
 

 
    معهد الدراسات العليا والبحوث                                

 وحدة ضمان الجودة 

 

 

 

 

 (203) 4297688( و  203) 4295007 – 4297942اإلسكندرية                تليفون :  –طريق الحرية  163العنوان : 
 (203)   4285792فاكس :                      832ص . ب :  – 21526بريد الشاطبي :    

 

  لمعهد الدراسات العليا والبحوث استبيان عن الخطة اإلستراتيجية
 : برجاء اإلطالع على

 

 .الرؤية والرسالة واألهداف اإلستراتيجية الخاصة بالمعهد

 مفهوم الرسالة:   الرسالة تتضمن أهدافاً عامة يمكن تحقيقها في ظل الموارد المتاحة.

 المعهد لتحقيقها. ي المستقبل والتي يسعىمفهوم الرؤية:  هي طموحات المعهد وآماله ف

  الرؤية

البحوث آلن يبرز ككيان علمى بحثى متميز يتوافق آداؤه مع  و العليا الدراسات يسعى معهد

المعايير القومية والعالمية لجودة التعليم. وهو يطمح أن يحقق هذا التميز البحثى والعلمى فى كافة 

مجتمع، وأن يسهم في صناعة العلم وإثراء المعرفة بالبحث العلمي برامجه التعليمية والبحثية وخدمة ال

المتقدمة وبناء  جسراً مزدوجا بينه وبين المجتمع لكى  العلمية الهادف، وإقامة شراكة مع المجتمعات

 القطاعات التعليمية واإلنتاجية والخدمية والمجتمعية. إلى يصل بالمعارف والتقنيات واألبحاث الحديثة

 الرسالة 

 متطمورة تعتممد وبحثيمة تعليميمة منظوممة ضممن حديثة مجاالت في العليا الدراسات برامج "تقديم    

المتباينة والمتداخلة تزود خريجي المعهد بالمعارف والمهارات الحديثة، وترشدهم إلى  الدراسات على

فمة التمي تلهممل الهاد البحموث التطبيقيمة سملوكيات وقميم العممل القويممة، ، كمما يسمعى المعهمد إلجمراء

خريجيممه لمجمماالت العمممل المتنوعممة ويقممدم خدماتممه العلميممة للمجتمممع التممي تشمممل البحمموث المشممتركة 

 المستمر". التدريب واالستشارات والتحاليل وبرامج

 األهداف اإلستراتيجية
     .توفير بنية تحتية مالئمة بما يحقق رسالة المعهد التعليمية والبحثية والخدمية .1

الموارد البشرية بالمعهد عن طريق تحسين مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة  تنمية قدرات .2

 .والجهاز اإلداري واإلرتقاء بمستوى اآلداء  المعاونة

طبقا للمعايير األكاديمية   تطوير برامج الدراسات العليا والمقررات التعليمية في مجاالت المعهد .3

 .المحلية والدولية واحتياجات سوق العمل

أبحاث علمية مبتكرة، تسهم في اإلضافة إلى المعارف   ير منظومة البحث العلمى إلنتاجتطو .4

 .والعلوم وتخدم المجتمع

 البيئ قديم خدمات مجتمعية متطورة تسهم في تنمية المجتمع المحلي وحل مشاكله ورفع الوعي
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 ما رأيك في رسالة المعهد؟ 
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 ما هي التعديالت التي ترغب في إضافتها لرسالة المعهد 
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 ما رأيك في رؤية المعهد؟ 
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 في إضافتها لرؤية المعهد  ما هي التعديالت التي ترغب
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