طا�ع خاص  ٣-٥
 دعم إمكان�ات الوحدة ال�شر�ة والماد�ة ١-٣-٥
 ر الئحة الوحدة التنفيذ�ة�تطو  ٢-٣-٥
 برامج الترو�ج والتسو�ق لخدمات الوحدةإعداد  ٣-٣-٥
 
 

 المستفيدة عن آداء المعهد وجود نظام لق�اس وتقي�م رضا األطراف ٤-٥



۷۳ 
 

دور المعهد فى المجتمع ومستوى لتقي�م مدي رضاءهم عن  سوق العمل ؤسساتوماألطراف المجتمع�ة استطالع رأي  ١-٤-٥
 خر�جه

 .هتحليل وتقي�م مستوى رضا األطراف المجتمع�ة وٕاتخاذ القرارات المناس� ٢-٤-٥
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 الفصل الرابع
 

 ذ�ةالخطة التنفي
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الفترة الزمن�ة  �ة التنفيذمسئول مؤشرات النجاح النشاط التنفيذى المخرجات األهداف اإلستراتيج�ة الغا�ة
الميزان�ة 
المطلو�ة 

 )جن�ه مصر�ا(

أن �كون  -١
للمعهد قدرة 
مؤسس�ة 

تحقق رؤ�ة 
المعهد وتنفذ 

 رسالته

توفير بن�ة تحت�ة  ١.١
مالئمة �ما �حقق رسالة 

هد التعل�م�ة وال�حث�ة المع
 والخدم�ة.

قاعات تدر�س  ١.١.١
 ومعامل  مجهزة

التقي�م الدوري  ١.١.١.١
لتجهيزات المعامل 
 وقاعات التدر�س

 وجود تقار�ر بنتائج عمل�ة التقو�م
عدد قاعات التدر�س التي يتم  - أشهر ٤كل  وكيل الدراسات العل�ا

 تطو�رها
الص�انة  ٢.١.١.١

للمعامل وقاعات الدور�ة 
 التدر�س

وجود تطبيق لخطة الص�انة  
 �فاعل�ة

 ١٠٠٠٠٠٠ شهر�اً  أمين المعهد

إنشاء قاعدة  ٣.١.١.١
 ب�انات لألجهزة العلم�ة

وجود قاعدة ب�انات يتم تحديثها 
 �استمرار

 ٢٠٠٠٠ أشهر ٤كل  وكيل الدراسات العل�ا

ش�كة حديثة  ٢.١.١
 لإلنترنت

 تحديث ص�انة  ١.٢.١.١
 ش�كة لإلنترنت

 

كفاءة وفاعل�ة خدمات االنترنت 
 �المعهد

 ١٠٠٠٠٠ شهر�اً  أمين المعهد

نظام األمن  ٣.١.١
 والسالمة

 

الص�انة  ١.٣.١.١
ش�كة األمن الدور�ة ل

 والسالمة

تطبيق خطة للص�انة والتقار�ر 
 الدور�ة عنها

 وكيل خدمة المجتمع
 أمين المعهد

 ١٠٠٠٠٠ شهر�اً 

الموارد قدرات تنم�ة  ٢.٢
ال�شر�ة �المعهد عن طر�ق 

مهارات أعضاء تحسين 
هيئة التدر�س والهيئة 

المعاونة والجهاز اإلداري 
 داءواإلرتقاء �مستوى األ

قواعد ب�انات كاملة  ١.٢.٢
 ألعضاء هيئة التدر�س

 

تحديث قواعد  ١.١.٢.٢
الب�انات ألعضاء هيئة 

 التدر�س
 

استكمال قواعد الب�انات ألعضاء 
 ر�سهيئة التد
 

 األقسام العلم�ة 
 شئون العاملين

 - سنو�اً 

خطة تدر�ب�ة للجهاز  ٢.٢.٢
اإلداري وأعضاء هيئة 

 والهيئة المعاونة التدر�س

وضع خطة  ١.٢.٢.٢
تدر�ب�ة بناء على دراسة 

 االحت�اجات الفعل�ة

عدد الدورات التدر�ب�ة التي يتم 
 وعدد المشتركين تنفيذها

 وكيل خدمة المجتمع
 ر�بقسم التد

 ٤٠٠٠٠ شهر�اً 
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 الغا�ة
األهداف 

 اإلستراتيج�ة
 �ة التنفيذمسئول مؤشرات النجاح النشاط التنفيذى المخرجات

الفترة الزمن�ة 
 �األشهر

الميزان�ة 
المطلو�ة 

 )جن�ه مصر�ا(

أن �ص�ح -٢
المعهد مؤسسة 
تعل�م�ة تقوم 
بإعداد كوادر 

تسهم فى خطط 
 التنم�ة القوم�ة

تطو�ر  ٣.٣
 الدراس�ةبرامج ال

 والمقرات التعل�م�ة
في مجاالت 
المعهد  ط�قا 

للمعايير 
األكاد�م�ة 

واحت�اجات سوق 
والتطور  العمل

 التكنولوجى

برامج تعل�م�ة  ١.٣.٣
متميزة تواكب متطل�ات 

 سوق العمل

دراسة لسوق العمل دور�ا  ١.١.٣.٣
 لتحديد االحت�اجات

وجود دراسة سوق 
 العمل

 ٥٠٠٠٠ ١٥  وكيل خدمة المجتمع

استطالع رأى المستفيدين من  ٢.١.٣.٣
الخر�جين سنو�ا فى مختلف التخصصات 

 عن مدى تحقيق البرامج ألهدافها 

مدى رضا المستفيدين 
من الخر�جين عن 
تحقيق البرامج 

 ألهدافها

 األقسام العلم�ة
 وكيل الدراسات

 ٢٧ - 

تحديث البرامج والمقررات �ما  ٣.١.٣.٣
الحديثة واحت�اجات يتناسب مع األ�حاث 

 المجتمع

عدد البرامج التي يتم 
  مراجعتها وتحديثها

 
 

 وكيل خدمة المجتمع
 وحدة ضمان الجودة

 ١٠٠٠٠٠ ١٥ 

استحداث �عض البرامج  ٤.١.٣.٣
 الجديدة.

إق�ال الطالب  معدل
 على البرامج الجديدة

األقسام األكاد�م�ة 
 وكيل الدراسات العل�ا

 
 ٦٠ - 
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 الغا�ة
داف األه

 اإلستراتيج�ة
 �ة التنفيذمسئول مؤشرات النجاح النشاط التنفيذى المخرجات

الفترة 
 الزمن�ة 

الميزان�ة 
المطلو�ة 

 )جن�ه مصر�ا(

إعداد منظومة -٣
�حث�ة تطب�ق�ة 

متميزة ذات نظام 
ق سإدارى فعال تت

مع خطة الجامعة 
 والصناعة

تطو�ر  ٤.٣
منظومة 

ال�حث العلمى 
للق�ام �أ�حاث 

، تسهم علم�ة 
في اإلضافة 
إلى المعارف 
والعلوم وتخدم 

 المجتمع

خطة  ١.٤.٣
لل�حث العلمى 
�المعهد تلبى 

 احت�اجات المجتمع

تطو�ر وتحديث الخطة  ١.١.٤.٣
 ال�حث�ة للمعهد

وجود خطة �حث�ة للمعهد 
 يتم تطب�قها �فاعل�ة

 التقار�ر الدور�ة عن الخطة

 األقسام األكاد�م�ة 
 وكيل الدراسات

 - كل سنة

توافر بيئة  ٢.٤.٣
مناس�ة تدعم اإلنتاج 

العلمي ألعضاء 
 هيئة التدر�س

استكمال تجهيز المعامل  ١.٢.٤.٣
 المختلفةالمركز�ة �األقسام العلم�ة 

 والمعامل

حجم اإلنفاق على تجهيزات 
 المعامل

 وعدد األجهزة المستحدثة 

 لجنة المختبرات واألجهزة 
 وكيل الدراسات العل�ا

 ٢٠٠٠٠٠٠ سنو�اً 

تحديد الصعو�ات والمشاكل  ٢.٢.٤.٣
عضاء هيئة النشر العلمى ألالتى تواجه 

 التدر�س 

عدد األ�حاث المنشورة دول�ًا 
 في دور�ات علم�ة محكمة

 اعضاء هيئة التدر�س 
 تقار�ر وكيل الدراسات

 
 - سنو�اً 

توافر  ٣.٤.٣
تمو�ل مصادر 
لتمو�ل متعددة 

 ال�حث العلمي
 

عضاء هيئة التدر�س تعر�ف أ  ١.٣.٤.٣
 �ك�ف�ة إعداد وتنفيذ المشروعات ال�حث�ة 

للحصول على تمو�ل من الجهات 
المحلى المانحة على المستو�ين 

 والخارجي

عدد الدورات التي يتم 
في  تنظ�مها وأعداد المتدر�ين

موضوع إعداد المشار�ع 
  ال�حث�ة

 

 وكيل خدمة المجتمع
 وحدة ضمان الجودة 

 
 ٥٠٠٠ سنو�اً 

عدد المشار�ع ال�حث�ة التي 
يتم اعدادها والتقدم بها 
 لجهات التمو�ل المختلفة

 اعضاء هيئة التدر�س
 وكيل الدراسات العل�ا



۷۹ 
 

 الغا�ة
داف األه

 اإلستراتيج�ة
 �ة التنفيذمسئول مؤشرات النجاح النشاط التنفيذى المخرجات

الفترة 
 الزمن�ة 

الميزان�ة 
المطلو�ة 

 )جن�ه مصر�ا(
وعدد المشروعات الممولة 

 لها

 

تحسين فاعل�ة -
دور المعهد فى 
 خدمة المجتمع

تقد�م خدمات  ٥.٤
مجتمع�ة متطورة 
تسهم في تنم�ة 
المجتمع المحلي 

ورفع  وحل مشاكله
 الوعي البيئي

خطة لبرامج ١.٥.٤
خدمة المجتمع وتنم�ة 

 البيئة

إجراء دراسة عن  ١.١.٥.٤
 �ق�ةإحت�اجات المجتمع الحق

وضع خطة برامج خدمة 
المجتمع وتنم�ة البيئة ومتا�عة 

 آال�ات تنفيذها

تطبيق خطة المعهد لخدمة 
 المجتمع �فاعل�ة

 سنو�اً  وكيل خدمة المجتمع
١٠٠٠٠٠ 

- 

اإلعالن عن انشطة  ٢.١.٥.٤
 المعهد المختلفة �صفة دور�ة

وجود مطبوعات ونشرات 
 دور�ة

 وكيل خدمة المجتمع 
ضمان الجودة وحدة   

الوحدة ذات الطا�ع 
 الخاص

 ٥٠٠٠٠ سنو�اً 
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 الغا�ة
األهداف 

 اإلستراتيج�ة
 الفترة الزمن�ة  �ة التنفيذمسئول مؤشرات النجاح النشاط التنفيذى المخرجات

الميزان�ة 
المطلو�ة 

 )جن�ه مصر�ا(

تحسين -٤
فاعل�ة دور 

المعهد فى خدمة 
 المجتمع

تقد�م  ٥.٤
خدمات 
مجتمع�ة 

ورة تسهم متط
في تنم�ة 
المجتمع 

المحلي وحل 
ورفع  مشاكله

 الوعي البيئي

٢.٥.٤ 
توص�ات 

ومقترحات  
األطراف 

المجتمع�ة فى 
أنشطة تطو�ر 

 المعهد

تعز�ز مشاركة ممثلى  ١.٢.٥.٤
المجتمع المحلى فى مختلف المجالس 

 واللجان فى المعهد 

عدد األعضاء الممثلين عن 
لي األطراف المعن�ة �المجتمع المح

 في مجلس المعهد

 مجلس المعهد 
 

 - شهر�اً 

تفعيل لجنة المعهد   ٢.٢.٥.٤
والصناعة لجذب األطراف المجتمع�ة 

 للمشاركة فى األنشطة المجتمع�ة

تماع الدوري للجنة وتنفيذ جاال
 توص�اتها 

 وكيل خدمة المجتمع
 لجنة المعهد والصناعة

 ٥٠٠٠٠ شهر�اً 

 
ن عقد جلسات إستماع ع ٣.٢.٥.٤

البرامج ومدى مالئمتها للقطاعات 
 المختلفة

 

 عدد الجلسات والتقار�ر المقدمة
 رؤساء األقسام 

 مجلس إدارة الوحدة
  سنو�اً 

٣.٥.٤ 
الخدمات 

المقدمة من 
ذات  الوحدة

 خاص الطا�ع ال

 دعم إمكان�ات الوحدة ١.٣.٥.٤
عدد األنشطة والخدمات التي 

 تقدمها الوحدة
 - �اً سنو  وكيل خدمة المجتمع

الترو�ج  آل�ات إعداد ٢.٣.٥.٤
 والتسو�ق لخدمات الوحدة

 اإلعالن خدمات الوحدة
مدير الوحدة ذات الطا�ع 

 الخاص
 ٥٠٠٠٠ سنو�اً 
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ق�اس  ٤.٥.٤
وتقي�م رضا 
األطراف 

المستفيدة عن 
 آداء المعهد

استطالع رأي األطراف  ١.٤.٥.٤
المجتمع�ة ومؤسسات سوق العمل لتقي�م 

عن دور المعهد فى مدي رضاءهم 
 المجتمع 

التقار�ر المقدمة عن استطالع 
 الرأي 

 - سنو�اً  وحدة ضمان الجودة
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 الفصل الخامس
 

 للمعهدالخطة الزمنية لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية 
 وموازنة إحتياجات تنفيذ الخطة اإلستراتيجية
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 األنشطة األهداف

 السنة األولى
 

 السنة الثان�ة
 

 السنة الثالثة
 

 السنة الرا�عة
 

 السنة الخامسة
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 الهدف األستراتيجى األول: توفير بن�ة تحت�ة مالئمة �ما �حقق رسالة المعهد التعل�م�ة وال�حث�ة والخدم�ة

                     التقي�م الدوري لتجهيزات المعامل وقاعات التدر�س ١.١.١.١

                     الص�انة الدور�ة للمعامل وقاعات التدر�س ٢.١.١.١

                     إنشاء قاعدة ب�انات لألجهزة العلم�ة ٣.١.١.١

١.٢.١.١ 

 

 ش�كة لإلنترنتص�انة تحديث و 
 

                    

                     ةش�كة األمن والسالمالص�انة الدور�ة ل ١.٣.١.١

 الموارد ال�شر�ة �المعهد عن طر�ق تحسين مهارات أعضاء هيئة التدر�س والهيئة المعاونة والجهاز اإلداري واإلرتقاء �مستوى األداء قدراتالهدف االستراتيجي الثاني: تنم�ة 

 تحديث قواعد الب�انات ألعضاء هيئة التدر�س ١.١.٢.٢
 

                    

                     وضع خطة تدر�ب�ة بناء على دراسة االحت�اجات الفعل�ة ١.٢.٢.٢

 والتطور التكنولوجى واحت�اجات سوق العملوالمقررات التعل�م�ة في مجاالت المعهد  ط�قا للمعايير األكاد�م�ة  الدراس�ةبرامج الالهدف األستراتيجى الثالث: تطو�ر 

                     ور�ا لتحديد االحت�اجاتدراسة لسوق العمل د ١.١.٣.٣

إستطالع رأى المستفيدين من الخر�جين سنو�ًا فى مختلف  ٢.١.٣.٣
 التخصصات عن مدى تحقيق البرامج ألهدافها 

                    

�ما يتناسب مع األ�حاث الحديثة تحديث البرامج والمقررات  ٣.١.٣.٣
 وٕاحت�اجات المجتمع

 
 

                    

                     استحداث �عض البرامج الجديدة ٤.١.٣.٣



۸٤ 
 

 األنشطة األهداف

 السنة األولى
 

 السنة الثان�ة
 

 السنة الثالثة
 

 السنة الرا�عة
 

 السنة الخامسة
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 ظومة ال�حث العلمى للق�ام �أ�حاث علم�ة ، تسهم في اإلضافة إلى المعارف والعلوم وتخدم المجتمعالهدف االستراتيجي الرا�ع: تطو�ر من

                     تطو�ر وتحديث الخطة ال�حث�ة للمعهد ١.١.٤.٣

                     استكمال تجهيز المعامل �األقسام العلم�ة المختلفة ١.٢.٤.٣

عضاء هيئة النشر العلمي أللمشاكل التى تواجه تحديد الصعو�ات وا ٢.٢.٤.٣
 التدر�س 

                    

تعر�ف أعضاء هيئة التدر�س �ك�ف�ة إعداد وتنفيذ المشروعات ال�حث�ة  ١.٣.٤.٣
المحلى للحصول على تمو�ل من الجهات المانحة على المستو�ين 

                     والخارجي

 
  



۸٥ 
 

 

 األنشطة األهداف

 األولىالسنة 
 

 السنة الثان�ة
 

 السنة الثالثة
 

 السنة الرا�عة
 

 السنة الخامسة
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 ورفع الوعي البيئي الهدف االستراتيجي الخامس: تقد�م خدمات مجتمع�ة متطورة تسهم في تنم�ة المجتمع المحلي وحل مشاكله

ووضع خطة برامج  ء دراسة عن إحت�اجات المجتمع الحق�ق�ةإجرا ١.١.٥.٤
 خدمة المجتمع وتنم�ة البيئة ومتا�عة آل�ات تنفيذها

                    

                     اإلعالن عن انشطة المعهد المختلفة �صفة دور�ة ٢.١.٥.٤

للجان مختلف المجالس وافى  تعز�ز مشاركة ممثلى المجتمع المحلى ١.٢.٥.٤
 �المعهد 

                    

تفعيل لجنة المعهد والصناعة لجذب األطراف المجتمع�ة للمشاركة  ٢.٢.٥.٤
 فى األنشطة المجتمع�ة

                    

                     عقد جلسات إستماع عن البرامج ومدى مالئمتها للقطاعات المختلفة ٣.٢.٥.٤

                     لوحدة دعم إمكان�ات ا ١.٣.٥.٤

                     الترو�ج والتسو�ق لخدمات الوحدة آل�ات إعداد ٢.٣.٥.٤

استطالع رأي األطراف المجتمع�ة ومؤسسات سوق العمل لتقي�م  ١.٤.٥.٤
 مدي رضاءهم عن دور المعهد فى المجتمع 

                    

ااعتمادهمن تار�خ يبدأ العمل �الخطة   •



 
 )٢٠١٥/٢٠١٩الموازنه التقدير�ة للخطة االستراتيج�ة الخمس�ة (

 

 الم�الغ التقدير�ة �الجن�ه النشاط

 : توفير بن�ة تحت�ة مالئمة �ما �حقق رسالة المعهد التعل�م�ة وال�حث�ة والخدم�ةستراتيجى األولالهدف األ
 - التقي�م الدوري لتجهيزات المعامل وقاعات التدر�س ١.١.١.١
 ١٠٠٠٠٠٠ الص�انة الدور�ة للمعامل وقاعات التدر�س ٢.١.١.١
 ٢٠٠٠٠ إنشاء قاعدة ب�انات لألجهزة العلم�ة ٣.١.١.١

 ١٠٠٠٠٠ ش�كة لإلنترنتتحديث وص�انة  ١.٢.١.١
 ١٠٠٠٠٠ ش�كة األمن والسالمةالص�انة الدور�ة ل       ١.٣.١.١

 ١٢٢٠٠٠٠ إجمالي تكاليف تنفيذ الهدف األول
تنم�ة قدرات الموارد ال�شر�ة �المعهد عن طر�ق تحسين مهارات اعضاء هيئة  :الثانيستراتيجي الهدف اال

  التدر�س والهيئة المعاونة والجهاز اإلداري واإلرتقاء �مستوى األداء
 - تحديث قواعد الب�انات ألعضاء هيئة التدر�س ١.١.٢.٢
 ٤٠٠٠٠ لفعل�ة وضع خطة تدر�ب�ة بناء على دراسة اإلحت�اجات ا  ١.٢.٢.٢

 ٤٠٠٠٠ إجمالي تكاليف تنفيذ الهدف الثاني
والمقررات التعل�م�ة في مجاالت المعهد ط�قًا للمعايير  الدراس�ةبرامج التطو�ر  :الثالثالهدف االستراتيجي 

  والتطور التكنولوجى األكاد�م�ة وٕاحت�اجات سوق العمل
 ٥٠٠٠٠ ت دراسة لسوق العمل دور�ًا لتحديد اإلحت�اجا ١.١.٣.٣
استطالع رأي المستفيدين من الخر�جين سنو�ًا فى مختلف التخصصات عن مدى   ٢.١.٣.٣

 تحقيق البرامج ألهدافها
 
- 

 ١٠٠٠٠٠ تحديث البرامج والمقررات �ما يتناسب مع األ�حاث الحديثة واحت�اجات المجتمع  ٣.١.٣.٣
 - استحداث �عض البرامج الجديدة.  ٤.١.٣.٣

 ١٥٠٠٠٠ لثتنفيذ الهدف الثا إجمالي تكاليف
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 )٢٠١٥/٢٠١٩الموازنه التقدير�ة للخطة االستراتيج�ة الخمس�ة (تا�ع 

 الم�الغ التقدير�ة �الجن�ه النشاط

: تطو�ر منظومة ال�حث العلمى للق�ام �أ�حاث علم�ة مبتكرة، تسهم في اإلضافة إلى الهدف االستراتيجي الرا�ع
 عالمعارف والعلوم وتخدم المجتم

 - تطو�ر وتحديث الخطة ال�حث�ة للمعهد  ١.١.٤.٣
 ٢٠٠٠٠٠٠ استكمال تجهيز المعامل �األقسام العلم�ة المختلفة ١.٢.٤.٣
 - تحديد الصعو�ات والمشاكل التى تواجه أعضاء هيئة التدر�س  ٢.٢.٤.٣
ول تعر�ف أعضاء هيئة التدر�س �ك�ف�ة إعداد وتنفيذ المشروعات ال�حث�ة للحص  ١.٣.٤.٣

 على تمو�ل من الجهات المانحة على المستو�ين الوطني والعالمي
٥٠٠٠ 

 ٢٠٠٥٠٠٠ را�عإجمالي تكاليف تنفيذ الهدف ال
 الهدف االستراتيجي الخامس: تقد�م خدمات مجتمع�ة متطورة تسهم في تنم�ة المجتمع المحلي وحل مشاكله

 ورفع الوعي البيئي
وضع خطة برامج خدمة المجتمع و  جتمع الحق�ق�ةإجراء دراسة عن إحت�اجات الم ١.١.٥.٤

 وتنم�ة البيئة ومتا�عة آال�ات تنفيذها
١٠٠٠٠٠ 

 ٥٠٠٠٠ اإلعالن عن انشطة المعهد المختلفة �صفة دور�ة ٢.١.٥.٤
 - تعز�ز مشاركة ممثلى المجتمع المحلى �مختلف المجالس واللجان �المعهد  ١.٢.٥.٤
ة لجذب األطراف المجتمع�ة للمشاركة فى األنشطة تفعيل لجنة المعهد والصناع ٢.٢.٥.٤

 المجتمع�ة
٥٠٠٠٠ 

  عقد جلسات إشتماع عن البرامج ومدى مالئمتها للقطاعات المختلفة ٣.٢.٥.٤
 - دعم إمكان�ات الوحدة   ١.٣.٥.٤
 ٥٠٠٠٠ الترو�ج والتسو�ق لخدمات الوحدة آل�ات إعداد ٢.٣.٥.٤
مع�ة ومؤسسات سوق العمل لتقي�م مدي رضاءهم استطالع رأي األطراف المجت ١.٤.٥.٤

 عن دور المعهد فى المجتمع 
- 

 ٢٥٠٠٠٠ خامسإجمالي تكاليف تنفيذ الهدف ال
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0Bإجمالي الموازنه التقدير�ة 

 )٢٠١٥/٢٠١٩للخطة االستراتيج�ة الخمس�ة (
 

 

 الهدف االستراتيجي

 

 الموازنة التقدير�ة جن�ه

 ١٢٢٠٠٠٠ الهدف األول

 ٤٠٠٠٠ نيالهدف الثا

 ١٥٠٠٠٠ الهدف الثالث

 ٢٠٠٥٠٠٠ الهدف الرا�ع

 ٢٥٠٠٠٠ الهدف الخامس

 ٣٦٦٥٠٠٠ إجمالي الموازنة التقدير�ة

 
 مصادر التمو�ل المال�ة •

 �النظر إلى ماجاء �مع�ار الموارد المال�ة فأن:
% للعمل�ة ٤٠منه  يخصص جنيها ٨٤٣٨٩٨فى حدود يبلغ ايراد صندوق الخدمة التعل�م�ة  -٢

 .فى السنة جنيها ٣٣٧٥٥٩عل�م�ة وال�حث�ة فيتوقع أن �كون االيراد الت
 غجنيها وحسب اللوائح يبل ١١٦٥١٢٣ فى حدوديبلغ ايراد الوحدة ذات الطا�ع الخاص  -٣

العمل�ة التعل�م�ة فالمتوقع أن ما لتطو�ر % ٤٠منه الذى يخصص  % ٢٠الفائض السنوى 
 السنة.فى  جنيها ٩٣٢٠٩يخص لتنفيذ الخطة التنفيذ�ة

فى  أما �النظر إلى أعداد الطالب الوافدين �المعهد يبلغ نصيب المعهد من المصروفات الدراس�ة -٤
 ألف جنيها سنو�ا. ٤٠٠ حدود

مليون جنيها  ٤سنوات يبلغ  ٥وخالل  ٨٣٠٧٦٨االيراد المتوقع سنو�ا  و�التالى يبلغ مجموع 
   مال�ة الالزمة لتنفيذ الخطة.مصادر الال و�التالى فالمتوقع توفر لتنفيذ الخطة تقر��ا
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  إلى أنشطة المعهد ن تضافهأ�مكن ما�اإلضافة إلى المشار�ع ال�حث�ة و -٥
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 توص�ات من أجل ضمان استمرار�ة الخطة االستراتيج�ة 

نظرًا للدور الفعال والمتميز لمعهد الدراسات العل�ا وال�حوث في مجال تدع�م الدراسات العل�ا  

�احثين من مختلف التخصصات والخلف�ات واإلنصهار مع �عضهم ال�عض �الوطن وتشج�ع ال

لتطو�ر �حوثهم وأفكارهم �ما ينعكس علي التقدم العلمى وخلق جيل يواكب التطورات العالم�ة, لذا 

فإنه من الواجب االهتمام �ضمان إستمرار�ة الخطة االستراتيج�ة للمعهد في الفترة القادمة, لذا فإننا 

 من التوص�ات الالزمة لتحقيق فاعل�ة تنفيذ الخطة واستمرار�تها: نقترح مجموعة

 متا�عة تنفيذ الخطة االستراتيج�ة للمعهد. .١

 ال�حث في مصادر تمو�ل غير تقليد�ة للمعهد. .٢

توجه المعهد الى دراسة المشاكل الفعل�ة للمجتمع المح�ط، وٕاجراء ال�حوث التطب�ق�ة التى  .٣

 ه عام  وفى الصناعة المصر�ة بوجه خاص. تهدف الى مجابهة تلك المشاكل بوج

ز�ادة دعم الجامعة لميزان�ة المعهد من أجل استمرار�ة تطبيق نظم الجودة وخصوصًا �عد  .٤

 تبني الدولة لمفهوم ضمان الجودة �الجامعات المصر�ة.

ز�ادة مشاركة المجتمع المدني في األنشطة المختلفة للمعهد وتوفير التمو�ل الالزم لهذه  .٥

 ة.األنشط

السماح �اإلعالن في وسائل اإلعالم المختلفة عن كافة برامج المعهد، وعقد لقاءات مع  .٦

 المستشار�ن الثقافيين للدول العر��ة لتسو�ق هذه البرامج في دولهم.

 ق مع ضرورة استمرار�ة الخطة االستراتيج�ة ساعادة النظر في أولو�ات المعهد �ما يت .٧

شتراك في المؤتمرات الخارج�ة والنشر في المجالت تشج�ع أعضاء هيئة التدر�س علي اال .٨

 العالم�ة.
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 المراجع:

 .٢٠٠٩دليل اإلعتماد لمؤسسات التعل�م العالى، اإلصدار الثانى، أغسطس  -١

دليل المتا�عة والتقي�م للمشروعات الممولة من برنامج التطو�ر المستمر والتأهيل  -٢

 .٢٠٠٩ونيو لألعتماد �مؤسسات التعل�م العالى، اإلصدار األول، ي

 اإلدارة اإلستراتيج�ة ... األصول واألسس العلم�ة، د. دمحم أحمد عوض. -٣

 اإلدارة اإلستراتيج�ة، د. ناد�ة العارف. -٤

اإلدارة اإلستراتيج�ة..مفاه�م ونماذج تطب�ق�ة، د. ثابت عبد الرحمن إدر�س ود.جمال  -٥

 الدين مرسى.
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