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 كلمة السيد األستاذ الدكتور رئيس مجلس اإلدارة

 

 الجودة الطريق لالرتقاء بطالبنا

 

 

 

نحرص داخل معاهد المدينة العليا على تطوير وتحديث العملية التعليمية ومدها بكل ما هو 

أنشأنا وقد  .جديد في دول العالم المتقدم لالرتقاء بطالبنا وبالمنظومة التعليمية بشكل عام

داخل معاهد المدينة العليا مركزا لضمان الجودة من أجل الوصول بالمستوى التعليمي 

لطالبنا إلى   المستويات العالمية، وكذلك حتى يكون طالب المدينة مميزا ومنافسا بقوة في 

 .(المحلي و اإلقليمي والعالمي) سوق العمل 

شرية والمعنوية لهذا المركز حتى يحقق وقد حرصنا على تقديم كافة اإلمكانات المادية والب

الغرض المرجو منه في أسرع وقت من أجل االرتقاء بالمنظومة التعليمية واإلدارية 

 .لمعاهدنا

وكذلك تهتم وحدة إدارة الجودة بمعاهد المدينة بتطوير منظومة العمل اإلداري وخلق 

 .تواصل بين كافة األطراف المستفيدة في المنظومة كاملة

وحدة الجودة بالتواصل مع المجتمع الخارجي المحيط بمعاهدنا وكذلك التواصل مع وتهتم 

المؤسسات والشركات الكبرى لمعرفة متطلباتهم في نوعية الخريج حتى يكون هناك تواصل 

 .فعال يثمر في نهايته بإيجاد فرص عمل متميزة لخريجنا

 د محمد حسين.أ                                                              

 س ادارة معهد المدينه العالى للغات الدوليه لجمرئيس 

 

 

 

 

 



الدولية للغات العالي المدينة معهد  
 

1029/ 1024 االستراتيجية الخطة   4 

    
   

 

 كلمة السيد األستاذ الدكتور عميد معهد المدينة العالي للغات الدولية

 
ظلت مصر لعصور طويلة تعتمد على مؤسسات تعليمية حكومية بينما كان العالم قد أيقن أن تلك      

غير قادرة على تحقيق المطالب العلمية والتعليمية  والدول األخرىالمؤسسات الحكومية في مصر 

والبحثية ألسباب عديدة ليس أهمها التمويل الالزم لهذا النجاح حيث يسبق ذلك أمور كثيرة منها القدرة 

يعمل فيه أعضاء هيئة التدريس  مالئمعلى التطوير وإدخال التكنولوجيات الحديثة وخلق جو علمي 

 .إلداري والطالب برضاء نفسي واستقرار ماديوالجهاز اوالهيئة المعاونة 

 

وجاء إنشاء معهد المدينة العالي للغات الدولية في ضوء ما سبق توضيحه ضرورة من ضرورات      

التقدم وإدخال التحسين على قضايا التعليم العالي ويالحظ كل من يقترب من هذا الصرح التعليمي أنه 

ت األخرى التي تعمل في هذا المجال الهام ، حيث توفرت كافة كيان وجد ليبقى ويعمل لينافس الكيانا

أسباب النجاح لمعهد المدينة العالي للغات الدولية الذي اجتذب نخبة رائعة من أعضاء هيئة التدريس 

وهي أهم أقسام اللغات " االنجليزية والفرنسية و األلمانية"والجهاز المعاون في أقسام المعهد الثالثة 

عها انتشارا مما يجعل من درسها بعمق وفهم علمي قادرا على فتح أبواب كثيرة للمستقبل الدولية وأوس

 .ومحاطا بتكريم كافة األوساط على مستوى الوطن والعالم الخارجي

 

ويوما بعد آخر تثبت لنا الحقائق نفسها ولألخريين يوما بعد يوم حيث نرى خريجي أقسام اللغات بمعهدنا 

ة والعالقات العامة وهم والفندقيها الكثيرون في مجاالت السياحة واإلعالم لعيتبوأن مناصب يحسدهم 

ى خير وجه على تحقيق لقادرون بعد تسلحهم بعلوم اللغة واألدب وبعد صياغة المعهد لشخصيتهم ع

 .نجاحهم في حياتهم العلمية

 

 أحمد األلفي/ د.أ                                                                         

 عميد معهد المدينة العالي للغات الدولية
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الخطة اإلستراتيجية  وثيقة محتويات  
 لمعهد المدينة العالي للغات الدولية

1024- 1029  
 

 الصفحة الموضوع مسلسل

 7 مقدمةال 2

 8 رؤية ورسالة وقيم المعهد 1

 9 اإلعداد للتخطيط االستراتيجي: الجزء األول 3

   20 اإلستراتيجية الخطة إعدادوالتخطيط االستراتيجي  فريقتشكيل 

   22 إعداد الخطة اإلستراتيجيةومراحل التخطيط االستراتيجي ومنهجية 

  21 المرجعيات األساسية للخطة اإلستراتيجية للمعهد 

   المستفيدون من المعهدStakeholders 23 

  24 نبذة عن المعهد 

  10 مراجعة أعمال المعهد 

  10 فهم السياق المؤسسي للمعهد 

   10  االطراف اصحاب المصلحة  حتياجاتاتحديد 

 Analysis   SWOT 13التحليل البيئي الرباعي : الجزء الثاني 4

  مصادر جمع البيانات والمعلومات 

 أدوات جمع البيانات والمعلومات 

14 

  للمعهد الداخلية البيئة تحليل 

 الداخلية االستراتيجية مصفوفة العوامل 

15 

31 

 للمعهد الخارجية البيئة تحليل 

 الخارجية االستراتيجية مصفوفة العوامل 

34 

33 

  38 الخارجية -الداخلية  االستراتيجيةمصفوفة العوامل 

 38 اإلستراتيجية البدائل تحديد 

 تحليل الفجوة بين الوضع القائم والمأمول Gap Analysis 40 
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صياغة عناصر الخطة اإلستراتيجية: الثالثالجزء  5  50 

  المعهد صياغة رؤية Vision 

 المعهد صياغة رسالة Mission 

 وضع الغايات العامة Aims 

 تحديد األهداف اإلستراتيجية Goals 

 دراسة الوضع التنافسي والسمات المميزة للمعهد 

  القيم المشتركة للمعهدتحديد Shared Values 

52 

52 

51 

51 

53 

54 

 Action Plan 53 الخطة التنفيذية: الجزء الرابع 3

   والمهاماألنشطة  

 مؤشرات المتابعة وتقييم األداء  

 المسؤوليات واإلطار الزمني 

  المقترحةالموازنة  

 مصادر التمويل 

57 

 

 

 

 75 وتقويم الخطة آلية متابعة 7

 73  ووسائل التغلب عليها المخاطر دراسة 8
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 :المقدمة

 مؤسسية كقدرة جميعًا جهودنا إدارة في تساهم وسيلة بل ذاته في هدفًا يكن لم الخطة هذه إعداد إن     

 نطور أن علينا لزامًا كان األهداف هذه ولتحقيق للكلية اإلستراتيجية األهداف لصياغة تعليمية وفاعلية

 سعينا من وانطالقا سليم بشكل المالية مواردنا ونستثمر البشرية مواردنا وننمي واإلداري األكاديمي أدائنا

 األمثل األسلوب هو للمستقبل التخطيط بأن األكيد وإلدراكنا معهدنا في التميز ثقافة تنمية خلق نحو الدائم

 .اإلستراتيجية الخطة هذه قمنا بإعداد فقد للمستقبل الحالية التهديدات لمواجهة

 

 على التنافسية لتحسين قدرتها المدينة العالي للغات الدوليةلمعهد  اإلستراتيجية الخطة هذه تأتيو     

 التدريس هيئة أعضاء ضمت التي العمل ورش من عدد بعقد الخطة وضع بدأ وقد المحلي المستوي

 الراهن الوضع عن والمعلومات البيانات جميع بهدف الذهني العصف الورش هذه ،واستهدفت بالمعهد

 هيئة أعضاء المعهد و طالب من ممثلة عينة على استبيانات توزيع تم والضعف كما القوة ونقاط للمعهد

 طبقًا والخارجية الداخلية البيئة عناصر لمراجعة وذلك الخدمة من والمستفيدين واإلداريين التدريس

 .المعروف بالتحليل البيئي أو التحليل الرباعي  SWOTلتحليل

 

 واألهداف الغايات تحديد تم المعهد  ورسالة رؤيةصياغة  ضوء وفي الفجوة تحليلتم  ذلك إلي إضافة

 بالمعهد العاملين جميع جهود تتضافر أن في كبير أمل ويحدونا .التنفيذية الخطة ووضع اإلستراتيجية،

 المحلي المستوي علي الريادة تحقيق من المعهد يتمكن حتى ملموس واقع إلي الخطة هذه لترجمة

 .واإلقليمي
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 الدولية للغات العالي المدينة معهد رؤية

 

 

 

 

 

 الدولية للغات العالي المدينة معهد رسالة

 

 

 

 

 

 

 للمعهد المشتركة القيم

 

 

 

 

 

ومجتمعية وبحثية تعليمية خدمة تقديم في تميزال "  

"محليًا للمنافسة   

 :البيئي التحليل نتائج وفق اآلتية المشتركة القيم المعهد يتبني

 العدالة, والمحاسبية والمساءلة االلتزام, األداء جودة

  المجتمعية والمشاركة التفاعل ,المستمر التطوير, والمصداقية

 

 علي قادر خريج بإعداد الدولية للغات العالي المدينة معهديلتزم "

 للتخصص المختلفة المجاالت في العمل سوق احتياجات مواكبة

 علي عالية جودة ذات مجتمعية خدمة وتقديم علمية بحوث وإعداد

 "المحلي في اطار من القيم واالخالق المستوي
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:األول الجزء  
 

االستراتيجي للتخطيط اإلعداد  
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 إعداد الخطة اإلستراتيجيةالتخطيط االستراتيجي و فريقتشكيل 

      

 1029-1024 للفتقرة   الخطقة اإلسقتراتيجية   وإعقداد واعتماد فريقق التخطقيط االسقتراتيجي    تم تشكيل      

وأعضقاء هيئقة التقدريس والهيئقة      كافة األطراف المعنية من القياداتعضاء تمثيل األوروعي عند اختيار 

تقم تشقكيل   ققد  و. المتخصصين في التخطقيط اإلسقتراتيجي لمؤسسقات التعلقيم العقالي     المعاونة واإلداريين و

 :من السادة اآلتي ذكرهم 1023لسنة  1رقم مجلس إدارة المعهد بقرار  الفريق

 فريق إدارة التخطيط اإلستراتيجي
  وحدة إدارة الجودة مجلس إدارة  عميد المعهد ورئيس:     احمد األلفي/ األستاذ الدكتور 

 مدير وحدة إدارة الجودة :                     جيهان القاضي. د 

 مدرس ممثل عن أعضاء هيئة التدريس             :      أسامه المحمدي. د 

 ممثل عن الهيئة المعاونة مدرس مساعد                         :عزة طلبة. أ 

 امين عام المعهد:                        نورهان محمد حسين. أ 

 الفريق التنفيذي للتخطيط اإلستراتيجي

 مدرس : أحمد حسن.د 

 مساعدمدرس : هاني بيومي.أ 

 معيد : أحمد حسن محمد.أ 

 معيد: سلمي مجدي.أ 

 إدارية  : أمال الخطيب. أ 

 مراجعة وثيقة الخطة االستراتيجية

 رئيس مجلس اإلدارة  نائب: ناء عونى س.د.أ 

 فريق المتابعة والتقويم 
 مدير وحدة إدارة الجودة  :جيهان القاضي. د 

 مدرس مساعد: عزة طلبة. أ 

 عام مساعد المعهدامين : رضوى عمار. أ 

 ممثل مركز ضمان الجودة: احمد صالح . أ 
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 للمعهد االستراتيجي التخطيط منهجية

 

 منهجية للمعهد اإلستراتيجية الخطة إعداد فريق اتبع وقد, اإلستراتيجي لتخطيطا منهجيات تتنوع

 (SDTP: See⇾ Draw⇾ Think⇾ Plan)   

  : التالية الخطوات تتضمن والتي

2. See قام حيث ،األسباب دراسةو المأمول الوضع بين و بينه الفجوة تحديدو الراهن الوضع تحليل 

 القوة نقاط وتحديد حدث وكيف الحالي الوضع وتقييم أوال والخارجية الداخلية البيئة تحليلب المعهد

 .والتهديدات والفرص والضعف

1. Draw لتحقيق الطريق رسمب المعهد قام حيث، المرغوب المثالي الوضع أو المثالية الصورة رسم 

  .البيئي التحليل نتائج وفق للمعهد ورسالة رؤية وصياغة المثالي الوضع

3. Think حيث ،المثالي والوضع الحالي الوضع بين الفجوة لسد اتخاذها ينبغي التي اإلجراءات وضع 

 . المعهد ورسالة رؤية تحقق التي االستراتيجية واألهداف الغايات تحديد تم
4. Plan واليات التنفيذية الخطة وضع تم حيث ،المثالي للوضع صلن كيل المطلوبة الخطة وضع 

 والتقييم المتابعة

 

 اإلستراتيجية الخطة إعداد مراحل

 عن لمعهدل اإلستراتيجية الخطة وإعداد االستراتيجي التخطيط عملية تضمنت السابقة لمنهجية تلكل طبقا

  :الخطوات موضحة كما يليمجموعة من  1029 – 1024 الفترة

، وروعي عند االختيار تمثيل للمعهد االستراتيجية الخطة وإعداد االستراتيجي التخطيط فريق تشكيل .2

 :كل من

 القيادات األكاديمية واإلدارية -

 أعضاء هيئة التدريس بالمعهد -

 معاوني أعضاء هيئة التدريس -

 االداريين -

 األطراف المعنية لتعريفو الفريق تدريبل االستراتيجي التخطيط في والندوات العمل ورش تنظيم .1

 .بماهية التخطيط االستراتيجي ومفهومه ومراحله

وتوزيع المهام  المرجعيات األساسية للخطةو لتخطيط اإلستراتيجي وتحديد األدواتلاإلعداد  .3

 والمسؤوليات
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 والضعف القوة نقاط تحديد خالل من للمعهد الحالي الوضع تشخيصل الرباعي البيئي التحليل إجراء .4

، (مجاالت القوه والضعف) البيئة الداخليةالعوامل االستراتيجية بوإعداد مصفوفة  والتهديدات والفرص

 ( الفرص والتهديدات)العوامل االستراتيجية بالبيئة الخارجية مصفوفة  و

 العوامل أهم ديدتحوعرض ومناقشه نتائج التحليل البيئي مع كافة األطراف المعنية والمستفيدين  .5

 .المشتركة والقيم المعهد ورسالة رؤية تحدد التي االستراتيجية

 شخصية مع المستفيدين المقابالت العمل والورش  من خالل توقعات المستفيدين من المعهدتحديد  .3

ووضع تصور لسد دراسة الفجوة وعمل ورش عمل لمناقشة الفجوة ومناقشة اإلجراءات الالزمة  .7

  .الواقع والمأمول في ظل المتاح من اإلمكاناتالفجوة بين 

 والقيم اإلستراتيجية واألهداف الغاياتو المعهد رسالةو رؤية) االستراتيجية الخطة عناصر صياغة .8

 األطراف مع االستراتيجي التخطيط لفريق ومناقشات ذهني وعصف اجتماعات خالل من( المشتركة

 . المعنية

 وخارج األطراف كافة علي المعهد داخل اإلستراتيجية واألهداف والغايات والرسالة الرؤية عرض .9

 ∙ الراجعة التغذية من واالستفادة للمناقشة المعهد

 .عمل االستبيانات عن الرؤية والرسالة وعرضها علي المستفيدين من المعهد .20

 إدارة مجلس من اإلستراتيجية واألهداف الغايات و والرسالة الرؤية من كل اعتمادو مناقشة .22

 .المعهد

 .االستراتيجية األهداف تحقق التي األنشطة وتحديد التنفيذية الخطة وضع .21

 .اإلستراتيجية الخطة وضع آليات تقييم ومراقبة تنفيذ .23

  .اإلستراتيجية الخطة وثيقة مراجعة .24

 . المعهد إدارة مجلس قبل من الخطة اعتماد .25

 

 لخطة اإلستراتيجية للمعهدل االساسية مرجعياتال

  م العالييالتعل لوزارةالبعد القومي والخطط اإلستراتيجية  .2

  د علي مرجعية احتياجات سوق العملتعتم والتي وزارة التعليم العالي ل لتعليم العالياخطة 

 لهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتمادالتقويم واالعتماد لمعايير  .1

علي مؤسسات التعليم العالي اشتملت علي محورين المحاور والمعايير التي يمكن من خاللها الحكم 

أساسيين وستة عشر معيارًا منها ثمانية من المعايير مرتبطة بالقدرة المؤسسية وثمانية أخرى مرتبطة 

 .بالفاعلية التعليمية

 المستفيدة من المعهدمشاركة األطراف  .3
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ألطراف من أولي الضمانات التي ، حيث أن تلبية احتياجات وتوقعات تلك االمستفيدةتحديد األطراف  تم

 ، وأصحاب المصلحة إما أن تكون جهات خدمية أو إنتاجية االستراتيجية توضح مدى واقعية الخطة

 : وذلك علي النحو التالي، له عالقة بالتخصصحكومية أو قطاع أعمال أو قطاع خاص 
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 نبذة عن المعهد

 
 للغات الدوليةمعهد المدينة العالي : اسم المؤسسة 

  معهد عالي:  نوع المؤسسة            

 ال ينطبق :األكاديمية التابعة لها المؤسسة/سم الجامعةا 

  خاص معهد: نوع المؤسسة      

 الجيزة محافظة -بعد نقطة مرور شبرامنت –طريق سقارة السياحي  :الموقع الجغرافي  

 1000/   9/   20: تاريخ التأسيس      

 أربع سنوات: مدة الدراسة 

 الفرنسية -األلمانية  -اإلنجليزية :  لغة الدراسة  

 القيادة األكاديمية للمعهد: 

العلمية الدرجة االسم القيادة  

أحمد كمال صفوت األلفي/ د.أ المعهد عمـيــد  أستاذ  

 التعليم لشئون المعهد وكيل

  والطالب

إبراهيم طلعت الناصر عبد جمال.د.أ  

  الوكيل بأعمال قائم

 أستاذ

 المجتمع خدمة لشئون المعهد وكيل

 البيئة وتنمية

 عوني سناء/ د.ا 

 بأعمالوقائم  اإلدارة مجلس رئيس نائب

  وكيلال

 أستاذ

 

 ليسانس  : المعهدمنحها الدرجات العلمية التي ي  
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 أعداد الطالب وتوزيعهم: 

 المرحلة الجامعية األولى -2

 1023/1024وتوزيعهم على الفرق المختلفة للعام العدد اإلجمالي للطالب المقيدين 

 

 إجمالي عدد  الطالب بكل فرقة الفرنسي األلماني االنجليزي الفرقة

 235 00 129 106 األولى

 196 1 39 156 الثانية

 94 7 12 75 الثالثة

 183 17 36 130 الرابعة

إجمالي عدد الطالب بكل 

 برنامج

: اإلناث 708 25 216 467  

322 

:الذكور  

386   

 

 

 

 

 ال تنطبق :مرحلة الدراسات العليا -1
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 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األولي

 اللغة االنجليزية

 اللغة األلمانية

 اللغة الفرنسية
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 1023/1024لعام  األقسام العلمية وتوزيع السادة أعضاء هيئة التدريس 
  

أستاذ   أستاذ  القسم العلمي

 مساعد

مدرس  هيئة معاونة مدرس

 أجنبي

 إجمالي

غير  متفرغ

 متفرغ

مدرس  عامل

 مساعد

  معيد

االنجليزيةقسم اللغة   - - 2 - 3 2 1 - 20 

 4 - - 2 3  - - - قسم اللغة الفرنسية

 7 2 2 1 1  - - 2 قسم اللغة األلمانية

 1 - - - 2 2  - - مواد غير التخصص

إجمالي أعضاء هيئة 

 التدريس

2 - 2 2 21   2 23 

إجمالي أعضاء الهيئة 

 المعاونة

     4 3  7 

إجمالي أعضاء هيئة 

التدريس والهيئة 

 المعاونة 

2 - 2 2 21 4 3 2 13 

 29=3+23اجمالي عدد اعضاء هيئة التدريس : بحساب عدد المنتدب بنصف( 3) 3عدد المنتدبين  *

 (في قسم اللغة االلمانية 1منتدبين في قسم اللغة االنجليزية و 4)

 

 

 ذكور إناث اإلجمالي 

المعينينعدد اعضاء هيئة التدريس   23 8 8 

 - 4 4 األجازات الخاصة/إجمالي عدد المعارين

 8 4 21 اجمالي اعضاء هيئة التدريس علي قوة العمل

 4 3 7 إجمالي أعضاء الهيئة المعاونــة

 - - - إجمالي عدد المبعوثين في الخارج

   ال ينطبق نسبة المعارين الجمالي أعضاء هية التدريس 

نسبة االجازات الخاصة الجمالي أعضاء هيئة التدريس و 

 : الهيئة المعاونة

 

2 :5775  
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 ( 11= التخصص غير مواد2+(منتدب 4) 2+معينين 7)   االنجليزية اللغة قسم التدريس هيئة أعضاء عدد 

 ( 7= التخصص غير مواد2+(منتدب 2) 1+معينين 4  ) يهاأللمان اللغة قسم التدريس هيئة أعضاء عدد 
 ( 5= التخصص غير مواد2+معينين 3)   يهالفرنس اللغة قسم التدريس هيئة أعضاء عدد 
 

 يراعدد العاملين بالجهاز اإلد

الطالب عدد إجمالي دائم مؤقت ذكور إناث اإلجمالي الطالب لعدد اإلداريين نسبة   

يوجد ال 20 28 18  18 808 1  :25  

 

 البرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة: 

 أواًل : المرحلة الجامعية األولى :

:المعهدقدمها ي أسماء البرامج التعليمية التي  

:درجة الليسانس في كل من األقسام الثالثة  

 االنجليزية

 الفرنسية

يةاأللمان  

  برامج 3: العدد اإلجمالي للبرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة

  برامج 3: عدد البرامج المطبقة بالفعل 

 ثانيًا : مرحلة الدراسات العليا :  ال ينطبق

 عدد إجمالي 
 الطالب
707 

 قسم طالب عدد
االنجليزية اللغة  

467 

 قسم طالب عدد
األلمانية اللغة  

216 

 اللغة قسم طالب عدد
 الفرنسية

25 

 التدريس هيئة أعضاء نسبة
  للطالب( 11=16+3)

1 :37     

 التدريس هيئة أعضاء نسبة
 العمل قوة علي

  للطالب( 15=12+3)

 1  :47      

 التدريس هيئة أعضاء نسبة
 اللغة قسم للطالب( 11)

 االنجليزية

 1  :4225    

 التدريس هيئة أعضاء نسبة
 اللغة قسم  للطالب( 7)

 األلمانية

  1 :31   

 التدريس هيئة أعضاء نسبة
 اللغة قسم  للطالب( 5)

 الفرنسية

   1 :5  

 الهيئة أعضاء نسبة
للطالب( 7) المعاونــة  

1  :101     
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 أعداد ونسب الخريجين خالل الخمس سنوات األخيرة:

النسبة  إناث ذكور أعداد الطالب العام

المئوية 

 للذكور

النسبة 

المئوية 

 لإلناث

 (1008-1009)  273 67 206 3887%  6283%  

(1009-1020)  111 211 200 9489%  4982%  

(1020-1022)  197 210 277 4084%  9986%  

 (1022-1021)  290 90 200 47836%  91864%  

(1021-1023)  263 74 89 4984%  9486%  

 

 وجامعة العلوم والتكنولوجيا  مع اتحاد جامعات الدول العربية اتاتفاقي 3عدد  :االتفاقيات المفعلة

 باالردن

 ال ينطبق: عدد الوحدات ذات الطابع الخاص 

 ال ينطبق:  أسماء الوحدات ذات الطابع الخاص والخدمات التي تقدمها المؤسسة 

 

:وسائل االتصال بالمؤسسة  

 طريق سقارة السياحي شبرامنت :العنوان البريدي -

  www.madinagroups.edu.egالموقع اإللكتروني -

 (info@madinagroups.edu.eg E-Mail:)العنوان اإللكتروني  -

                  29103:  تليفون -

33823601 :فاكس -        
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المعهد أعمال مراجعة  

كمدخل أولي لعملية  المعهد وأنشطة قام فريق التخطيط االستراتيجي بمراجعة أعمال     

وتم ذلك من خالل ،  التخطيط االستراتيجي ولتجهيز المشاركين في التحليل البيئي الرباعي

 :والتي تمثلت فيبالمعهد التعرف علي البيانات األولية والثانوية المتوفرة 

م تبين عدم قيام المعهد بإعداد تقرير الدراسة الذاتية وت: الدراسة الذاتية السابقة للمعهد .2

 التخطيط إلجراء التقويم الذاتي وإعداد تقرير الدراسة الذاتية

 :للتعرف علي ما تم انجازه وما لم يتم وتبين األتي :إجراء مراجعة داخلية لإلنجازات بالمعهد .1

  تطوير المرافق التعليمية 

  لم يتم تنفيذ بعض األنشطة 

من خالل التقارير السنوية : اإلدارات المختلفةاألقسام األكاديمية و: تحليل أعمال المعهد .3

 .وأنشطة االدارات لألقسام 

 

 للمعهدفهم السياق المؤسسي 

 فريق قام المؤسسي السياق ولفهم الرباعي، البيئي للتحليل تمهيدا أيضا المرحلة هذه تعتبر     

 :على التعرفب االستراتيجي التخطيط

 واالقتصادية السياسية المتغيرات مثل للمعهد الخارجي المجتمع في حدثت التي المتغيرات 

تدهور األحوال  في تمثلت المعهد على سلبيا أثرت التي المتغيرات أن تبين: والسلوكية

 بعد المستمرة الطالبية واالعتصامات المظاهراتالسياسية واالجتماعية واالقتصادية و

 وزارة حرص في تمثلت المعهد على ايجابيا أثرت التي المتغيرات وان. المصرية الثورات

 التعليم جودة تحقيق حتمية علي واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة و العالي التعليم

  االعتماد عليالمؤسسات التعليمية  حصولو

 

 تحديد احتياجات األطراف أصحاب المصلحة

الفجوة  وذلك لتحديدومقارنتها بالوضع الحالي  المستفيدةتحديد احتياجات وتوقعات األطراف  تم

ن واقعية الخطة حتى نضملصياغة األهداف اإلستراتيجية و  تمهيدا همواحتياجات همبين توقعات

تصميم استبيان بقام فريق العمل و .حصل على دعم األطراف أصحاب المصلحةنو االستراتيجية
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الحصول على البيانات الخاصة بتلك و همالمستفيدين الستطالع  آراء توزيعه على عينة منو

  :وتوضح الجداول التالية احتياجات وتوقعات الفئات المختلفة من المستفيدين. التوقعات

    

 الطالب توقعات واحتياجات

 

 والهيئة المعاونة توقعات واحتياجات أعضاء هيئة التدريس

 دعم البحث العلمي والبعثات والتسجيل للدراسات العليا بالداخل والخارج 2 

 حوافز مادية و معنوية مناسبة لألداء المتميز 1

 .مستوى مرتبات مرتفع يتوافق مع المستويات التي تقدمها المؤسسات المناظرة 3

 االستجابة آلراء وشكاوى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 4

أجهزة عرض , اإلنترنت , كمبيوتر, طابعات)توافر وسائل تكنولوجيا المعلومات  5

 ...(تقديمي

 .تنمية المهارات األكاديمية واإلدارية 6

 تطوير القاعات الدراسية والمعامل باألجهزة الالزمة والمساعدات التعليمية 8

 تقييم األداء بعدالة وشفافية 8

 أسلوب القيادة ديمقراطي  9

 

 توقعات واحتياجات الخريجين

 

 

 

 أداء أكاديمي متميز من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  2
 تطوير القاعات الدراسية ومعامل اللغات  1
 متساوية للتطبيقات و التدريب الصيفيفرص  3
 مزاولة األنشطة الطالبية بما ال يتعارض مع الجداول الدراسية 4
 أعضاء جهاز إداري  مؤهلين يقدمون الخدمات بطريقة بسيطة وسريعة 5
 تطوير محتويات المقررات لترتبط باحتياجات سوق العمل   6
 مكتبة  تضم أحدث الكتب والمراجع في مجاالت التخصص  8
 دعم طالبي متنوع مادي ومعنوي 8

 التواصل من خالل موقع إلكتروني محدث به كافة المعلومات والوظائف المتاحة 2

 .الخريجين للمساعدة في إيجاد فرص عملالتواصل مع وحدة شئون  1

 المشاركة في أنشطة المعهد ودعوتهم باستمرار لحضور ملتقي التوظيف 3

 قاعدة بيانات متكاملة لبيانات الخريجين يسهل الدخول عليها 4
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 توقعات واحتياجات اإلداريين العاملين بالمعهد

 و حوافز مناسبمستوى أجور 2

 تنمية القدرات التخصصية  1

 رعاية صحية واجتماعية  3

 التزام اإلدارة بالتوصيف الوظيفي للعاملين 4

 .نظام أجازات مناسب 5

 االستجابة للشكاوى واتخاذ القرارات المناسبة 6

 حرية التعبير وإبداء الرأي 8

 

 والسياحة توقعات واحتياجات أصحاب األعمال والشركات

 2  المهنية  الكفاءة من عاٍل مستوى على خريج

 1  التوظيف مهارات لديه خريج

.المهنه وأخالقيات بآداب يلتزم خريج  3 

الجماعي والعمل الفعال التواصل على قادر خريج  4 

العمل سوق احتياجات مع تتوافق محدثة أكاديمية برامج  5 
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 الثاني الجزء

والخارجية الداخلية للبيئة الرباعي التحليل  

SWOT Analysis 
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 الثاني الجزء 

والخارجية الداخلية للبيئة الرباعي التحليل  

 

معهد المدينة العالي للغات الدولية ال يعمل في ظل نظام مغلق بل يؤثر في عمله كال من البيئة 

 .التخطيط االستراتيجي فريقالخارجية، وقد تم مناقشة ذلك من خالل البيئة الداخلية و

 

 والمعلومات مصادر جمع البيانات

باإلدارات واألقسام تم الرجوع إلى كافة المصادر الوثائقية المتاحة :  المتاحة بالمعهد الوثائق .2

 المختلفة

 :1009أغسطس  لضمان جودة التعليم واالعتمادعتماد الصادر من الهيئة القومية االدليل  .1

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  واالعتماد الصادرة عنالتقويم معايير  لدراسة

 .ببرامج األلسنالخاص  NARSمعايير األكاديمية المرجعية القومية الوكذلك 

 والهيئة المعاونة أعضاء هيئة التدريس .3

  أعضاء الجهاز اإلداري .4

 الطالب  .5

 وأولياء األمور الخريجون .3

 المستفيدة يةالمجتمع األطراف .7

 

 والمعلومات أدوات جمع البيانات

 لكافة الوثائق المتاحة بالمعهد :الفحص الوثائقي .2

هيئة  أعضاءو إعداد الخطة اإلستراتيجية فريقلقيادات المعهد و :جلسات العصف الذهني .1

لمتغيرات وا لنقاط القوة والضعف وضع تصورو همستطالع آراءالالتدريس والهيئة المعاونة 

 .المعهد وما يمثل منها فرصا أو تهديد وتأثيرها علىالخارجية 

لنسبة ممثلة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  واإلداريين والطالب : االستبيانات .3

 .والخريجين وأفراد المجتمع المحلى والمستفيدين

أعضاء هيئة التدريس والهيئة  من لالطراف المعنية: المقابالت واللقاءات الجماعية  .4

 .واإلداريين والطالب والخريجين وأفراد المجتمع المحلى والمستفيدينالمعاونة  
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األطللراف مللع مختلللف االسللتراتيجية الحلقللات النقاشللية لفريللق إعللداد الخطللة  ورش العمللل و .9

 المعنية

لمباني وموارد التعليم والتعلم من قاعات ومعامل ومكتبة وكذلك مالحظقة األداء  ل: المالحظات .6

استرشادا بنماذج التقدير الكمقي للهيئقة القوميقة لضقمان جقودة التعلقيم       والتوعية نشر الووسائل 

 .NORMS المرجعية القياسات مع تناسبها مدي ومعرفة واالعتماد

حجم  الفئات م

الفئة
 

حجم 

 العينة

نسبة 

 التمثيل

عدد 

االستمارات 

 الصالحة

نسبة 

 االستجابة

أعضاء هيئة التدريس والهيئة  2

 المعاونة

23 23 100% 23 100% 

 %35 210 %37 220 590 الطالب 1

 %71 20 %71 20 28 االداريون 

 %14 150 %14 150 1003 سنوات 9الخريجون علي مدار  3

فئات  االطراف المجتمعية 4

 متعددة

15 ---- 15 100% 

 

 :للمعهد الداخلية البيئة تحليل
علي معايير التقويم واالعتماد لتحديد نقاط القوة والضعف اعتمد المعهد في تحليله للبيئة الداخلية 

 .للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد لمحوري القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية

 الفاعلية التعليمية القدرة المؤسسية

 التخطيط االستراتيجي.  والخريجون الطالب. 

 الهيكل التنظيمي.  األكاديمية المعايير. 

 القيادة والحوكمة.  التعليمية البرامج. 

 المصداقية واألخالقيات.  المادية والتسهيالت والتعلم التعليم. 

 الجهاز اإلداري.  التدريس هيئة أعضاء. 

 الموارد المادية والبشرية.  العلمية واألنشطة العلمي البحث. 

 البيئة وتنمية المجتمعية المشاركة.  ال ينطبق .العليا الدراسات 

 الجودة وإدارة المؤسسي التقويم.  التعليمية للفاعلية المستمر التقييم. 
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 خطوات تحليل البيئة الداخلية

تحليل نتائج االستبيانات والمالحظات والمقابالت و بجمع البيانات والمعلومات قام الفريق أوال .2

وعرضها علي األطراف المعنية للمناقشة وتم تحديد نقاط القوة  الذهنيوجلسات العصف 

 :التالية والضعف بمعايير التقويم واالعتماد

معايير : أوال

 القدرة المؤسسية

 نقاط الضعف نقاط القوة

التخطيط  -2

 اإلستراتيجي

  اتخاذ خطوات ايجابية إلعداد

الخطة اإلستراتيجية مثل تشكيل 

 الفريق وتدريبه

  الدعم وآليات عملية التخطيط توافر

 .االستراتيجي

  0توافر رؤية ورسالة للمعهد 

 

 

  ال يوجد للمعهد غايات وأهداف وخطة تنفيذية

 معتمدة ومعلنة لجميع األطراف

  ضعف مستوى مشاركة األطراف المعنية في

 التحليل البيئي 

  ال يحرص المعهد على نشر الوعي بأهمية

ورسالة التخطيط االستراتيجي ووضع رؤية 

 .للمعهد

 لم يتم تحديد السمات المميزة للمعهد 

 ال يقوم المعهد بمراجعة سياسته بصفة دورية 

الهيكل  -2

 التنظيمي

 

  يوجد بالمعهد هيكل تنظيمي

 رسمي معتمد  

  توافر اإلدارات الداعمة للعملية

 التعليمية

  تم استحداث وحدة إدارة الجودة

 باإلضافة إلي لجنة التدريب 

  التنظيمي يحدد الهيكل

المسؤوليات واالختصاصات و 

األدوار بصورة واضحة 

 .والعالقات مع إداراته المختلفة

 الهيكل التنظيمي غير معلن 

        ال يتناسب الهيكلل ملع متطلبلات الجلودة وغيلر

 محدث 

      ال يوجلللد توصللليف وظيفلللي لجميلللع الوظلللائف

 .بالمعهد معتمد

  ال يوجلللد شلللكل تنظيملللي للتعاملللل ملللع األزملللات

 0دة الجودة غير معتمدة والكوارث ووح

      ضعف مشاركة وحدة إدارة الجلودة فلي علر

ومناقشللة قضللايا الجللودة فللي مجلللس المعهللد     

 .ومجالس األقسام

القيادة  -1

 والحوكمة

  تمتاز إدارة المعهد بنمط قيادة

ديمقراطي وبالحوار في التعامل 

 مع جميع العاملين بالمعهد 

 يوجد قواعد بيانات ورقية. 

  للمعلومات اإلداريةيوجد نظم. 

  ممارسات مجالس األقسام

ومجلس المعهد تتسم بالفاعلية 

في مجال اتخاذ القرارات 

 .الخاصة بالتعليم 

  التعاون المستمر بين القيادات

وأعضاء هيئة التدريس والهيئة 

 .المعاونة

  تقوم إدارة المعهد بتفويض بعض

 السلطات 

 يم ال توجد معايير معلنة وموثقة الختيار وتقي

 أداء القيادات 

  ال توجد مشاركة من جانب أعضاء هيئة

 .التدريس عند اختيار القيادات

  ال يحدد المعهد االحتياجات التدريبية للقيادات

وال يتم تدريبهم وفق خطة التدريب وال توجد 

 .آلية لتقييم مردوده

  ال توجد اتفاقيات مفعلة مع القطاعات

 .المختلفة في المجتمع

  أعضاء من ذوى الخبرة بمجلس عدم مشاركة

 .المعهد

 

المصداقية  -3

 واألخالقيات

  توجد قواعد ضمان العدالة وعدم

التمييز للطالب واإلداريين 

وأعضاء هيئة التدريس والهيئة 

 .المعاونة

  وجود موقع الكتروني للمعهد. 

  مصداقية المعلومات المنشورة

 .عن المعهد 

    يتبع المعهد أساليب موضوعية

  ال تتوافر إجراءات كافية يتبعها المعهد للحفاظ

سواء بين أعضاء ، على حقوق الملكية الفكرية

هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة أو الطالب أو 

 .الجهاز اإلداري

  عدم وجود آلية معلنة وموثقة لمعالجة

 .الممارسات غير العادلة

 وات  لألطراف الداخلية لنشر ثقافة ال يتم عقد ند

 حقوق الملكية الفكرية
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توزيع الطالب على  وشفافة في

 التخصصات المختلفة

  

 ال توجد آلية لتلقى الشكاوى والمقترحات 

  ال تتميز إدارة المعهد بدرجة عالية من

 الشفافية في التعامل مع الطالب

 ال يوجد ميثاق أخالقي للمهنة 

الجهاز  -4

 اإلداري

  يوجد بالمعهد عدد كاف من

اإلداريين للعمل في اإلدارات 

 المختلفة

  يتم تقييم أداء العاملين من خالل

 .تقرير الكفاية السنوي

  يوجد مكافآت مقابل اإلعداد

والمشاركة في أعمال الجودة 

 . بالمعهد

  يمتلك أعضاء الجهاز اإلداري

مهارات التعامل مع األجهزة 

والتقنيات الحديثة في أداء وتنفيذ 

 المهام المطلوبة منه

  مناسبة يوفر المعهد بيئة عمل

 ألفراد الجهاز اإلداري بالمعهد

  يتميز العاملون بالمكتبة بمهارات

 فنية عالية

  ال يحدد المعهد االحتياجات التدريبية للجهاز

 اإلداري 

   ال يوجد بالمعهد خطة تدريبية للجهلاز اإلداري

 .وال يتوافر برامج تدريبية للعاملين

  ال توجد معاير موضوعية  او تنوع في وسائل

األداء ولم يتم قياس مدى مصداقية تقييم 

 .النظم الحالية المستخدمة في تقييم األداء

  ال يتم قياس مستوى الرضا الوظيفي 

 وعدم وجود ، انخفا  عدد  الخبرات اإلدارية

خطة لإلحالل وتعين إداريين من ذوى الخبرة 

 .وتأهيل الصف الثاني

 درجة الرضا عن الرواتب والحوافز ضعيفة. 

 

الموارد  -9

المالية 

 والمادية

  تتوافر بالمعهد أماكن كافية

ومناسبة لممارسة األنشطة 

 الطالبية المختلفة 

  يسعى المعهد لتنمية الموارد

 . الذاتية واالستخدام األمثل للموارد

  توافر وسائل االتصال من سنترال

، داخلي يربط جميع أماكن المعهد

 .وموقع على شبكة االنترنت

  لتهوية ا)توافر المناخ الصحي

بمباني ومنشآت ( واإلضاءة

 .المعهد

  يمتلك المعهد مباني مناسبة

ومالئمة من حيث المساحة مع 

 أعداد الطالب واحتياجاتهم

  عن ( تقرير موازنة)لم يتم إعداد دراسة معتمدة

مدى كفاية الموارد المالية للمجاالت األكاديمية 

 .المختلفة تحدد بنود ومصادر اإلنفاق

 التقدير الكمي للمباني ال تتوافر وثيقة 

  ال يقوم المعهد بإجراء صيانة وتحديث للبنية

التحتية والتجهيزات المادية والمرافق وفق 

 .خطة إحالل وتجديد وصيانة

  معظم مباني المعهد تفتقد إلى اشتراطات األمن و

 .السالمة

  ال تشتمل القاعات الدراسية على احدث

عليمية التجهيزات العلمية الالزمة للعملية الت

 والتدريبية

 ال يتم تحديث الموقع وترتيبه بصفة مستمرة 

 

المشاركة  -6

المجتمعية 

 البيئة وتنمية

 

  القيام بالعديد من المشاركة

المجتمعية الفعالة وتقديم بعض 

 الخدمات المجتمعية 

  هناك مشاركة لبعض األطراف

 .المجتمعية في أنشطة المعهد

  وجود اتفاقيات وشراكة مع

 المدنيالمجتمع 

 

  عدم توافر خطة معتمدة وفق االحتياجات لخدمة

 .المجتمع وتنمية البيئة

  ال يتم قياس رضا األطراف المجتمعية عن

 .أنشطة خدمة المجتمع ومستوي خريجيه

 لجنة لخدمة المجتمع وتنمية /ال توجد وحدة

 .البيئة

  عدم مساهمة األطراف المجتمعية في توفير

 .فرص العمل لخريجي المعهد

  عدم مشاركة األطراف المجتمعية في تطوير

 .البرامج األكاديمية المعهد وانشطته

 عدم تمثيل المجتمع بمجالس ولجان المعهد 

تقويم القدرة  -7

المؤسسية 

وإدارة 

 الجودة

 يوجد نظام داخلي إلدارة الجودة. 

  دعم وحدة إدارة الجودة ووضع

 .نظم والئحة للوحدة

  وجود كوادر مدربة في مجال

من خالل الهيئة القومية  الجودة

  عدم كفاية التجهيزات المناسبة لوحدة إدارة

 الجودة 

  ال يتم مناقشة نتائج التقويم مع األطراف

  .المعنية

  لم يتم إعداد دراسة عن مدى كفاية الموارد
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 .لضمان الجودة

  اتخاذ إجراءات للتقويم الذاتي

من خالل وحدة إدارة الجودة 

فيما يخص عناصر القدرة 

 .المؤسسية

 

 المالية والبشرية والمادية  من قبل الوحدة

  عدم نشر الوعي بثقافة الجودة بين الطالب

وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 .واإلداريين

  مدير وحدة إدارة الجودة غير ممثل في مجلس

 .إدارة المعهد

 ة ال يتم تقييم أبعاد وعناصر القدرة المؤسسي

 .دوريا

  ال تقوم الوحدة بإعداد تقارير تقويم أداء المعهد

 .فيما يخص القدرة المؤسسية

معايير : ثانيا

 الفاعلية التعليمية

 نقاط الضعف نقاط القوة

الطالب  -8

 والخريجون

  وجود قواعد معلنة للقبول ببرامج

المعهد المختلفة وللتحويالت 

والتوزيع علي التخصصات معلنة 

 .قسم شئون الطالب من خالل

   يتم إعداد برامج تعريفية للطالب

 .الجدد

  المشاركة الفعالة ألعضاء هيئة

 .التدريس في األنشطة الطالبية

  تقديم الرعاية الصحية للطالب من

 .خالل توافر عيادة طبية بالمعهد

  يتيح المعهد العديد من األنشطة

-الثقافية)الطالبية المختلفة 

ويحصل على ( لرياضيةا-االجتماعية

 .مراكز متقدمة

  تفعيل دور اتحاد الطالب

 .ومساهماته في األنشطة الطالبية

  يوجد إدارة شئون الخريجين 

    ال يلللتم تحلللديث دليلللل الطاللللب بصلللفة دوريلللة وال

يحتللوي علللى كللل البيانللات والمعلومللات الخاصللة     

 .بالطالب

    عدم وجود خطط للترويج للمعهد باللدول العربيلة

 .الوافدينلجذب الطالب 

   ال توجلللللد بلللللرامج خاصلللللة لرعايلللللة المتفلللللوقين

 .والمتعثرين دراسيًا

   ال يللللللتم دراسللللللة خصللللللائص الطللللللالب لتحديللللللد

 االحتياجات

    ال يلللوفر المعهلللد نظاملللًا متكلللاماًل للللدعم ورعايلللة

 .الطالب أكاديميًا وماديا واجتماعيا

      إدارة شللئون الخللريجين تقتصللر علللى اسللتخرا

 .نالشهادات وال تتواصل مع الخريجي

    ال تعقللللد إدارة المعهللللد اجتماعللللات دوريللللة مللللع

الطللللالب للتعللللرف علللللى احتياجللللاتهم ومحاولللللة 

 تحقيقها

    ال يقدم المعهد برامج متنوعة لتوعيلة الخلريجين

 بمتطلبات سوق العمل

المعايير  -9

 األكاديمية

  تبنى المعهد للمعايير األكاديمية

 (.NARS)المرجعية القومية 

  بعض أعضاء هيئة التدريس على

 .وعى بالمعايير األكاديمية

  اتخاذ إجراءات موثقة لتطبيق

 .المعايير األكاديمية

 لم يتم اعتماد المعايير من المجالس الرسمية 

    لم يتم التحقق  من توافق البرامج ملع المعلايير

 . المصفوفات)األكاديمية المرجعية القومية 

      عدم التوعية أو اتخلاذ إجلراءات لنشلر اللوعي

 .المتبناةبالمعاير 

البرامج  -20

 التعليمية

 

  يوجد توصيف للبرامج التعليمية

 .والمقررات الدراسية 

  تتوافر بيانات بتطور عدد الطالب

الملتحقين ونسبة النجاح في الفرق 

الدراسية المختلفة وتطور نسبة 

الخريجين في كل برنامج تعليمي 

 .خالل السنوات السابقة

  تنوع البرامج الدراسية بالمعهد

 (انجليزي وآلماني وفرنسي)

 

  توصيف البرامج التعليمية والمقررات الدراسية

غير معتمد من المجالس الرسمية وال يتفق 

 .NARSمع 

 ال تتوافر مصفوفات البرنامج وخرائط المنهج 

  لم يتم دراسة مدى مالئمة البرنامج التعليمي

 .الحتياجات سوق العمل

  عدم مراجعة التوصيف من مراجع داخلي

 .وخارجي

       غياب مشلاركة األطلراف المعنيلة المختلفلة عنلد

 .تصميم وتطوير البرامج التعليمية

       لللللم يللللتم قيللللاس مؤشللللرات فاعليللللة البلللللرامج

 . التعليمية

 عدم وجود تقارير لتقويم البرامج والمقرات. 
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التعليم  -22

والتعلم 

والتسهيالت 

 المادية

 

  تتوافر األنماط غير التقليدية

المتمثلة في العصف الذهني 

 والمناقشات والتدريب الميداني 

  توفير مصادر التعلم الذاتي

 (.المكتبة/ اإلنترنت)

  يتوافر نظام لتقييم الطالب بعدالة

 .وموضوعية

     يتلللوافر إمكانيلللات متاحلللة للتعلللليم

واللللللتعلم ملللللن مكتبلللللة وقاعلللللات 

للدراسلللة ومعاملللل تناسلللب علللدد   

 .الطالب

  وجود آليات فعالة لتوثيق نتائج

 .االمتحانات

  يضع المعهد قواعد موثقة ومعلنة

للتعامل مع تظلمات الطالب من 

نتائج االمتحان، ويراقب 

 .تطبيقها

 ال توجد إستراتيجية للتعليم والتعلم معتمدة . 

 ال يتم التعامل مع مشكالت التعليم والتعلم 

  وفق توصيف التدريب الميداني للطالب ال يتم

 .أو آلية متابعة

  ال يتم قياس وتقييم رضا الطالب عن

المقررات الدراسية وأساليب التدريس ونظام 

 .االمتحانات دوريًا

      ال يللتم إعللالم الطللالب بنتللائج التقللويم المختلفللة

 .عبر الوسائل المناسبة

   ال يوجللللد تقيلللليم لخللللدمات المكتبللللة مللللن خللللالل

 مراجعللة وتحليللل نسللب المسللتفيدين مللن هللذه    

 .الخدمات سنويًا

   ال يتللوافر لللدى المعهللد آليللات محللددة للتأكللد مللن

مدى توافق وربط االمتحانات بمخرجات التعلم 

 .المستهدفة

       مكتبللة المعهللد ال تشللمل علللى احللدث المصللادر

 العلمية

أعضاء هيئة  -23

 التدريس

 كفاية أعضاء هيئة التدريس 

  حصول بعض أعضاء هيئة

التدريس على دورات تدريبية 

 مجال الجودةفي 

  تمكن أعضاء هيئة التدريس من

اختصاصاتهم النظرية 

والتطبيقية ومن المهارات 

 العلمية والدراسية

  العالقة االجتماعية بين أعضاء

هيئة التدريس وبعضهم والطالب 

 .جيدة

  التزام أعضاء هيئة التدريس

والهيئة المعاونة بالواجبات 

 الوظيفية 

  يستخدم المعهد معايير

تقييم أداء أعضاء موضوعية ل

 هيئة التدريس ومعاونيهم

  عدم كفاية الهيئة المعاونة بالنسبة للطالب و

التخصصات وال توجد إجراءات معتمدة 

 .للتعامل مع العجز في أعضاء الهيئة المعاونة

  ال توجد خطة لتدريب أعضاء هيئة التدريس

 .والهيئة المعاونة

  ال يحرص المعهد على قياس الرضا الوظيفي

 ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

  ال يمتلك أعضاء هيئة التدريس مهارات

تكنولوجية عالية أثناء العملية التدريسية 

 والتدريبية

البحث  -24

العلمي واألنشطة 

 العلمية األخرى

 -------------------   ال توجد خطة موثقة للبحث العلمي وفق

 .مشاكل المجتمع وتوجهات األقسام العلمية

 دعم قيادة المعهد البحث العلمي ماديا ال ت

بصورة مستمرة وعدم حرصها على تقدير 

 الباحثين المتميزين ماديا ومعنويا

  ال توجد آليات التحفيز إلجراء البحث العلمي

 . بالمعهد

  ال يوجد تشجع من جانب إدارة المعهد علي

 إجراء البحوث التطبيقية

 ال توجد أبحاث مشتركة مع األقسام أو معاهد 

 .مناظره أو دولية

  ال يساهم البحث العلمي في دعم العملية

 .التعليمية

 ال يتم حساب مؤشرات كفاءة العملية البحثية. 

  ال ينظم المعهد مؤتمرا علميا سنويا وال يشجع

 حضور المؤتمرات العلمية
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  المعهد ال يشترك في أي دوريات أو مجالت

 علمية

 نية عدم توافر قاعدة بيانات ورقية أو الكترو

 0بالبحث العلمى 

الدراسات  -29

 العليا

 ال ينطبق 

التقويم  -26

المستمر للفاعلية 

 التعليمية

  تنفيذ دورة تدريبية في توصيف

 البرامج وخرائط المنهج

  يلتزم المعهد بتطبيق اللوائح

قانون : والقوانين المنظمة مثل

تنظيم الجامعات، اللوائح 

الداخلية للبكالوريوس، الئحة 

 .الطالبإتحاد 

 

 نقص الدورات التدريبية في الجودة بالمعهد. 

     ال توجلللد نلللدوات لنشلللر ثقافلللة الجلللودة داخلللل

 .المعهد

  ال يتم متابعة الوحدة لتقييم البرامج المختلفة

 .بالمعهد داخليًا

     ضعف استجابة األقسام لالنتهلاء ملن توصليف

 البرامج والمقررات

     لللم يللتم إعللداد خطللة متكاملللة للتقللويم ولللم يللتم

 .إعداد آليات لتنفيذ الخطة

    ال تتم المساءلة والمحاسبية عند التقصلير فلي

 األداء التعليمي

 

وبتحليل الجدول السابق يتضح أن عدد نقاط الضعف تفوق عدد نقاط القوة للمعهد علي مستوي 

حيث أن  فكافة جوانب العملية التعليمية، وهو ما يعكس وضع استراتيجي للبيئة الداخلية ضعي

ويمكن . هناك العديد من نقاط الضعف التي بحاجة إلي استراتيجيات وخطط وبرامج للمواجهة

 :تلخيص نتائج تحليل البيئة الداخلية كما هو موضح بالجدول التالي

 

 المعيار

 البيئة الداخلية

عدد عوامل 

 القوة

عدد عوامل 

 الضعف

 9 1 التخطيط االستراتيجي

 9 4 الهيكل التنظيمي

 9 6 القيادة و والحوكمة

 7 4 المصداقية و األخالقيات

 6 6 الجهاز اإلداري

 6 6 الموارد المالية و المادية

 6 3 المشاركة المجتمعية و تنمية البيئة

 7 9 التقويم المؤسسي و إدارة الجودة

 22 20 الطالب و الخريجون

 3 3 المعايير األكاديمية

 7 3 المقررات الدراسية/ البرامج التعليمية 

 8 6 التعليم و التعلم و التسهيالت المادية

 9 6 أعضاء هيئة التدريس

 9 0 البحث العلمي و األنشطة العلمية

 6 1 التقييم المستمر للفاعلية التعليمية

 98 66 اإلجمالي
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 ذلك من خاللتم  (:الداخلية اإلستراتيجية العوامل)نقاط القوة واهم نقاط الضعف  أهمتحديد  .1

: عقد جلسات العصف الذهني وإعداد استبيان تحديد أهم نقاط القوة والضعف وتوزيعه علي

وتم ، المستفيدينوالطالب، الخريجين، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، اإلداريين، 

 حاجةب التي( أهم نقاط  القوة والضعف)الداخلية  اإلستراتيجية تحليل النتائج لتحديد العوامل

نقاط القوة التي تسهم في تطوير المعهد بنسبة  20-5تحديد أهم  حيث تم، خطط للتعزيز إلى

وأهم نقاط الضعف التي تؤثر سلبًا في تطوير المعهد بنسبة ، %200-%75تتراوح بين 

 اإلستراتيجية العوامل) والضعف القوة نقاط أهموكانت ، %200-%75تتراوح بين 

 :كالتالي (الداخلية

   الضعف نقاط أهم  القوة نقاط أهم

 احتياجات مع تتفق متنوعة تعليمية برامج 

 العمل سوق

 والتعلم التعليم وموارد المباني استيفاء 

 المرجعية للقياسات

 نسبة وزيادة الطالبية األنشطة تنوع 

 على المعهد حصول مع الطالب مشاركة

  متقدمة مراكز

 الطالب لتقويم متنوعة أساليب استخدام 

  وموضوعية بعدالة

 والتعلم للتعليم تقليدية غير أنماط وجود 

 رضا قياس علي المعهد يحرص ال 

 والخارجية الداخلية األطراف

 معتمدة العلمي للبحث خطة وجود عدم 

 دعمه وعدم

 الداخلية بالمراجعة االهتمام عدم 

 والمقررات البرامج لتوصيف والخارجية

 والمقررات البرامج تقارير وإعداد

 و المجتمع لخدمة معلنة خطة توجد ال 

 بخدمات توعية برامج أو البيئة تنمية

 للمجتمع المعهد

 األزمات مع للتعامل تنظيمي شكل يوجد ال 

 إخالء وخطة والكوارث

 

بمعهد المدينة  والضعف القوةأهم نقاط ) الداخلية اإلستراتيجية العوامل مصفوفة .3

 (العالي للغات الدولية

 وتحليقل  وتشقخيص  دراسقة  مقن  بالمعهقد  اإلسقتراتيجي  التخطقيط  فريقق  أعضقاء  انتهقى  أن بعقد 

 الققوة  مجقاالت  تحديقد  ثقم  ومقن  للمعهقد،  الداخليقة  البيئقة  فقي  اإلسقتراتيجية  والعوامقل  المتغيقرات 

 مصقفوفة  عقداد وإ  البيئقي  التحليقل  لهقذا  اإلسقتراتيجية  القدالالت  اسقتخالص  تم الضعف، ومجاالت

 :التالية الخطوات خالل من الداخلية اإلستراتيجية العوامل

 الضعف نقاط من نقطة ولكل) إستراتيجي عامل)القوة  نقاط من نقطة لكل نسبى وزن تحديد 

 مجموع أن ومراعاة استراتيجي عامل كل ألهمية طبقا ذلك وتم ،(إستراتيجي عامل)
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 النسبي الوزن مجموع يكون بحيث .50  الضعف ولنقاط  .50 القوة لنقاط النسبية األوزان

 .صحيح 2  الضعف ونقاط القوة لنقاط

 أن بحيث تنازليًا ترتيبًا (الضعف ونقاط القوة نقاط) الداخلية اإلستراتيجية العوامل ترتيب 

 لنقطة األخير الترتيب بينما األكبر، النسبي الوزن ذات الضعف أو القوة لنقطة األول الترتيب

 .األصغر النسبي الوزن ذات الضعف نقطة أو القوة

 حالة فيف ,(2-4) معيار علي التمييز حسب الضعف ونقاط القوة لنقاط (قيمة) درجة إعطاء 

 وفي, 4 الدرجة إعطاء تم %200--%90 بنسبة القوة نقطة من االستفادة على المعهد قدرة

. 3 الدرجة إعطاء تم %90--%85 بنسبة القوة نقطة من االستفادة على المعهد قدرة حالة

 إلي وتؤدي%  200--%90 بنسبة الضعف نقطة على التغلب على المعهد قدرة حالة وفي

 الضعف نقطة على التغلب على المعهد قدرة حالة فيو, 1 الدرجة إعطاء تم  المعهد تطور

 .2 الدرجة إعطاء تم  المعهد تطور إلي وتؤدي %90--%85 بنسبة

 طريق عن الضعف نقاط من نقطة وكل القوة نقاط من نقطة لكل  المرجح الوزن حساب 

 .الدرجة  x النسبي الوزن ضرب

  الكلى الوزن إلى للوصول الضعف ونقاط القوة نقاط من لكل المرجحة األوزان جمع 

 البيئة عوامل مع التعامل على المعهد قدرة عن يعبر الرقم وهذا للمعهد، بالنسبة المرجح

 موضح هو وكما .(صحيح والعكس أكبر القدرة كانت 3 من واقترب الرقم زاد كلما ) الداخلية

 :التالي الجدول في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الدولية للغات العالي المدينة معهد  
 

1029/ 1024 االستراتيجية الخطة   33 

       

 (والضعف القوة نقاط) الداخلية اإلستراتيجية العوامل مصفوفة

 الوزن الداخلية اإلستراتيجية العوامل

 النسبي

Weight 

 الدرجة

Rate 

 الوزن

 المرجح

 التعليق

 نقاط القوة: أواًل

 احتياجات مع تتفق متنوعة تعليمية برامج
 العمل سوق

عدم اكتمال التوصيف  0.45 3 0.15

 وتقويم البرامج

 للتعليم حديثة تقليدية غير أنماط وجود
 والتعلم

0.10 4 0.40  

 الطالب لتقويم متنوعة أساليب استخدام
 وموضوعية بعدالة

0.10 4 0.40  

 نسبة وزيادة الطالبية األنشطة تنوع
 على المعهد حصول مع الطالب مشاركة

 متقدمة مراكز

اهتمام المعهد بتنوع  0.20 4 0.05

األنشطة والحصول علي 

 مراكز متقدمة

 والتعلم التعليم وموارد المباني استيفاء
 المرجعية للقياسات

ال توجد خطة صيانة وال  0.30 3 0.10

تتوافر بعض إمكانات األمن 

 والسالمة

  1.75   اإلجمالي

 نقاط الضعف: ثانيَا

 رضا قياس علي المعهد يحرص ال .2
 والخارجية الداخلية األطراف

0.05 2 0.10  

 معتمدة العلمي للبحث خطة وجود عدم .1
 دعمه وعدم

0.10 2 0.20  

 الداخلية بالمراجعة االهتمام عدم .3
 البرامج لتوصيف والخارجية
 البرامج تقارير وإعداد والمقررات
 والمقررات

0.10 1 0.10  

 و المجتمع لخدمة معلنة خطة توجد ال .4
 بخدمات توعية برامج أو البيئة تنمية

 للمجتمع المعهد

0.15 1 0.15  

 مع للتعامل تنظيمي شكل يوجد ال .9
 إخالء وخطة والكوارث األزمات

0.10 2 0.20  

  0.90  1 اإلجمالي

  2.65   المرجحة األوزان إجمالي

 

 علي متوسطة قدرة لديه المعهد أن علي يدل مما 1890 من اعلي الرقم  أن السابقة المصفوفة من يتضح 

 .المناظرة المعاهد منافسة
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 الخارجية للمعهد البيئة تحليل

 في دور لها يكون قد التي الخارجية والمؤثرات العوامل مجموعة تأثير دراسة ذلك ويتضمن

 المتغيرات بعض تمثل فقد وبالتالي بالمعهد المحيطة الخارجية الظروف تغيير في المستقبل

 الخارجية البيئة تحليل استند وقد. منها االستفادة يجب للمعهد فرص تتيح أو تهديدات المتوقعة

 :وتشمل والمؤثرة الخارجية العوامل من مجموعة علي للمعهد

  (المستفيدين)أصحاب المصلحة 

 المنافسون 

 اتجاهات سوق العمل لخريجي معاهد اللغات 

 القوانين و القواعد المنظمة 

 اسية و التنظيميةالعوامل السي 

 العوامل االقتصادية 

 العوامل االجتماعية 

 التطورات التكنولوجية 

 

 خطوات تحليل البيئة الخارجية

 ورسالة رؤية وضع في منها االستفادة يمكن التي المتاحة الفرص من مجموعة تحديد تم .2

 أن المعهد على ينبغي التي التهديدات من ومجموعة ؛ المعهد وأهداف غايات وتحقيق المعهد

 :كالتالي وهي, معه يتعامل

 التهديدات الفرص

  وجود فرص للمشاركة الفعالة مع

 .األطراف والهيئات الخارجية

  ما تقدمه الهيئة القومية لضمان جودة

التعليم و االعتماد من دورات وورش 

 وخدمات أخري

 ومشاركتهم األعمال رجال بعض جهود 
 المعهد داخل المشكالت حل في

 زيادة إلى أدت التي السكانية الزيادة 
  المقبولين أعداد

 الخاص التعليم على الطلب زيادة  
 العالي التعليم على الطلب نمو 
 أكاديمية معايير وجود  NARSللبرامج 

 األكاديمية

  انخفاض مستوى دخل أعضاء هيئة التدريس

 بالوظائف األخرى بالدولة مقارنًة

  ارتفاع مستوي األسعار قياسا بالدخل الذي

يحصل عليه أعضاء هيئة التدريس و العاملون 

 بالمعهد

  وجود منافسة جديدة من الجامعات الحكومية او

 .الخاصة الستقطاب أكبر عدد من الطالب

  زيادة معدالت البطالة من خريجي المعهد في

 .السنوات األخيرة

 اد المقبولين بالمعهد من قبل المجلس تحديد أعد

 .األعلى للجامعات

  وجود بعض القوانين واللوائح التي تعوق العمل

 .واألداء بالمعهد

  عدم تطبيق مبدأ الالمركزية في إدارة الجامعات
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 بمصر قومي مشروع التعليم اعتبار. 
 الملكية حقوق تحمى قوانين صدور 

 .الفكرية
 لالعتماد التقدم بضرورة قرار صدور 

 دفع مما 30/6/1024 أقصاه موعد في
 الستيفاء ضغط تحت للعمل المعهد
 للهيئة واالعتماد التقويم معايير

 الدول من  الوافدين الطالب إقبال زيادة 
 مصر في العالي التعليم على العربية

 جذبهم في المعهد فرص من يزيد
 الذاتي موارده وتنمية

 .والكليات و المعاهد بالدولة

  انخفاض المستوى القيمي واألخالقي لدى أفراد

 .المجتمع وطالب المعهد

 لسريع في التقنيات الحديثة والمتطورةالتطور ا. 

 بعض في الدراسية المصروفات انخفاض 
 المناظرة المعاهد

 التعليم مؤسسات في للمجتمع الكافية الثقة عدم 
 الخاص

 القادمين الطالب مستوى في المستمر التدهور 
 الثانوي التعليم من

 

علي  تكاد تكون متساوية تهديدوالوبقراءة الجدول السابق يتضح أن عدد الفرص المتاحة للمعهد  

حيث  يعكس وجود بيئة خارجية محفزة إلي حد ما مستوي كافة جوانب العملية التعليمية وهو ما

 .هناك العديد من التهديدات التي بحاجة إلي استراتيجيات وخطط وبرامج للمواجهة ان

 جلسات عقد تم :(الخارجية اإلستراتيجية العوامل) التهديدات واهم الفرص أهم تحديد .1

 العوامل لتحديد التهديدات واهم الفرص أهم تحديد استبيان إجراءو الذهني العصف

 وخطط إستراتيجيات إلى بحاجة التي( والتهديدات الفرص أهم) الخارجية اإلستراتيجية

-%75 بين تتراوح بنسبة المعهد تطوير في تسهم التي فرص 20-5 أهم تحديد تمو ،للتعزيز

-%75 بين تتراوح بنسبة المعهد تطوير في سلبًا تؤثر التي تهديدات 20-5 وأهم، 200%

 .كالتالي وكانت، 200%

  التهديدات أهم  الفرص أهم

 أكاديمية معايير وجود  NARSللبرامج 

 األكاديمية

 الدول من  الوافدين الطالب إقبال زيادة 

 يزيد مصر في العالي التعليم على العربية

 موارده وتنمية جذبهم في المعهد فرص من

 الذاتي

  إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة

يساعد في تنمية قدرات الموارد واالعتماد 

 البشرية بالمعهد

 الخاص التعليم على الطلب زيادة  
  وجود فرص للمشاركة الفعالة مع األطراف

 .والهيئات الخارجية

  التطور السريع في التقنيات الحديثة

 .والمتطورة

 مؤسسات في للمجتمع الكافية الثقة عدم 
 المعاهد وخاصة الخاص التعليم

  زيادة معدالت البطالة من خريجي المعهد

 .في السنوات األخيرة

 هيئة ألعضاء الخاصة الجامعات جذب 
 بالجامعات مرتباتهم وارتفاع التدريس
 الحكومية

 من القادمين الطالب مستوى تدهور 

 التعليميةالعملية  يهدد الثانوي التعليم
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 والتهديدات الفرص أهم تحديد تم أن بعد :الخارجية اإلستراتيجية العوامل مصفوفة إعداد .3

 اإلستراتيجية العوامل مصفوفة بإعداد الفريق قام ،بمعهد المدينة العالي للغات الدولية

التالية الخطوات خالل من الخارجية

 كل ألهمية طبقا ذلك وتم، ةإستراتيجي املوعتهديد ولكل فرصة لكل نسبى وزن تحديد 

 . 50 =. 50=  للفرص النسبية األوزان مجموع أن مراعاة مع ،استراتيجي عامل

 .صحيح 2 = والتهديدات للفرص النسبي الوزن مجموعو

 حسب تنازليًا ترتيبًا (والتهديدات الفرص أهم)  الخارجية اإلستراتيجية العوامل ترتيب 

 بينما األكبر، النسبي الوزن ذات التهديد أو للفرصة األول الترتيب أن بحيث للمعهد أهميتها

 .األصغر النسبي الوزن ذات التهديد أو للفرصة األخير الترتيب

 حالة فيف ،(2-4) معيار علي التمييز حسب الضعف ونقاط القوة لنقاط (قيمة) درجة إعطاء 

 وفي, 4 الدرجة إعطاء تم %200--%90 بنسبة الفرصة من االستفادة على المعهد قدرة

. 3 الدرجة إعطاء تم %90--%85 بنسبة الفرصة من االستفادة على المعهد قدرة حالة

, 1 الدرجة إعطاء تم%  200--%90 بنسبة التهديد مع التعامل على المعهد قدرة حالة وفي

 .2 الدرجة إعطاء تم %90--%85 بنسبة التهديد مع التعامل على المعهد قدرة حالة فيو

 النسبي الوزن ضرب طريق عن تهديد وكل فرصة لكل  المرجح الوزن حساب x  الدرجة. 

 الوزن الكلى إلى للوصول التهديد ونقاط الفرص نقاط من لكل المرجحة األوزان جمع.  4

الخارجية  البيئة مع عوامل التعامل على المعهد قدرة عن يعبر الرقم وهذا للكلية، بالنسبة المرجح

 الجدول في موضح هو وكما . (والعكس صحيح أكبر القدرة كانت 3 من وأقترب الرقم زاد كلما)

 :التالي
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 (والتهديدات الفرص) الخارجية اإلستراتيجية العوامل مصفوفة

الخارجية اإلستراتيجية العوامل  الوزن 

 النسبي

Weight  

 الدرجة

Rate  

 الوزن

 المرجح

 التعليق

:الفرص  

 أكاديمية معايير وجود  NARSللبرامج 

 األكاديمية

0.15 4 0.60  

 0.30 3 0.10  الخاص التعليم على الطلب زيادة  

  إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد

يساعد في تنمية قدرات الموارد البشرية 

 بالمعهد

0.10 4 0.40  

 العربية الدول من  الوافدين الطالب إقبال زيادة 

 فرص من يزيد مصر في العالي التعليم على

 الذاتي موارده وتنمية جذبهم في المعهد

0.10 3 0.30  

  وجود فرص للمشاركة الفعالة مع األطراف

 .والهيئات الخارجية
0.05 3 0.15  

  1.75   اإلجمالي

:التهديدات  

 التعليم مؤسسات في للمجتمع الكافية الثقة عدم 
 المعاهد وخاصة الخاص

0.10 1 0.10  

 التعليم من القادمين الطالب مستوى تدهور 
 العملية التعليمية يهدد الثانوي

0.10 1 0.10  

 التدريس هيئة ألعضاء الخاصة الجامعات جذب 
 الحكومية بالجامعات مرتباتهم وارتفاع

0.10 1 0.10  

  زيادة معدالت البطالة من خريجي المعهد في

 .السنوات األخيرة

0.05 1 0.05  

 0.30 2 0.15 .التطور السريع في التقنيات الحديثة والمتطورة  

  0.65   اإلجمالي

المرجحة األوزان إجمالي  1200  2.40  

 

 اقل قدرة لديه المعهد أن علي يدل مما  1750 من اقل الرقم  أن السابقة المصفوفة من يتضح 

 .الفرص القتناص المناظرة المعاهد منافسة علي المتوسطة من
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 والخارجية الداخلية اإلستراتيجية العوامل مصفوفة

 بتحديد والخارجية الداخلية اإلستراتيجية العوامل مصفوفة إعداد من االنتهاء بعد الفريق قام      

 Internal – External الخارجي – الداخلي مصفوفة باستخدام للمعهد االستراتيجي الموقع

Matrix (IE)  هو كما, مختلفة إستراتيجية تطبيقات منها لكل رئيسية أقسام ثالثة تتضمن والتي 

 :التالي بالشكل واضح

 والخارجية( 1.65) الداخلية اإلستراتيجية للعوامل الخاصة البيانات تحليل من نستنتج     

 للوضع المتوسطة القوة) الثاني القسم خاليا احدي وهي V رقم الخلية في قعي المعهد أن( 1.40)

 :فان وعلية, (اإلستراتيجي

  المستمر والتطوير الثبات إستراتيجية :هي للمعهد المناسبة اإلستراتيجية .2

 والنمو التوسع هي الطموحة واإلستراتيجية .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلستراتيجية البدائل تحديد

 

 

 

IIIII
I

VIVIV

IXVIIIVII

قوى

3 - 4

  متوسط

1–1 99

ضعيف

2–2 99

قوى

3 - 4

  متوسط

1–1 99

ضعيف

2–2 99

4 0 3 0 1 0

1 0

3 0

2 0

2 0

الدرجة المرجحة الكلية للعناصر الداخلية
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 الخارجية - الداخلية العوامل مصفوفة

 W مجاالت الضعف

  ال يحرص المعهد علي قياس رضا

 األطراف الداخلية والخارجية

  عدم وجود خطة للبحث العلمي

 معتمدة وعدم دعمه

  عدم االهتمام بالمراجعة الداخلية

والخارجية لتوصيف البرامج 

والمقررات وإعداد تقارير البرامج 

 والمقررات

  ال توجد خطة معلنة لخدمة المجتمع

و تنمية البيئة أو برامج توعية 

 بخدمات المعهد للمجتمع

  ال يوجد شكل تنظيمي للتعامل مع

 األزمات والكوارث وخطة إخالء

 Sمجاالت القوة 

  برامج تعليمية متنوعة تتفق

 مع احتياجات سوق العمل

  المباني وموارد استيفاء

التعليم والتعلم للقياسات 

 المرجعية

  تنوع األنشطة الطالبية وزيادة

نسبة مشاركة الطالب مع 

حصول المعهد على مراكز 

 متقدمة 

  استخدام أساليب متنوعة

لتقويم الطالب بعدالة 

 وموضوعية 

  وجود أنماط غير تقليدية

 للتعليم والتعلم

 العوامل الداخلية

 

 

 

 

 

 

 

الخارجيةالعوامل   

WO SO الفرص O 

مجموعة بدائل استراتيجية تستفيد من 

الفرص المتاحة للتغلب علي مجاالت 

 (الجودة/التطوير والتحسين) الضعف

  البرامج التعليمية تطوير

والمقررات في ضوء  معايير الهيئة 

 .القومية

  تعزيز خطط خدمة المجتمع وتنمية

البيئة ومشاركة المجتمع في صنع 

 .والتطوير بالمعهدالقرار 

  تنمية قدرات الموارد البشرية في

مجال الجودة من خالل الهيئة 

 القومية

 

مجموعة بدائل استراتيجية 

تستخدم مجاالت القوة بالمعهد 

مستفيدة من الفرص المتاحة 

 (التوسع والنمو)

  تصميم وتوصيف البرامج

 وفق المعايير القومية

  استحداث برامج تعليمية

اإلقبال المتزايد على الستيعاب 

 .التعليم الخاص ومن الوفدين

  مشاركة المجتمع في برامج

 التدريب الصيفي للطالب

 

  وجود معايير أكاديمية 

NARSللبرامج األكاديمية 

   زيادة إقبال الطالب الوافدين

من الدول العربية على التعليم 

العالي في مصر يزيد من فرص 

المعهد في جذبهم وتنمية 

 الذاتيموارده 

  إنشاء الهيئة القومية لضمان

الجودة واالعتماد يساعد في 

تنمية قدرات الموارد البشرية 

 بالمعهد

  زيادة الطلب على التعليم

 الخاص 

  وجود فرص للمشاركة الفعالة

مع األطراف والهيئات 

 .الخارجية

WT ST التهديدات T 

مجموعة بدائل استراتيجية تحد من 

التهديدات مجاالت الضعف  وتتجنب 

 (االنكماش والتقليل)الخارجية 

  رفع مستوى الطالب و الخريجين

 .طبقا إلحتياجات سوق العمل

  كسب ثقة المجتمع في التعليم

 الخاص

مجموعة بدائل استراتيجية 

تستخدم مجاالت القوة بالمعهد 

متجنبة التهديدات الخارجية 

  (الثبات واالستقرار)

  تنوع البرامج واالنشطة لجذب

 .الطالب 

  زيادة المرتبات لجذب

المتميزين من الموارد 

 .البشرية

  التطور السريع في التقنيات

 .الحديثة والمتطورة

  عدم الثقة الكافية للمجتمع في

مؤسسات التعليم الخاص 

 وخاصة المعاهد

  زيادة معدالت البطالة من

خريجي المعهد في السنوات 

 .األخيرة

  جذب الجامعات الخاصة

التدريس وارتفاع  ألعضاء هيئة

 مرتباتهم بالجامعات الحكومية

  تدهور مستوى الطالب القادمين

العملية من التعليم الثانوي يهدد 

 التعليمية
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 :بين الوضع القائم والمأمول تحليل الفجوة

 خالل منف ،إليه الوصول والمستهدف الحالي الوضع بين الفرق تقييم هو الخطوة هذه من الهدف

 المأمول الوضع هو وما للمعهد الحالي الوضع معرفة ثم للمعهد والخارجية الداخلية البيئة تحليل

 :اآلتي في والمتمثلة المعهد يقدمها التي الخدمات لجميع بالنسبة وذلك ، المرجو أو

 الخريج 

 العلمي البحث 

 والمجتمعية البيئية الخدمات 

 بين الفجوة لسد الالزمة المصادر وتحديد محددة إستراتيجيات تطوير المعهد يستطيع عليه، وبناء

 مرجعية الخريج جودة باتخاذ الفجوة تحليل تمو .المستهدف الوضع وتحقيق الراهن الوضع

 .الفجوات من أنواع أربع تحديد تم ذلك على وبناء أساسية،

 

 :وتحديد الفجوة التقدير الكمي: أوال

قام فريق التخطيط االستراتيجي بدراسة ومسح شامل لمباني المعهد للتأكد من استيفاءها للشروط 

القياسية المرجعية التي حددتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد و الجداول اآلتية 

 :مستوفاةالتبين النقاط المستوفاة والنقاط غير 

 تفريغ المباني

 المحاضراتقاعات : المبني

/ نقطة قوة

 ضعف

غير / مستوفي

 مستوفي

 مسلسل العبارات

 1 .كفاية المساحة األرضية ألعداد الطالب مستوفي نقطة قوة

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس  مستوفي نقطة قوة

 .بالمؤسسة

2 

 3 .توافر نوافذ كافية مستوفي نقطة قوة

 4 .استخدام النوافذسهولة  مستوفي نقطة قوة

نقطة 

 ضعف

 5 .علي األقل( باب)مخرج  1يوجد عدد  غير مستوفي

نقطة 

 ضعف

 6 .وجود عالمات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ غير مستوفي

 7 .مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات مستوفي نقطة قوة
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 8 .توافر التهوية الجيدة مستوفي نقطة قوة

 9 .وجود إضاءة مناسبة مستوفي نقطة قوة

نقطة 

 ضعف

 10 توافر مقعد لكل طالب غير مستوفي

 11 توافر منضدة وكرسي للمحاضر مستوفي نقطة قوة

 12 القاعة مزودة بسبورة مستوفي نقطة قوة

نقطة 

 ضعف

القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة  غير مستوفي

 للعملية التعليمية

13 

نقطة 

 ضعف

 14 .القاعة متصلة بشبكة االنترنت غير مستوفي

نقطة 

 ضعف

وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج  غير مستوفي

 .الطوارئ

15 

نقطة 

 ضعف

 16 (مولد كهربي)وجود مصدر دائم للكهرباء  غير مستوفي

نقطة 

 ضعف

توافر الفراغات الالزمة التي تتيح للمعاق الحركة  غير مستوفي

 .بوضوحوالرؤية 

17 

نقطة 

 ضعف

تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات  غير مستوفي

والصفوف وعلي األماكن المستوية وقرب الخدمات 

 .وأبواب الطوارئ

18 

نقطة 

 ضعف

 19 .وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة غير مستوفي

 20 نظافة القاعة مستوفي نقطة قوة

 21 مسئول أدارى لمتابعة المحاضراتوجود  مستوفي نقطة قوة

نقطة 

 ضعف

 22 وجود عامل خدمات لكل قاعة غير مستوفي

 

  نقطة مستوفاة للشروط القياسية المرجعية للهيئة  22يتبين من الجدول السابق وجود

نقطة غير مستوفاة وذلك فيما يخص  22القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد في مقابل 

 .المحاضراتقاعات 
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 تفريغ المباني

 المعامل: المبني

نقطة 

/ قوة

 ضعف

/ مستوفي

غير 

 مستوفي

 مسلسل العبارات

 2 .الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  مستوفي نقطة قوة

 1 .المساحة المخصصة لكل طالب  مستوفي نقطة قوة

الخاصة الالزمة إلثبات توافر األجهزة والمواد المعملية  مستوفي نقطة قوة

 .كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية

3 

نقطة 

 ضعف

 4 تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب غير مستوفي

 5 كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي مستوفي نقطة قوة

نقطة 

 ضعف

 3 كفاءة اإلضاءة والتهوية غير مستوفي

نقطة 

 ضعف

 7 توافر األحواض بالعدد الكاف مستوفيغير 

 8 التأثيث مستوفي نقطة قوة

نقطة 

 ضعف

 9 كفاية وحداثة األجهزة غير مستوفي

نقطة 

 ضعف

 20 .المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية غير مستوفي

نقطة 

 ضعف

 22 .مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل غير مستوفي

نقطة 

 ضعف

 21 وجود متطلبات األمن والسالمة غير مستوفي

نقطة 

 ضعف

 23 نظافة المعامل غير مستوفي

نقطة 

 ضعف

 24 .مختبر/مخرج لكل معمل 1وجود  غير مستوفي

  نقاط مستوفاة للشروط القياسية المرجعية للهيئة  9يتبين من الجدول السابق وجود

نقاط غير مستوفاة وذلك فيما يخص  9القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد في مقابل 

 .المعامل
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 تفريغ المباني

 المكتبة:المبني

/ نقطة قوة

 ضعف

/ مستوفي

 غير مستوفي

 المسلسل العبارات

نقطة 

 ضعف

 1 سعة المكتبة لعدد الطالب غير مستوفي

نقطة 

 ضعف

 2 المساحة المخصصة للمستفيد غير مستوفي

نقطة 

 ضعف

 3 .ومقاعد بعدد المستفيدينتوفر مناضد  غير مستوفي

 4 وجود أرفف وخزانات للكتب والدوريات والرسائل مستوفي نقطة قوة

نقطة 

 ضعف

 5 عدد أجهزة الحاسب شخصي غير مستوفي

نقطة 

 ضعف

 6 .عدد شاشات الفهرسة غير مستوفي

نقطة 

 ضعف

 7 عدد ماكينات التصوير المستخدمة بالفعل غير مستوفي

نقطة 

 ضعف

 8 .الوقاية من الحريق / متطلبات مقاومة غير مستوفي

نقطة 

 ضعف

 9 مالئمة األبواب والمخارج غير مستوفي

نقطة 

 ضعف

 10 .عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ  غير مستوفي

نقطة 

 ضعف

 11 .توافر شبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج  غير مستوفي

نقطة 

 ضعف

 12 .معاملة بمواد ضـد االشتعالالستائر  غير مستوفي

نقطة 

 ضعف

 13 .مرجع / عدد النسخ المتوافرة من كل كتاب غير مستوفي

 14 عدد المراجع لكل تخصص مستوفي نقطة قوة

 15 عدد الدوريات العلمية المتخصصة مستوفي نقطة قوة

 16 .خدمة البحث الورقي وااللكتروني مستوفي نقطة قوة

 17 .ترتيب المراجع والدوريات وفقًا للفهرسة الفعالة مستوفي نقطة قوة

 18 .االتصال بشبكة اإلنترنت مستوفي نقطة قوة

نقطة   19 الفهرسة االلكترونية غير مستوفي
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 ضعف

 20 .مدير مكتبة مستوفي نقطة قوة

نقطة 

 ضعف

 21 مساعدون  فنبون غير مستوفي

نقطة 

 ضعف

 22 إداريون غير مستوفي

نقطة 

 ضعف

 23 .عمال خدمات فنية  مستوفيغير 

نقطة 

 ضعف

 24 عمال نظافة غير مستوفي

 25 .وفاء المكتبة بوعودها في الوقت المحدد  مستوفي نقطة قوة

 26 .اإلعالم بوقت تأدية الخدمة  مستوفي نقطة قوة

 27 .تأدية الخدمة بطريقة صحيحة من أول مرة  مستوفي نقطة قوة

 28 .خدمات فورية للمستفيدين من خدمات المكتبةتقديم  مستوفي نقطة قوة

الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة الزائرين  مستوفي نقطة قوة

. 

29 

نقطة 

 ضعف

توافر الكتب المكتوبة بطريقة برايل أو طريقة  غير مستوفي

 .جون

30 

نقطة 

 ضعف

توافر مطبوعات بصفحات كبيرة مكتوبة بحروف  غير مستوفي

 بحبر غامقكبيرة و 

31 

نقطة 

 ضعف

توافر الوسائل المرئية والتي تعتني باستخدام  غير مستوفي

الصور والمناظر وأفالم الفيديو والصور 

 .الفوتوغرافية أو البرامج المترجمة بلغة اإلشارة

32 

نقطة 

 ضعف

 33 .توفير األثاث الالزم غير مستوفي

نقطة 

 ضعف

 34 .توفير تجهيزات خاصة غير مستوفي

نقطة 

 ضعف

توفير مصاعد لذوي االحتياجات الخاصة للتنقل بين  غير مستوفي

 .أدوار المكتبة

35 

 36 وجود سجالت للزائرين مستوفي نقطة قوة

 37 استخدام المكتبة في العملية التعليمية والبحثية مستوفي نقطة قوة

وقت عمل المكتبة يتناسب مع ظروف المستفيدين  مستوفي نقطة قوة

 *.منه

38 

  نقطة مستوفاة للشروط القياسية المرجعية للهيئة  29يتبين من الجدول السابق وجود

نقطة غير مستوفاة وذلك فيما يخص  13القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد في مقابل 

 . المكتبة
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 تفريغ المباني

 العيادة الطبية: المبني

 المسلسل العبارات غير مستوفي/ مستوفي ضعف/ نقطة قوة

 1 مساحة مالئمة غير مستوفي نقطة ضعف

 2 .غرفة كشف مستوفي نقطة قوة

 3 غرفة طوارئ غير مستوفي نقطة ضعف

 4 غرفة انتظار غير مستوفي نقطة ضعف

 5 حمام به تجهيزات لذوي االحتياجات الخاصة غير مستوفي نقطة ضعف

 6 سرير للكشف مستوفي نقطة قوة

 7 صيدلية بها متطلبات اإلسعافات األولية مستوفي نقطة قوة

 8 وجود تجهيزات إنشائية لذوي االحتياجات الخاصة غير مستوفي نقطة ضعف

 9 سيارة إسعاف مستوفي (تعاقد مع مستشفي الهرم)نقطة قوة 

 10 .الوقاية من الحريق / متطلبات مقاومة غير مستوفي نقطة ضعف

 11 .والمخارج  مالئمة األبواب غير مستوفي نقطة ضعف

 12 .عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ  غير مستوفي نقطة ضعف

 13 األطباء مستوفي نقطة قوة

 14 الممرضون مستوفي نقطة قوة
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   نقاط  مستوفاة للشروط القياسية المرجعية للهيئة  9يتبين من الجدول السابق وجود

نقاط غير مستوفاة وذلك فيما يخص  9القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد في مقابل 

 . العيادة الطبية

 

  نقاط مستوفاة للشروط القياسية المرجعية للهيئة  8يتبين من الجدول السابق وجود

لك فيما يخص وذ نقاط غير مستوفاة 20القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد في مقابل 

 . دورات المياه

 

 

 

 

 تفريغ المباني

 دورات المياه : المبني

 المسلسل العبارات غير مستوفي/ مستوفي ضعف/ نقطة قوة

 1 .دورات المياه كفاية غير مستوفي نقطة ضعف

 2 .وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات غير مستوفي نقطة ضعف

 3 .مالئمة التهوية غير مستوفي نقطة ضعف

 4 .كفاية اإلضاءة مستوفي نقطة قوة

 5 سهولة فتح الشبابيك غير مستوفي نقطة ضعف

 6 .توافر أحواض لغسيل اليد مستوفي نقطة قوة

 7 .توافر مرايا مستوفي نقطة قوة

 8 .األرضيات من بالط غير أملس مستوفي نقطة قوة

 9 .وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي غير مستوفي نقطة ضعف

 10 توفر مصدر مياه نقية غير مستوفي نقطة ضعف

 11 سالمة شبكة الصرف الصحي مستوفي نقطة قوة

 12 مستخدممساحة مالءمة لكل  مستوفي نقطة قوة

 13 وجود دورات مياه خاصة غير مستوفي نقطة ضعف

 14 .مالءمة األبواب غير مستوفي نقطة ضعف

 15 .وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علي الحركة غير مستوفي نقطة ضعف

 16 توفر عامل أو عاملة لكل دورة مياه مستوفي نقطة قوة

 17 النظافة مستوفي نقطة قوة

 18 .وقاية من الحريق/ توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة غير مستوفي نقطة ضعف
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لي عدد نقطة بينما إجما 44ويتبين من تحليل الجداول السابقة أن إجمالي عدد النقاط المستوفاة 

وبناء علي ما تقدم هناك فجوة في استيفاء المباني والقاعات . نقطة 31النقاط غير المستوفاة 

وقام فريق التخطيط االستراتيجي بوحدة ، والمعامل والمكتبة والمرافق الصحية والعيادة الصحية

إداريا وماليا، إدارة الجودة برفع تقرير إلي السيد أمين عام المعهد التخاذ اإلجراءات الالزمة، 

للقيام باألعمال المطلوبة وذلك الستيفاء النقاط غير المستوفاة حتى تتطابق مع الشروط القياسية 

 .المرجعية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد وإدراج ذلك بالخطة االستراتيجية

 

 ( والهيئة المعاونة واالداريين أعضاء هيئة التدريس)الموارد البشرية : ثانيا

 سد الفجوة  الفجوة الوضع المأمول الوضع الحالي

اجمالي عدد اعضاء 

(: 29)هيئة التدريس 

 8: ذكور+  8: اناث

 3اجمالي المنتدبين ، 

حساب المنتدب ( 3)

 (بنصف

 (708)عدد الطالب 

 37: 2النسبة 

أعضاء هيئة التدريس 

بالنسبة للطالب 

المعتمدة من الهيئة 

القومية لضمان جودة 

: التعليم واالعتماد هي

2 :40 . 

ال توجد فجوة علي 

مستوي المعهد او 

مستوي االقسام 

العلمية في عدم كفاية 

اعضاء هيئة 

 التدريس 

 

-------- 

نسبة أعضاء الهيئة 

 202:  2المعاونه 

هيئة التدريس المعاونة 

بالنسبة للطالب 

المعتمدة من الهيئة 

القومية لضمان جودة 

: التعليم واالعتماد هي

2 :25  

توجد فجوة علي 

مستوي المعهد في 

عدم كفاية اعضاء 

هيئة التدريس 

 المعاونة

المعهد بحاجة إلي خطة 

خمسية والقيام بتعيينات 

جديدة في اعضاء هيئة 

 التدريس المعاونة لكي

يستوفي النسبة المقررة 

من الهيئة القومية 

لضمان جودة التعليم و 

 االعتماد

اجمالي عدد العاملين 

 18بالجهاز االداري 

+    28: ذكور: 

              20: أناث

نسبة أعضاء الجهاز 

االداري بالنسبة 

 708: 18: للطالب

 =2 :15  

نسبة أعضاء الجهاز 

االداري بالنسبة 

من  للطالب المعتمدة

الهيئة القومية لضمان 

: جودة التعليم واالعتماد

2 :40 

ال توجد فجودة في 

نسبة أعضاء الجهاز 

 .اإلداري

 

------- 
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 توصيفات البرامج: اثالث

و جاري حاليا القيام ، وعلية توجد فجوةام الثالثة سال توجد توصيفات للبرامج في األق

ودمج  القومية لضمان جودة التعليم واالعتمادبتوصيفات البرامج وفقا لنموذج الهيئة 

 ذلك بالخطة االستراتيجية

 الجدول األتي يبين الفجوة بين الوضع الحالي والوضع المأمول

الوضع المأمول طبقا للهيئة  الوضع الحالي بيان

القومية لضمان جودة التعليم 

 واالعتماد

 سد الفجوة

التقدير 

 الكمي

البنية التحتية غير 

بشكل جزئي مستوفاه 

للشروط القياسية 

المرجعية للهيئة القومية 

لضمان جودة التعليم 

 .واالعتماد

استفاء البنية التحتية بشكل 

للشروط % 200كامل بنسبة 

القياسية المرجعية للهيئة 

القومية لضمان جودة التعليم 

 .واالعتماد

القيام باالعمال الالزمة للبنية 

التحتية الستيفائها بنسبة 

200.% 

أعضاء 

هيئة 

التدريس 

والهيئة 

 المعاونة

نسبة أعضاء هيئة 

التدريس بالنسبة 

 37: 2للطالب

نسبة أعضاء هيئة 

التدريس المعاونة بالنسبة 

  202: 2للطالب

 نسبة أعضاء هيئة التدريس

2 :40 

 نسبة الهيئة المعاونة 

2  :25 

نسبة أعضاء هيئة استيفاء 

لمرجعية ا التدريس للقياسات 

مية لضمان جودة للهيئة القو

التعليم واالعتماد وعدم استيفاء 

 .  الهيئة المعاونة

أعضاء 

الجهاز 

 االداري

نسبة أعضاء الجهاز 

االداري بالنسبة للطالب 

12:2. 

40:2 

 

 

 

 ال توجد فجودة

توصيف 

 البرامج

ال يوجد توصيف لجميع 

وفق  البرامج والمقررات

المعاييراالكاديمية القومية 

 NARSالمرجعية 

من البرامج % 200توصيف 

 .والمقررات

 عدم وجود توصيف

تبني المعايير القومية 

البرامج جميع  وتوصيف 

 NARSوفق   والمقررات
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 الثالث الجزء

  االستراتيجية الخطة عناصر صياغة
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 :والرسالة الرؤية مراجعة آليات

 مع واجتماعات استبيانات خالل من وذلك المعهد رسالة مع المعهد إلنجازات سنوي تقييم -2

 .المدني المجتمع وهيئات والخريجين والطالب المختلفة العلمية األقسام

  .المعهد ورسالة رؤية من تحقيقه تم ما لمعرفة وذلك سنوات 3 كل تقييم -1

 او التقييم نتائج وفق تحديثهاو والرسالة الرؤية مراجعةو التصحيحية اإلجراءات اتخاذ -3

 .المستجدات

 

المعهد رؤية  

 ومجتمعية وبحثية تعليمية خدمة تقديم في التميز

.محليًا للمنافسة  

المعهد رسالة  

 مواكبة علي قادر خريج بإعداد الدولية للغات العالي المدينة معهديلتزم "

 بحوث وإعداد للتخصص المختلفة المجاالت في العمل سوق احتياجات

المحلي في  المستوي علي عالية جودة ذات مجتمعية خدمة وتقديم علمية

 "اطار من القيم واالخالق

 .المحليالمحلى
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 االستراتيجية واألهدافالعامة  الغايات

 األهداف الغايات

اعداد خريج يواكب مستجدات سوق  .2

 .العمل في مجاالت التخصص المختلفة

طبقا للمعايير تطوير البرامج التعليمية القائمة  2-2

 االكاديمية المرجعية

استحداث استراتيجيات وطرق التعليم والتعلم  2-1

 وأساليب التقويم

 تنمية قدرات هيئة التدريس والهيئة المعاونة 2-3

توفير بيئة محفزة للتعليم والتعلم تحقق رضا  2-4

 الطالب

تطوير البحث العلمي واالهتمام بالبحوث  .1

 التطبيقية 

لى العملية البحثيةتشجيع ودعم القائمين ع 1-2  

التركيز على البحوث المشتركة داخليا وخارجيا  1-1

 والبحوث التطبيقية

تحقيق مشاركة تبادلية فعالة بين المعهد  .3

 والمجتمع المحيط 

تطوير برامج خدمة المجتمع 3-2  

المشاركة الفعالة لألطراف المعنية 3-1  

استيفاء المباني و البنية التحتية وموارد  .4

للقياسات المرجعية الصادرة عن التعلم 

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و 

 االعتماد

تطوير القاعات والمعامل والمكتبة الستيفاء  4-2

 القياسات المرجعية

تحديث دوري لمباني المعهد و البنية االساسية  4-1

 الستيفاء القياسات المرجعية

والماديةتعظيم االستفادة من الموارد المالية  4-3  

استكمال تكنولوجيا المعلومات ووسائل  4-4

 االتصاالت
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 وسمات التميز للمعهد التنافسيدراسة الوضع 

 على للوقوف المنافسة الخاصة العليا المعاهد مركز بتحليل االستراتيجية الخطة إعداد فريق قام

 معهد يقدمه ما وبين تعليمية وخدمات تسهيالت من المنافسة المؤسسات تلك تقدمه ما بين الفجوة

  السمات في تمثلت والتي, الفجوة تلك تحليل من للمعهد المميزة السمات واستخالص المدينة,

 :التالية

التنافسية السمات  المحلية المعاهد المعهد 

المحيط بالمجتمع  
 المميزة السمات الفجوة

 للمعهد
 للمعهد يوجد ----------  ال + رؤية  ورسالة

 ورسالة رؤية

ومعتمدة موثقة  
 البرامج العلمية 

عدد كبير من )

التخصصات في 

 (مجاالت مختلفة

 ثالثة يقدم المعهد

 علمية برامج

 -إنجليزية لغة)

 لغة -المانية لغة

 (فرنسية

 يقدم المقارن المعهد

 تعليمية برامج اربع

 لغة -إنجليزية لغة) 

 فرنسية لغة -المانية

 اسبانية لغة –

فجوة توجد  -------------- 

المنافسة على 

المراكز األولى 

 االنشطة في

 الطالبية

مراكز متقدمة    

 + + 
 طالب حصول ---------- +

 علي المعهد

 من الكثير

 األولي المراكز

 االنشطة في

 علي الطالبية

 وزارة مستوي

العالي التعليم  
  العضوية

دولية بجمعيات  
 عضو المعهد ----------- ------------ +

 الجامعات إتحاد

 العربية
مبتكرة بحوث  من بالعديد القيام -------------- ------------ + 

 البحوث

 المبتكرة
الدولية االتفاقيات  لديه المعهد ---------- --------- + 

 تعاون اتفاقية

 مشترك علمي

 جامعة مع

 العلوم

 والتكنولوجيا

 االردنية
زيادة عدد الطلبة 

الوافدين من 

.مختلفةبلدان   

 طالب يوجد ال + ---------

  بالمعهد وافدين
------------ 
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للمعهد المميزة السمات  

يقدم لسوق العمل  حيثبمصر  متوسطاوضعًا تنافسيًا  يمتلك المعهدمن الجدول السابق يتضح ان 

من الحصول علي فرص عمل جيدة  تمكنهالمحلي خريجين علي مستوي عالي من الكفاءة 

 . بالشركات والمؤسسات

 يوجد للمعهد رؤية ورسالة موثقة ومعتمدة .2

 اتفاقيات مفعلة مع جهات خارجية .1

 القيام بالعديد من البحوث المبتكرة  .3

 المعهد عضو إتحاد الجامعات العربية .4

مستوي حصول طالب المعهد علي الكثير من المراكز األولي في االنشطة الطالبية علي  .5

 وزارة التعليم العالي
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 Shared Values للمعهد المشتركة القيم تحديد

العالقة ذات األطراف وقيم المعهد قيم على التعرف جدول  

الرئيسية القيم  
 االلتزام  األهمية

  القيمة بتطبيق

 الفجوة

اإلدارة قيم  

الشفافية   3 2 -1  

3- 0 3  الفريقي عملال  

1- 2 3 العدالة  

 0 2 2 المصداقية

 0 3 3 الحيادية

الطالب قيم  

والمحاسبة والمسؤولية االلتزام  3 2 -1  

الفريقي عملال   3 2 -1  

1- 2 3 االحترام  

العاملين قيم  

والمحاسبة والمسؤولية االلتزام  3 2 -1  

العمل احترام  3 2 -1  

والنزاهة األمانة  3 2 -1  

 0 2 2 المصداقية

1- 1 2  االنتماء  

المجتمع قيم  

1- 2 3 االحترام  

1- 2 3 التعاون  

1- 1 2  والمشاركة التفاعل  

 

 

 

 

 

 

 



الدولية للغات العالي المدينة معهد  
 

1029/ 1024 االستراتيجية الخطة   55 

       

 

 

 :المعهد هااتبن التي المشتركة القيم

:تم اخذ القيم اآلتية في االعتبار عند وضع الخطة اإلستراتيجية للمعهد   

اإلدارة قيم   المستمر التحسين 

 العدالة  

  القرار وتنفيذ المتكاملة في اتخاذالمشاركة . 

الطالب قيم   االحترام -االلتزام والمحاسبية 

 الفريقي العمل 

 هيئة أعضاء: العاملين قيم

 المعاونة والهيئة التدريس

 واإلداريين

 األمانة-احترام العمل -االلتزام 

 الفريقي العمل 
 االنتماء 

المجتمع قيم والمشاركة الفعال التعاون-االحترام   
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:الرابع لجزءا  

 

التنفيذية الخطة  
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 الدوليه المدينة العالي للغات الخطة التنفيذية لتطبيق إستراتيجية معهد
 إعداد خريج يواكب مستجدات سوق العمل في مجاالت التخصص المختلفة: الغاية األولى

الميزانية  اإلنجازات

 المقترحة 

 بالجنية

 الهدف اإلستراتيجي الهدف اإلجرائي  األنشطة و المهام مؤشرات المتابعة وتقييم األداء المسئول عن التنفيذ التوقيت

أسباب 

عدم 

 اإلنجاز

مستوى 

اإلنجاز
(2)

 

   

9000 

مستلزمات 

 طباعة وتصوير

 وأدوات مكتبية

 

يوليو 

وأغسطس 

1024 

 ممتد سنويا

 1028حتى 

 

 

 

 

 

 

  القيادات 

 رؤساء االقسام العلمية 

  مديروحدة إدارة

فريق معيار )الجودة 

المعايير األكاديمية 

 (والبرامج التعليمية

 

 

  قائمة االحتياجات

والمستجدات معتمدة ومعلنة 

 علي جميع األقسام العلمية

 

 

 

 

 

  إعداد وتوزيع استبيانات

وإجراء مقابالت مع 

علي المستفيدين للتعرف 

مستجدات التخصص 

واحتياجات سوق العمل 

 وتحليلها

  حصر مستجدات التخصص

واحتياجات سوق وإعداد 

قائمة بذلك وعرضها علي 

المجالس العلمية لدمجها 

 بالبرامج والمقررات

 

إعداد دراسة  2-2-2

عن احتياجات 

ومستجدات سوق العمل 

 الحالية والمستقبلية

  

   

 

تطوير البلرامج   2-2

التعليميللللللللللللللللة 

القائمللللة طبقللللًا  

للمعللللللللللللللللللايير 

األكاديميلللللللللللللة 

  المرجعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20000 

التوعية 

بالمعايير 

 االكاديمية

يوليو 

وأغسطس 

1024 

 

 االقسام العلمية 

  مديروحدة إدارة

 (لجنة التدريب)الجودة 

  إدارة تكنولوجيا

 المعلومات

    توافر معايير أكاديمية لجميع 

 ومعلنةبرامج المعهد معتمدة 

   وعي كافة األطراف بالمعايير

 األكاديمية

  اطالع األقسام العلمية علي

 رسالة المعهد 

  مناقشة مجالس األقسام

العلمية والمجلس األكاديمي 

للمعايير األكاديمية القومية 

  NARSالمرجعية 

  اعتماد مجلس ادارة المعهد

للمعايير االكاديمية القومية 

المرجعية لقطاع األلسن طبقًا 

لما اعدته الهيئة القومية 

لضمان جودة التعليم 

ني المعايير تب 2-2-1

األكاديمية التي تتفق 

 ورسالة المعهد
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 1009واالعتماد فى يناير    

  نشر المعايير علي األطراف

 المعنية وعلي موقع الكلية 

  عقد ندوات ولقاءات للتوعية

 بالمعايير المتبناة

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

10000 

 19000إلي 

مراجع خارجي 

 برامج 3لعدد 

سبتمبر وأكتوبر 

1024 

  القيادات 

 رؤساء االقسام العلمية 

  مديروحدة إدارة

فريق معيار )الجودة 

المعايير األكاديمية 

 (والبرامج التعليمية

  من % 200توصيف معتمد

البرامج والمقررات وفق 

 المعايير المتبناة 

  توافر جميع المصفوفات

 وخرائط المنهج

  توافر تقارير مراجع داخلي

وخارجي لتوصيف جميع 

 البرامج 

  دمج اإلجراءات التصحيحية

 بالتوصيف

  مخاطبة رؤساء األقسام

العداد توصيف البرامج 

" والمقررات لالقسام الثالثة 

 -االلمانية –االنجليزية 

 "الفرنسية 

  تسمية المسئول عن توصيف

البرنامج وتوصيف كل مقرر 

 في مجالس األقسام العلمية

  توظيف نماذ  الهيئة في

 توصيف البرامج والمقررات

  وضع آلية لتسمية المراجع

 الداخلي والخارجي

  مراجعة التوصيفات وإعداد

تقارير المراجعة الداخلية 

 والخارجية 

 ومناقشة التقارير عر  

بالمجالس واتخاذ اإلجراءات 

التصحيحية وفق التغذية 

 الراجعة

  اعتماد التوصيفات من

مجالس األقسام والمجلس 

 األكاديمي

 

 

تصلللللللللللللللللللللللميم  2-2-3

وتوصلللللللليف البللللللللرامج  

 والمقررات الحالية 
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9000 

مسلللللللللللتلزمات 

طباعلللللللللللللللللللللة 

 وتصوير

 وأدوات مكتبية

 فبراير ومارس

ويونيللو ويوليللو  

1029 

ممتللللللد سللللللنويا  

 1028حتى 

   رؤسللللللللاء االقسللللللللام

 العلمية

  مديروحللللللللللللللدة إدارة

فريلق معيلار   )الجلودة  

المعللللايير األكاديميللللة  

 والبرامج

 خطلة تحسلين   توافر تقارير و

مللللللن % 80عللللللن تقللللللويم  

 مقررات وبرامج المعهد

    إعللللللداد اسللللللتبيانات للفئللللللات

المعنيلة لتقلويم كلل مقلرر وكلل      

برنلللللامج استرشلللللادا بنملللللاذ   

 الهيئة وتحليلها

  إعلللللللداد تقلللللللارير المقلللللللررات

وتقارير البرامج وإعلداد خطلة   

التحسلللللللللين وفلللللللللق نتلللللللللائج  

 االستبيانات

تقلللويم البلللرامج   2-2-4

 والمقررات الحالية

 

 

 

 

اللللللي  10000  

30000 

تنفيللللللذ خطللللللة  

التحسلللين لكلللل  

 برنامج

أغسلللللللللللللللللطس  

 وسبتمبر

1029 

 ممتد سنويا

 1028حتى 

 

 

 القيادات 

 مسئول البرنامج 

  مديروحللللللللللللللللللدة إدارة

فريللللق معيللللار   )الجللللودة  

المعلللللللللايير األكاديميلللللللللة 

 (والبرامج التعليمية

    تطللللللوير جميللللللع البلللللللرامج

% 10والمقللللررات بنسللللبة  

 سنويا

     تنفيللذ أنشللطة خطللة التحسللين

 لكل برنامج

  احتياجللللات ومسللللتجدات دمللللج

 ونتائج التقييم فلي  سوق العمل

 توصيف البرامج والمقررات

مراجعللللللللللللللللللللة  2-2-9

توصلللللللللليف البللللللللللرامج 

والمقلللللللللررات ودملللللللللج 

احتياجللللات ومسللللتجدات  

ونتلللللائج  سلللللوق العملللللل

 تقييم البرامج

  9000 

مسلللللللللللتلزمات 

طباعلللللللللللللللللللللة 

 وتصوير

  وأدوات مكتبية

 يوليو أغسطس

 سبتمبر

1029 

ممتللللللد سللللللنويًا  

1028حتى   

 القيادات 

   رؤسللللللللاء االقسللللللللام

 العلمية

  مديروحللللللللللللللدة إدارة

 فريلق معيلار  )الجلودة  

 (التعليم والتعلم

   اسللتراتيجية التعللليم والللتعلم 

معتملللللدة ومفعللللللة والتلللللزام  

 جميع األقسام العلمية بها

  وعي األطراف المعنية 

 

     حصلللر طلللرق وأسلللاليب التعلللليم

والللللتعلم واألنشللللطة والمصللللادر   

بتوصلللليفات البللللرامج والمطبقللللة 

 بالفعل

   االطلللللللللللالع عللللللللللللي الخطلللللللللللة

 االستراتيجية للمعهد 

  وضللللللع مسللللللودة السللللللتراتيجيه

التعلللليم واللللتعلم وفلللق توصللليف    

االسلتراتيجية   البلرامج واألهلداف  

 المتعلقة بالشق التعليمي

    عللللر  مسللللودة االسللللتراتيجية

علللللي كافللللة األطللللراف المعنيللللة   

 ومناقشتها

    إعلللللللللداد الصللللللللليغة النهائيلللللللللة

وضللللللللللللللللللللللللللع  2-1-2

اسللللللتراتيجية التعللللللليم   

والتقويموالتعلم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسلللللللللللللتحداث  2-1

اسللللللللللللللللللتراتيجيات 

وطللللللللرق التعللللللللليم  

واللللللتعلم وأسلللللاليب 

 التقويم
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مللللللللن المجلللللللللس  اعتمادهللللللللا و

 األكاديمي

    إرسللللال االسللللتراتيجية لألقسللللام

العلميلللللللة ونشلللللللرها بلللللللالموقع   

 االلكتروني للمعهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  9000 

مسلللللللللللتلزمات 

طباعلللللللللللللللللللللة 

 وتصوير

أكتلللللللوبر إللللللللي  

 1029يونيو 

 ممتد سنويا

 

   رؤسللللللللاء األقسللللللللام

 العلمية

  مديروحللللللللللللللللللدة إدارة

لجنللة المراجعللة  )الجللودة 

 (الداخلية

 

 متابعة تقارير 

   اسللللتراتيجية مطللللورة وفللللق

 نتائج االستبيانات

   اسللتراتيجية التعللليم متابعلة تنفيللذ

 وإعداد استبيانات عنها والتعلم 

  تطللللوير وتحللللديث االسللللتراتيجية

 وفق التغذية الراجعة

  90000 

لمصللادر الللتعلم 

 الذاتي

 نماذ  فعلية بملف المقررات       مخاطبلة األقسلام العلميلة لتطبيلق

غيللر تقليديللة والللتعلم  طللرق تعلللم 

 الذاتي وتوفير مصادره للجميع

   توثيللق أنشللطة الللتعلم الللذاتي فللي

 .ملف المقررات

  9000 

مسلللللللللللتلزمات 

طباعلللللللللللللللللللللة 

 وتصوير

 فبراير ومارس 

ويوليلللللللللللللللللللللللو 

وأغسللللللللللللللطس

1029 

 ممتد سنويا

 

 رؤساء األقسام العلمية 

  مديروحللللللللللللللللللدة إدارة

فريللللق معيللللار   )الجللللودة  

 (التعليم والتعلم

   80االختبلللللارات تحقلللللق %

مللن مخرجللات الللتعلم بجميللع  

 المقررات

   وضللع آليلللة للتحقلللق ملللن توافلللق

أساليب التقويم ملع نلواتج اللتعلم    

 المستهدفة

   تحليلللللل نتلللللائج تقلللللويم الطلللللالب

 اتخاذ اإلجراءات التصحيحيةو

     اسللتحداث أسللاليب تقللويم تحقللق

 نواتج التعلم المستهدفة

  20000 

 لالشراف علي

للتللللللللللللللللللدريب 

 الميداني

 أغسطس

 1029سبتمبر 

 

 رؤساء األقسام العلمية 

  وحللللدة إدارة الجللللودة

فريللق معيللار التعللليم  )

 (والتعلم

    توصلللليف معتمللللد للتلللللدريب

 الميداني ومفعل

     إعداد توصليف التلدريب الصليفي

ووضلللللع آليلللللة للتنفيلللللذ موثقلللللة  

فللللي جميللللع مجللللاالت    ومعتمللللدة

 التخصص

    التعاقللد مللع األطللراف المجتمعيللة

العاملللللة فللللي مجللللال التخصللللص  

 التدريبلتوفير أماكن 

قيللللاس فاعليللللة   2-1-1

 .التدريب الصيفي 
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     تقيلليم الطللالب وفاعليللة التللدريب

 الميللللداني عللللن طريللللق المعهللللد   

  وجهة التدريب

 اعداد تقارير المتابعة 

  9000 

مسلللللللللللتلزمات 

طباعلللللللللللللللللللللة 

 وتصوير

 أكتوبر ونوفمبر 

1029 

 ممتد سنويا

 1029حتى 

  رئلللليس لجنللللة القيللللاس

 والتقويم

   إجلللراءات تصللللحيحية وفللللق

 تحليل االستبيانات نتائج

  إعللداد اسللتبيان وتوزيعلله علللي

الطالب لمعرفة مدى االستفادة 

 من التدريب الصيفي

    اتخللللاذ اإلجللللراءات المناسللللبة

 وفق نتائج االستبيان

  9000 

مسلللللللللللتلزمات 

طباعلللللللللللللللللللللة 

 وتصوير

ميزانيللللللللللللة  + 

االنتللللللللللللللللللداب 

 والتعينات

أكتلللللللوبر اللللللللي  

 يونيو

1029 

 ممتد سنويا

 القيادات 

  مديروحللللللللللللللللللدة إدارة

 فريلللق معيلللار )الجلللودة 

 (التعليم والتعلم

 

   توافر آلية التعامل مع المشلاكل

 معتمدة ومعلنة ومفعلة

     تنللللللاقص تللللللدريجي لمشللللللاكل

 التعليم والتعلم

 لجميلللع مشلللاكل   حصلللر دوري

: التعليم واللتعلم والمتمثللة فلي   

الكثافللللة الطالبيللللة والللللدروس  

الخصوصلللية ونقلللص أعضلللاء  

هيئلللللللة التلللللللدريس والهيئلللللللة  

المعاونلللللة وضلللللعف حضلللللور  

الطلللللالب والكتلللللاب الجلللللامعي  

 الخ...وضعف الموارد 

   وضللللللع آليللللللة للتعامللللللل مللللللع

المشلللاكل الناتجلللة واعتمادهلللا   

 وإعالنها

  متابعللللة تنفيللللذ اآلليللللة وتقيلللليم

 ليتها وتطويرها فاع

التعاملللللللل ملللللللع  2-1-3

مشلللاكل التعلللليم واللللتعلم  

 .الحالية والمستقبلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  200000- 

219000 

 3بواقع 

 دورات سنويا 

 29بإجمالي 

 دورة

اممتد سنوي  

أغسطس 

حتى  1024

1029يونيو   

 

  رئيس لجنة القياس

 موالتقوي

  رئيس لجنة التدريب

وفريق معيار أعضاء 

 (هيئة التدريس

  خطة تدريب وفق االحتياجات

 التدريبية معتمدة

 

 

  توزيع استبيان وقوائم

بدورات تدريبية متنوعة علي 

األطراف المستهدفة لتحديد 

 احتياجاتهم التدريبية

  تحليل نتائج االستبيانات

واعداد قائمة االحتياجات 

التدربية وارسالها لمركز 

تطبيق خطة  2-3-2

تدريبية وفق 

االحتياجات التدريبية 

 ليةالفع

 

 

تنمية قدرات  2-3

هيئة التدريس 

 والهيئة المعاونة
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 ضمان الجودة

  االطالع علي تقارير تقييم

 إن وجدت األداء

  تحليل النتائج لحصر قائمة

 االحتياجات التدريبية لكل فئة

  وضع خطة تدريبية العضاء

هيئة التدريس والهيئة 

 المعاونة 

  اعتماد الخطة من مجلس

 وإعالنهاادارة المعهد 

 وتوفير التمويل الالزم 

 وإمكانات تنفيذ الخطة

  2000 

مستلزمات 

طباعة 

 وتصوير

 1024سبتمبر 

الي 

30/6/1029  

  من دورات % 80تنفيذ

 خطة التدريب لكل فئة

 تحسن األداء 

  مخاطبة الهيئة القومية

وجهات التدريب لتنفيذ دورات 

 الخطة التدريبية

  اعداد استبيانات لقياس مردود

التدريب علي تحسن األداء في 

 الفاعلية التعليمية

  100000-

190000 

 -سبتمبر

أغسطس 

1029 

 ممتد سنويا

 1029حتى 

  مديروحدة إدارة

فريق معيار )الجودة 

الطالب والخريجين 

رئيس لجنة المراجعة 

 (الداخلية

 

 

 

  الدعمرضا الطالب عن 

  دراسة خصائص الطالب

 وتحديد احتياجاتهم

  تصميم خطة لدعم الطالب

أكاديميا وماديا واجتماعيا 

 ومناقشتها واعتمادهاوصحيا 

تطبيق خطة  2-4-2

 متكاملة للدعم الطالبي

توفير بيئة  2-4

محفزة للتعليم 

والتعلم تحقق رضا 

 الطالب
 

  10000-

19000 

2/20/1029  

الي 

2/6/1026  

 ممتد سنويا

  نسبة المتفوقين زيادة

الملتحقين  والمتعثرين

 سنويابالبرامج 

  وضع آلية الكتشاف والتعامل

المتفوقين الطالب مع 

 والمتعثرين

 المتابعة الدورية لتنفيذ اآللية. 
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  20000 

 تجهيز المراكز

2/20/1026   القيادات 

 إدارة ومديروحدة 

فريق معيار )الجودة 

 (الطالب والخريجين

  مركز خدمة طالبية 1-2توافر   توقيع عقود جديدة  مع

المكتبات لفتح فروع لها 

 بالمعهد

  إلزام المكتبات بخدمة الطالب

 باجر اقتصادي

تحسين مراكز  2-4-1

 خدمة الطالب بالمعهد

  19000 2/20/1024 

الي 

30/6/1029  

 

  مدير رعاية الطالب

وحدة الجودة مديرو

فريق معيار الطالب )

 (والخريجين

 

 

  خطة األنشطة معتمدة و

 مفعلة

  أماكن ممارسة استيفاء

 األنشطة للقياسات المرجعية

 زيادة المشاركة باألنشطة 

 الحصول علي مراكز متقدمة 

  تصميم خطة األنشطة بشكل ال

يتعار  مع الجداول 

الدراسية ومناقشتها 

 واعتمادها 

  استكمال استيفاء أماكن

 ممارسة األنشطة 

  عقد لقاءات لتشجيع الطالب

التدريس علي وأعضاء هيئة 

 المشاركة باالنشطة

  االشتراك في مسابقات

 الجامعات

 تكوين أسر طالبية بالمعهد 

  أقامة العرو  المسرحية

فنية )والمسابقات المتنوعة  

 ( رياضية  –دينية  –

  اقامة يوم رياضي بمشاركة

 معاهد اخري

تقديم أنشطة  2-4-3

طالبية متنوعة ال 

تتعار  مع الجداول 

 الدراسية

 

 

 

 

 

  9000 

مستلزمات 

طباعة 

 وتصوير

يوليو 

واغسطس ممتد 

سنويا حتي 

1028  

رئيس لجنة القياس 

والتقويم ووحدة إدارة 

فريق معيار )الجودة 

(الطالب والخريجين  

  زيادة في مستوي الرضا

 سنويا

  إعداد استبيان لقياس رضا

الطالب عن الخدمات وتحليله 

واتخاذ قرارات لتحسين 

 مستوي الرضا

قياس رضا  2-4-4

الطالب عن الدعم 

الطالبي األنشطة 

 الطالبية
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 تطوير البحث العلمي واالهتمام بالبحوث التطبيقية: الغاية الثانية

الميزانية  اإلنجازات

 المقترحة 

 الهدف اإلستراتيجي الهدف اإلجرائي  األنشطة و المهام مؤشرات المتابعة وتقييم األداء المسئول عن التنفيذ التوقيت

أسباب عدم 

 اإلنجاز

مستوى 

اإلنجاز
(2)

 

   

10000 

- 

19000 

2/20/1029 

الي 

30/6/1029 

 وحدة إدارة مدير

لجنة رئيس )الجودة 

 (التدريب

  تنمية القدرات البحثية  لجميع

 األكاديميين بالمعهد

  عقد الندوات وورش العمل

منهجيات وأخالقيات  عن 

كيفية تقديم البحث العلمي و

 مشاريع بحثية 

تدريب  1-2-2

األكاديميين علي 

منهجيات 

وأخالقيات البحث 

 العلمي

تشجيع ودعم     1-2

القائمين على العملية 

 البحثية

 

  300000-

390000 

2/7/1027  

 حتي

30/6/1029  

 القيادات 

  العلمية قساماالرؤساء 

  اإلدارة الماليةمدير 

  من األبحاث % 20نشر

 مدار الخطةدوليا علي 

  هيئة معاونة  1-2تسجيل

 دراسات عليا بدعم من المعهد

 

  اختيار أعضاء من الهيئة

المعاونة للحصول علي 

الماجستير والدكتوراه بدعم 

 من المعهد

  تحديد مبالغ مالية ألعضاء

لحضور  هيئة التدريس

 المؤتمرات

 البحوث  مكافأة أصحاب

المشتركة والبحوث التطبيقية 

التعليمية  العمليةالتي تخدم 

 والمجتمع 

  مكافأة الباحثين المتميزين

ماديا علي النشر الدولي و 

 االبتكارات

  دوريات علمية في االشتراك

 بحثية متخصصة

دعم  1-2-1

أعضاء هيئة 

التدريس والهيئة 

المعاونة للمشاركة 

في األنشطة البحثية 

.المختلفة  
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  9000 

مستلزمات 

طباعة 

وتصوير 

 وانتقاالت

1026سبتمبر   

ممتد سنويا 

1028حتى   

 وحدة الجودة مدير

فريق معيار البحث )

 العلمي

 األقسام العلمية 
 

  خطة بحثية معتمدة ومفعلة

 %80بنسبة 

  تزايد أعداد البحوث التطبيقية

 والمشتركة

  دراسة مشاكل المجتمع

 والمستجدات العلمية البحثية

  حصر مجاالت البحث العلمي

 من األقسام العلمية

  وضع الخطة البحثية وفق

المجتمعية المشاكل 

 ومجاالت األقسام البحثية

  اعتماد ونشر الخطة علي

األقسام وبالموقع 

 االلكتروني 

تطبيق خطة  1-1-2

بحثية وفق احتياجات 

 ومشاكل المجتمع
 

 

 

 

التركيز على  1-1

البحوث المشتركة 

داخليا وخارجيا 

 والبحوث التطبيقية
 

متابعة التزام أعضاء هيئة 

المعاونة التدريس والهيئة 

بمجاالت ومحاور الخطة البحثية 

 وأخالقيات البحث العلمي

 مدير العالقات العامة 

 مدير التسويق 

 

  اتفاقية مع  3-1توافر

مؤسسات مختلفة إلجراء 

 بحوث مشتركة وتطبيقية

 

 

االتصال بالمؤسسات الصناعية 

والتجارية والسياحية للتعاون في 

حل مشكالت  وتطوير هذه 

 القطاعات

عقد اتفاقيات للتعاون مع 

مؤسسات ومراكز بحثية محلية 

 وإقليمية ودولية للترجمة

  

التعاون بين  1-1-1

المؤسسات 

التخصصية بالمجتمع 

والمعهد في مجال 

 البحوث العلمية

 واالتفاقيات الثقافية

 

 

  90000 

 

يوليو 

واغسطس 

 سنويا

1027ديسمبر   

 القيادات 

  االدارة الماليةمدير 

 القيادات 

  كفاية الدعم المخصص للبحث

 العلمي

  توريد وتشغيل 

  تحديد نسبة من ميزانية

المعهد لإلنفاق علي البحث 

 العلمي 

  شراء أجهزة المعامل

 والحاسبات المتطورة
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 تحقيق مشاركة تبادلية فعالة بين المعهد والمجتمع المحيط: الثالثةالغاية 

الميزانية  اإلنجازات

 المقترحة
 

مؤشرات المتابعة  المسئول عن التنفيذ التوقيت

 وتقييم األداء

 الهدف اإلستراتيجي الهدف اإلجرائي  األنشطة و المهام

أسباب عدم 

 اإلنجاز

مستوى 

اإلنجاز
(2)

 

  1000 

مسلللللللللللللتلزمات 

طباعللللللللللللللللللللللة  

 وتصوير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القيادات   1029ديسمبر

   خدملللة رئللليس لجنلللة

المجتملللللللع وتنميلللللللة  

مديروحلللللدة -البيئلللللة 

فريلللق )أدارة الجلللودة 

معيلللللللار المشلللللللاركة  

 (المجتمعية

   لجنللللللللة خدمللللللللة

المجتملللع وتنميلللة 

 البيئة مفعلة

 

 

 

     إعلللداد توصللليف وظيفلللي  والئحلللة للجنلللة

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة واعتمادها

انشللللللللللاء  3-2-2

لجنلللللللللة خدملللللللللة  

المجتملللع وتنميلللة  

 البيئة 

خدمة تطوير برامج  3-2

 المجتمع

 

 

 

 

   نشر قاعدة بيانات عن المعهد وخريجيله

 وخدماته المجتمعية

  إعلللللداد اسلللللتبيانات وإجلللللراء مقلللللابالت

وتحليلهلللللا علللللن احتياجلللللات وتوقعلللللات  

مؤسسللات المجتمللع المللدني ومجموعللة   

المسللللللتفيدين عللللللن بللللللرامج المعهللللللد     

 وخريجيه

     إعداد تقرير بالتوصليات وعرضلها عللى

المجلللالس العلميلللة العتمادهلللا ودمجهلللا   

 بتوصيف البرامج والمقررات

  29000-

10000 

مسلللللللللللللتلزمات 

طباعللللللللللللللللللللللة  

وتصلللللللللللللللللوير  

وبللللللللللللللللللللرامج 

التوعيلللللللللللللللللللة 

 واالعالن

 1029سبتمبر 

ممتد سنويًا حتى 

1029 

   رئلليس لجنللة خدمللة

المجتملللللع وتنميلللللة 

 البيئة 

 وحلللللللللدة أدارة مدير

 الجودة

   وعللللللي المجتمللللللع

والطللالب وأعضللاء 

هيئللللللة التللللللدريس  

 بخدمات المعهد

  مللللن % 80تنفيللللذ

خطللللللللللة خدمللللللللللة 

 المجتمع

   رضللللللا األطللللللراف

المجتمعيللللللة عللللللن 

   إعللداد اسللتبيانات وإجللراء مقللابالت عللن

احتياجلللللات وتوقعلللللات المجتملللللع ملللللن    

 الخدمات وتحليلها 

    إعللللداد خطلللللة خدمللللة المجتملللللع وفلللللق

 االحتياجات وإمكانات المعهد

  إعلللداد بلللرامج توعيلللة لخدملللة المجتملللع

علللللى األقسللللام والمجللللالس    وعرضللللها

 الحاكمة لمناقشتها واعتمادها

 للدعايللة واإلعللالن  سياسللة وضللع 

نشللللللللللللللر  3-2-1

اللللللوعي ببلللللرامج 

وخطلللللللط خدملللللللة 

 المجتمع
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 خدمات المعهد

 

 

  عن الخدمات والتسويق

  اإلعللالن والدعايللة والتسللويق لبللرامج و

 خدمات المعهد

  تحفيللز مشللاركة أعضللاء هيئللة التللدريس

 ومعاونيهم والطالب في خدمة المجتمع

     نشلللر خطلللة خدمللللة المجتملللع بللللالموقع

 المختلفة والوسائلااللكتروني 

   200000 

              

 

 

 

 

 يوليو

يونيو  -1026

1029 

  رئيس لجنة خدمة

المجتمع وتنمية 

 البيئة

  مدير رعاية الطالب 

 دير وحدة أدارة م

 الجودة

  رضاء االطراف

عن الخدمات 

المقدمة بنسبة 

89 % 

  زيادة مستوى

رضا االطراف 

 المجتمعية   

 السماح لمراكز الشباب باستخدام 

 مالعب المعهد  

  وعمل حملة تدريب أفراد المجتمع

صحتك تهمنا للكشف المبكر عن مر  

السكر وعمل حمالت للتبرع بالدم عمل 

 حمالت للتبرع بالدم

 اقامة معار  خيرية 

  إعداد استبيانات وإجراء مقابالت عن

 رضا األطراف المجتمعية وتحليلها 

  اتخاذ إجراءات لتحسين الرضا 

إتاحة  3-2-3

موارد المعهد 

خدمات  لتقديم 

 مجتمعية

 

  19000-

30000 

 تنظيم الدورات 

مستلزمات 

طباعة و 

 تصوير

 

 

طوال الخطة 

-1024سنويا

1029 

  مدير وحدة أدارة

الطالب فريق )الجودة

 (والخرجيين

  رضاء الخرجيين

عن خدمات المعهد 

 المقدمة اليهم

  إعداد توصيف وظيفي  الدارة شئون

 الخريجين 

  قياس فاعلية المنتدى االلكتروني 

  تنظيم دورات تدريبية لالرتقاء بمستوى

 الخريجين 

  تنظيم ملتقى سنوي للخريجين 

 إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالخريجين 

  تدريبية لالرتقاء بمستوى عقد دورات

 العاملين في وحدة شئون الخريجين

  إجراء مقابالت وإعداد استبيانات مع

الخريجين لدراسة احتياجاتهم التدريبية 

 وفق سوق العمل

تطوير  3-2-4

ادارة شئون 

 الخريجين بالمعهد 
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   التسويق واإلعالن عن البرامج

 التدريبية للخريجين

  إعداد استبيانات لقياس مدى استفادة

الخريجين ورضاهم عن هذه الدورات 

 دريبية الت

 إعداد خطة التحسين للخدمات المختلفة 

  19000 

 

حضور جلسلات  

 لممثل المجتمع

طلللللللوال فتلللللللرة 

 الخطة

 

 

1024-1029 

 

 متد سنويام

  مدير ادارة

 التسويق

  مدير ادارة

 العالقات العامة

  رئيس لجنة خدمة

 المجتمع والبيئة

   مشللللاركة ايجابيللللة

مجللللللللللالس فللللللللللي 

 اإلدارات

  مشللاركة فعليللة فللي

تطللللللوير البللللللرامج 

والمقللللللللللللللللللللررات 

 وسياسات المعهد

  المؤسسلات  ملع  اتصلال  قنلوات  فلتح 

 ومخاطبتهم للمشاركة  المختلفة

     تمثيلللل أفلللراد ملللن مؤسسلللات المجتملللع

المللللدني ومجموعللللة المسللللتفيدين فللللي    

 مجالس ولجان المعهد

  توثيللللق حضللللور ومقترحللللات األطللللراف

 المجتمعية الممثلة

  االسلللتفادة ملللن اآلراء والمقترحلللات فلللي

 اتخاذ القرارات ورسم السياسات

تفعيلللللللللللل  3-1-2

دور  المجتملللللللللللع 

الملللللللللدني  فلللللللللي 

صلللللناعة القلللللرار  

 بالمعهد

المشلللللاركة الفعاللللللة  3-1

 لألطراف المعنية

  2000 

انتقلللللللللللللللللللاالت 

ومسلللللللللتلزمات 

 طباعة

 

 

 

 

 

أغسلطس   -يوليو

 دوريا

1024-1029 

   الوكيللللل و رؤسللللاء

األقسللللللام العلميللللللة  

وملللللللللدير وحلللللللللدة  

 الجودة

  اتفاقيلللات  20علللدد

مللللللللع مؤسسللللللللات 

مختلفللللللللة مفعلللللللللة 

 لتدريب الطالب

    تقللارير دوريللة مللن

 جهة التدريب 

 

    تحديللللد المؤسسللللات المختلفللللة لتللللوفير

أمللاكن تلللدريب الطللالب وعقلللد اتفاقيلللات   

 معهم

      إعللداد تقللارير  مللن جهللة التللدريب عللن

 أداء الطالب 

    مناقشللة توصلليات التغذيللة الراجعللة مللن

 جهة التدريب واعتمادهاتقارير 

عقللللللللللللللد  3-1-1

بروتوكللللللللللللللوالت 

تعللللللللللاون ملللللللللللع  

الشلللللللللللللللللللللللركات 

والمؤسسللللللللللللللات 

 لتدريب الطالب 
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 القومية استيفاء الموارد للقياسات المرجعية الصادرة عن الهيئة: الغاية الرابعة

 

 االستراتيجىالهدف 

 

 الجرائىالهدف ا

 األنشطة و المهام
 

مؤشرات المتابعة 

 وتقييم األداء

 

 المسئول عن التنفيذ

 

 التوقيت

 

الميزانيه 

 المقترحه 

 االنجازات

مستوى 

اإلنجاز
(2)
 

أسباب عدم 

 اإلنجاز

 

 

 

تطوير القاعات  4-2

والمعامل والمكتبة 

الستيفاء القياسات 

 المرجعية
 

 

 

 

 

 

 

قاعات  توفير 4-2-2

تدريس و معامل مجهزة 

تستوفي القياسات 

 المرجعية

 

 

 

 

 

  عن مدي استيفاء إعداد دراسة

القاعات والمعامل والمكتبة 

للقياسات المرجعية وإعداد 

 وثيقة التقدير الكمي لها

  تحديد الفجوة وحصر موارد

 التعلم التي تحتا  إلي تطوير

 اعتماد الميزانيات الالزمة 

  واالجهزه استكمال التجهيزات

  بالمعامل

  توفير الوسائل التعليمية

بجميع قاعات والتجهيزات 

 .الدرس

  وثيقللللللللة التقللللللللدير

الكملللللللي لملللللللوارد   

 التعلم التعليم و

   اسللللللتيفاء مللللللوارد

اللللللتعلم القياسلللللات  

 المرجعية

 

 

 

 

  االدارة مللللللللللللللللللدير

 الهندسية

  وحللللدة ادارة مللللدير

فريللللللللق )الجللللللللودة

 (الموارد

 

 

 

 

 

1024-1029 

 ممتد سنويًا

 

 

 

 

 

190000-

300000 

تجهيزات 

ووسائل 

تعليمية 

 واحهزة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 المكتبةتطوير  4-2-1

  تزويد المكتبة باالت التصوير

والمقاعد واجهزة الحاسب 

 االلي الحديثة

  تزويد المكتبة بالقواميس

والموسوعات والمراجع 

الحديثة والدوريات العلمية 

الخاصة بالتخصصات 

 الموجودة داخل المعهد

 

  وثيقللللللللة التقللللللللدير

 الكمى للمكتبة

  رضللللا المسللللتفيدين

 عن خدمات المكتبة

 

 الهندسيةاالدارة مدير 

 وحللللللللللللللدة ادارة مدير

فريق الموارد )الجودة

و فريللللللق التعللللللليم و  

 (التعلم

سنويا و ممتد 

حتى نهاية 

 1029الخطة

 

90000 

تطوير المكتبة 

بالمراجه 

 والتجهيزات
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تحللديث دوري لمبللاني   4-1

المعهلللد والبنيلللة االساسلللية   

السللللللللللللتيفاء القياسللللللللللللات 

 المرجعية

اسلللتكمال وتحلللديث 4-1-2

تجهيللللللللللللزات المبللللللللللللاني 

 والوحدات الخدمية

 تجميل واجهة المبني 

 دهانات الحوائط 

 زيادة االضاءة 

   دراسللللة الفجلللللوة بلللللين وضلللللع

العيللللللادة الحللللللالي والقياسللللللات 

 المرجعية

    تلللللوفير التجهيلللللزات الالزملللللة

 للعيادة الصحية

   اسلللتيفاء القياسلللات

 المرجعية للمبنى

 االدارة مللللللللللللللللللللدير

 الهندسية

 وحللللدة ادارة  مللللدير

فريللللللللق )الجللللللللودة

 (الموارد

و ممتلللد   سلللنويا

حتلللللللى نهايلللللللة  

 1029الخطة

 

279000-

100000 

تحهيلللللللللللللزات 

العيلللللللللللللللللللادة 

 والمباني

  

تطبيلللللللق شلللللللروط  4-1-1

 األمن و السالمة 

     فتح المخلار  والملداخل لجميلع

 .المعامل والقاعات

  االبواب للخار 

 تعليق االسهم 

 الصيانة الدورية للطفايات 

 تفعيل نظام االنذار الصوتي 

   اسللللتيفاء متطلبللللات

والسللللللالمة االمللللللن 

وفلللللللق القياسلللللللات  

 المرجعية

 االدارة مللللللللللللللللللللدير

 الهندسية

 وحلللللللللدة ادارة مدير

فريللللللللق )الجللللللللودة

 (الموارد

سلللنويا و ممتلللد  

حتلللللللى نهايلللللللة  

 1029الخطة

 

79000-

200000 

 احالل وتجديد

  

تعظلليم االسللتفادة ملللن    4-3

 الموارد المالية والمادية

االسلللتخدام األمثلللل  4-3-2

للمبللاني والبنيللة األساسللية  

 التعلموموارد 

   اسللللللتخدام قاعللللللات التللللللدريس

والمعامللللللل والمالعللللللب علللللللي 

 فترتين

     خطللللة صلللليانة دوريللللة للبنيللللة

األساسلللللللية وملللللللوارد اللللللللتعلم 

 وأماكن األنشطة الطالبية

  التأكللللد مللللن الصلللليانة الدوريللللة

 .للبنية األساسية وموارد التعلم

   صلللللللليانة دوريللللللللة

وصلللللللللللللللللللللالحيتها 

 لالستخدام بكفاءة

  ادارة الشؤون مدير

 االدارية

 

-1024سلللللنويا

1029 

40000-

90000 

صلليانة دوريللة 

 سنويا

  

تنميللللللة المللللللوارد   4-3-1

 الذاتية للمعهد

    وضللع خطللة تسللويقية لخللدمات

 المعهد الهادفة للربح 

 متابعة خطة التسويق 

   تسلللويق واعلللداد بلللرامج جلللذب

الطللالب الوافللدين  وتقللديم كافللة  

 وسائل الدعم لهم

    دعلللللوة السلللللفراء والملحقلللللين

    زيادة نسلبة الطلالب

الوافلللللللللدين  فلللللللللى  

 سنويا% 9المعهد 

   تحقيلللللق المسلللللتهدف

 من الموارد

  1028بنهايللة يونيللو

 ادارة التسويقمدير 

  ادارة العالقلات  ملدير

 العامة

 القيادات 

 

 ديسمبر -يوليو

ممتلللللد سلللللنويا   

1029 

1029 

290000-

100000 

بللللللللللللللللللللرامج 

تسللللللللللللللويقية  

 وانتقاالت
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بالمعهلللللد  الثقلللللافيين للتعريلللللف

وبرامجللللله وحضلللللور انشلللللطة   

 .المعهد

    تطللللللوير الكافتيريللللللا وامللللللاكن

 ممارسة االنشطة الطالبية 

  

  

اسللللتكمال تكنولوجيللللا   4-4

المعلوملللللللللللات ووسلللللللللللائل 

 االتصاالت

تلللللللوفير معلللللللدات  4-4-2

وادوات معامللل تكنولوجيللا  

 .التعليم والوسائط المتعددة

    شلللللراء وسلللللائل سلللللمعية

وبصللرية واتصللال باالنترنللت فللي 

قاعلللللللات السللللللليمينار للطلللللللالب  

 .هيئة التدريسوأعضاء 

   اسلللتيفاء القياسلللات

 المرجعية

 ادارة مدير

 المشتريات

 ادارة مدير

تكنولوجيا 

 المعلومات

بنهايللة ديسللمبر  

1029 

79000- 

200000 

تجهيلللللللللللللزات 

تكنولوجيلللللللللللا 

المعلومللللللللللات 

 واالتصال

  

تطللللللوير الموقللللللع  4-4-1 

 االلكتروني للمعهد 

 

    التعاقللد مللع خبيللر بتصللميم

المواقلللع لمراجعلللة موقللللع   

 المعهد وامكانية تحديثه 

   نشللر معلومللات كافيللة عللن

 المعهد بالموقع

  تحديث المعلومات دوريا 

  تحديلللد مسلللئول علللن نشلللر

 المعلومات بالموقع

 

   موقللللللللع الكترونللللللللى

 محدث

    رضللللا الطللللالب علللللن

 خدمات الموقع 

 ادارة مدير

تكنولوجيا 

 المعلومات

 وحدة ادارةمدير 

فريق )الجودة

 (الموارد

 

بنهايللة ديسللمبر  

1029 

ممتللللللد سللللللنويًا  

نهايللللللله حتلللللللى 

 الخطه

40000-

90000 
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 التمويل للخطة االستراتيجية ومصادر التكلفة

 

 

 حوالي اإلستراتيجية الخطة في اقتراحها تم التي الميزانية تبلغ

 جنيهًا 1159000 - 2904000

 :التالي النحو على الغايات على موزعة

 

 قترحهــــــــــيزانيه المـــــــــالم ايهـــــــــــالغ

 ىــــــــــــاالول
906000 – 602000 

 430000 -379000 انيهـــــــــالث

 278000 -268000 الثهــــــــالث

 2090000 -899000 رابعهــــــــــال

 1199000 -2904000 االجـــــــــمالى 
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 مصادر تمويل الخطة االستراتيجية 

:الدخل السنوي للمعهد من المصادر اآلتية   

ادرــــــــــالمص اليـــــــالمبلغ الم   

%90 مصروفات الطالب               

مللللوارد أخللللرى مثللللل إيجللللار الكافيتريللللات و     

 وغيرها مكتبة بيع المستلزمات التعليمية

20%  

%200 اإلجمالي  
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 آلية متابعة وتقويم الخطة ااالستراتيجية

 تشكيل فريق المتابعة واعتماده من مجلس ادارة المعهد -

شهور للوقوف على ماتم تنفيذه من انشطة الخطة  3يقوم الفريق بمتابعة دورية  كل  -

 .التنفيذية من خالل المالحظات والمقابالت وفحص الوثائق

عن مستوي االنجاز وما تم تنفيذه وما لم يتم ودراسة شهور  3ورية كل اعداد تقارير د -

 االسباب

 رفع التقارير لمجلس إدارة الوحدة -

 عرض مدير وحدة الجودة للتقارير على مجلس المعهد -

 اتخاذ االجراءات التصحيحية طبًقا لما جاء بالتقارير  -

 إدراجها بالخطة التنفيذيةاعداد خطة تحسين لألنشطة التي لم يتم انجازها و إعادة  -

اتخاذ اجراءات مساءلة ومحاسبة مع االفراد واالدارات المذكورة بالخطة التنفيذية  -

 كمسؤلين عن تنفيذ االنشطة حال التقصير دون اسباب موضوعية
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 دراسة المخاطر التي تتعر  لها الخطة االستراتيجية

 راتيجية وكانت كالتاليتاالس الخطة تنفيذ تواجه قد التي والتحديات لمخاطرا دراسة تم: 

 انخفاض عدد الطالب الملتحقين بالمعهد 

 زيادة توقعات االطراف المعنية عن االهداف المعلنة 

  مخاطر سوق العمل مثل زيادة التوجه نحو التخصصات النادرة مثل اللغة اليابانية

 واالسبانية والصينية

  مثل ارتفاع تكاليف تحديث المعامل وارتفاع تكاليف اإلنشاءات و المقاوالت مخاطر مالية

 نظرا الرتفاع األسعار

  مخاطر داخلية مثل المعارضة من جانب القيادات واعضاء هيئة التدريس للتطوير

وتطبيق ادارة الجودة الشاملة وعدم توافر الكوادر البشرية المؤهلة وضعف متابعة 

 والتقييم وعدم مسائلة ومحاسبة  ورقابة فريق المتابعة

  مخاطر التنفيذ مثل مركزية اتخاذ القرارات وعد االلتزام بمرشرات االداء بالخطة او

 صعوبة تحديدها وعدم تحديد االولويات

  

 :حرص المعهد علي للتغلب علي المخاطر المحتملة  

 تنوع مصادر التمويل للخطة االستراتيجية 

 الوافديناعداد الية لجذب الطالب 

 نشر ثقافة التغير بين االطراف الداخلية

 المساءلة والمحاسبية لمسئولي التنفيذ


