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كلمة الدكتور  /صالح عبد الغفار منصور
رئيس مجلس إدارة المعهد

في ضوء الخطةة اإلسةتراتيجية  2030/2015لتطةوير منوومةة التعلةيم العةاليت اسةتندت خطةة المعهةد
االستراتيجية عن الفتةرة  20022/2017للمعهةد إلة ضةرورة االتسةا مةع التوجهةات القوميةة للتعلةيم
العاليت حيث تنطلق عملية التطوير الشامل للتعليم العالي من رؤية واضحة لطبيعة المتغيرات المحليةة
واإلقليمية والعالمية في كافة المجاالت التعليمية والبحثية والتقنية.
وتقوم وحدة ضمان الجودة بالمعهد بدور هام باعتبةار أنهةا قةاطرة ضةمان الجةودة والتطةوير المسةتمر
لكافة أنشطة المعهدت ولتحقيق ذلك كان لزاما علينةا أن نطةور أداء المعهةد األكةاديمي واإلداري وننمةي
المةوارد البشةرية ونعوةم االسةتفادة مةن المةوارد الماليةة والماديةة بشةكل سةليم لتحقيةق غايةات وأهةداف
المعهد اإلستراتيجية انطالقا من السعي الدائم للتميز والريادة.
وايمانةا مةن المعهةد بةأن التخطةيط للمسةتقبل هةو األسةلو
الضةةعو واسةةتغالل الفةةر

األمثةل لتعزيةز نقةاط القةوة وتحسةين نقةاط

ومواجهةةة التهديةةدات الحاليةةة والمسةةتقبلية فقةد تةةم إعةةداد تلةةك الخطةةة

اإلستراتيجية باعتبارهةا جةزء مةن مبةادرة التطةوير والتحسةين المسةتمر للقةدرة التنافسةية للمعهةد علة
المستوي المحلي واإلقليمي.
وهللا ولي التوفيق
د .صالح عبد الغفار منصور
رئيس مجلس ادارة المعهد
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كلمة األستاذ الدكتور  /بشير عبد العظيم محمد البنا
عميد المعهد

التخطيط االستراتيجي هو نشاط تمارسه اإلدارة العليا في المؤسسة للتوصل إل تحقيق رسالتهات
وأيمانا من إدارة المعهد بأهمية التخطيط االستراتيجي اتخذته أساسا لوضع خطة إستراتيجية طويلة
األجل وأساسا لجميع األنشطة في المعهد والتي تتمثل في التعليم والبحث العلمي والمشاركة
المجتمعية .وقد تم وضع الخطّة االستراتيجية للمعهد وفق منهجية سليمةت مع تطبيق جميع مراحل
التخطيط بدء من تحليل البيئية الداخلية والخارجية وصياغة رؤية ورسالة ووضع االهداف
االستراتيجية التي يسع المعهد لتحقيقها وخطة تنفيذية تتضمن كافة األنشطة واالولوياتت كما تتميّز
الخطّة االستراتيجية بالمرونه وقابلية أهدافها للقياس وإمكانية تنفيذها بصورة تحقق رسالة المعهد.
وقد استند إعداد الخطة اإلستراتيجية علي التعاون بين األطراف المعنية ويسعدني تقديم اسمي ايات
الشكر والعرفان لكل من ساهم في اعداد الخطة وكل من ساهم في تقديم الدعم الفن المستمر طوال
فترة االعداد والصياغة .كما اتقدم بخالص الشكر لرئيس مجلس إدارة المعهد لجهوده المستمرة ودعمه
اثناء اعداد الخطة وصياغتها.
وهللا ولي التوفيق

أ.د .بشير عبد العظيم محمد البنا
عميد المعهد
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رؤية معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب
" يسعى معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب ان يكون
من أوائل المعاهد العليا الخاصة الرائدة في جودة التعليم والبحث العلمي
وخدمة المجتمع محليا وإقليميا".
رسالة معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب
"يلتزم معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بمواكبة
التطور المستمر فى جودة التعليم العداد خريج يتسم بالتميز والتنافسية،
وبتطوير ودعم منظومة البحث العلمى ،وبالمساهمة في التنمية المستدامة
وخدمة المجتمع محليا".
القيم الجوهرية لمعهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب
يتبني المعهد القيم الجوهرية اآلتية:
 .1جودة األداء والتطوير المستمر
 .2العمل الجماعي
 .3تقدير الكفاءات
 .4االلتزام والمساءلة والمحاسبة
 .5العدالة وعدم التميز
 .6التفاعل والمشاركة المجتمعية.
 .7األمانة العلمية
 .8االنتماء والوالء
 .9التميز والتنافسية
 .10احترام الراي االخر
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اوال :التخطيط للتخطيط االستراتيجي


فريق التخطيط االستراتيجي وإعداد الخطة اإلستراتيجية.



منهجية التخطيط االستراتيجي.

 خطوات إعداد الخطة اإلستراتيجية. -مرجعيات الخطة اإلستراتيجية.

 تحديد األطراف المعنية. تحديد احتياجات األطراف المعنية.

نبذة عن المعهد.
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فريق التخطيط االستراتيجي وإعداد الخطة اإلستراتيجية
تم تشكيل فريق التخطيط االستراتيجي واعداد الخطة االستراتيجة للفتره  2022 / 2017واعتماد
التشكيل في مجلس المعهد رقم  26بتاريخ  2016/12/21كما يلي:

فريق إدارة الخطة اإلستراتيجية:
1

أ.د .بشير عبد العويم محمد البنا

عميد المعهد ورئيس مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة

2

أ.م.د .رضا عبد الغفار منصور

وكيل المعهد لشئون التعليم والطال

3

د .احمد نجاح محمد السيد

مدرس المحاسبة ونائب رئيس مجلس إدارة الوحدة

4

د .فرحات عبد الحي امين

قائم باعمال وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

5

د  .ايمان احمد عوض

قائم باعمال رئيس قسم االقتصاد

6

د  .رانيا محمد المرسي

قائم باعمال رئيس قسم ادارة االعمال ومدير وحدة ضمان

7

د  .شادي احمد زكي

قائم باعمال رئيس قسم المحاسبة

8

د .حنان خضاري مهدي

قائم باعمال رئيس قسم االحصاء والحاسب االلي

9

االستاذ /عادل البسيوني

مدير بنك مصر فرع المنصورة ممثل لالطراف المجتمعية

الجودة

 10نهال انيس منصور

ممثل للهيئة المعاونة

 11االستاذ /محمد قادوس

امين عام المعهد ممثل لالداريين

 12محمد بهاء

ممثل للطال

الفريق التنفيذي
 1د  .رانيا محمد المرسي
2
3
4
5
6
7

د  /السيد صالح الدين
ايه صالح محمد الشافعي
رانيا محفوظ السيد عامر
نهال انيس منصور
عبدهللا محمد ابو الغيط
رانيا العدل جمعة الشوربجي
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مراجعة وثيقة الخطة اإلستراتيجية:
1

ا.د .جمال الدين السعيد

2

ا.د .محمود السيد الناغي

مراجع داخلي  -العميد السابق والمستشار االكاديمي للمعهد
حاليا
مراجع خارجي  -استاذ ورئيس قسم المحاسبة كلية التجارة
جامعة المنصورة

فريق متابعة التنفيذ:
 1أ.د .رضا عبد الغفار منصور

وكيل المعهد لشئون التعليم والطال

 2د .احمد نجاح محمد السيد

مدرس المحاسبة ونائب رئيس مجلس إدارة الوحدة

 3د  .رانيا محمد المرسي

قائم باعمال رئيس قسم ادارة االعمال ومدير وحدة ضمان
الجودة

 4د .فرحات عبد الحي امين

قائم باعمال وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 5د  .ايمان احمد عوض

قائم باعمال رئيس قسم االقتصاد

 6د .حنان خضاري مهدي

قائم باعمال رئيس قسم االحصاء والحاسب االلي

 7االستاذ /محمد قادوس

امين عام المعهد ممثل لالداريين
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منهجية التخطيط االستراتيجي
خطوات إعداد الخطة اإلستراتيجية:
هناك منهجيات عديدة تستخدم للتخطيط اإلستراتيجيت وقد اتبع فريق إعداد الخطة اإلستراتيجية
للمعهد منهجية ) (SDTPوالتي تسلك الخطوات التالية :
المفهوم
تحديد الوضع الحالي ودراسة الفجوة بينه وبين الوضع المثالي وأسبا ذلكت أي

SDTP
)1. See (S

نبدأ بتحليل البيئة الداخلية والخارجية أوال وتقييم الوضع الحالي وكيو حدث.
رسم الصورة المثالية أو الوضع المثالي المرغو ت أي رسم الطريق لتحقيق

)2. Draw (D

الوضع المثالي وصياغة رؤية ورسالة للمعهد ثانيا وفق نتائج التحليل البيئي.
تحديد اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها لسد الفجوة بين الوضع الحالي والوضع

)3. Think (T

المثاليت أي تحديد الغايات واألهداف اإلستراتيجية ثالثا لتحقيق الرسالة.
وضع الخطة المطلوبة للوصول للوضع المثاليت أي وضع الخطة التنفيذية.

)4. Plan (P

وطبقا للمنهجية السابقة اشتملت عملية التخطيط االستراتيجي وإعداد الخطة اإلستراتيجية للمعهد عن
الفترة  2022 – 2017علي الخطوات التالية:
 .1تشكيل فريق التخطيط االستراتيجي من داخل المعهد ومشاركة ممثلين من الطال واألطراف
المجتمعية واعتماده من مجلس المعهد.
 .2تدريب الفريق من خالل تنويم ورشة عمل في التخطيط االستراتيجي.
 .3تشخيص الوضع الحالي للمعهد من خالل اجراء التحليل البيئي الرباعي لتحديد نقاط القوة والضعو
والفر

والتهديدات.

 .4تحديد القيم المشتركة للمعهد من خالل استبيان موجهة لألطراف المعنية.
 .5مراجعة رؤية ورسالة المعهد السابقة واقتراح صياغة مبدئية جديدة لرؤية ورسالة المعهد وفق نتائج
التحليل البيئي من خالل جلسات العصو الذهني.
 .6تحديد الغايات واألهداف اإلستراتيجية للمعهد من خالل اجتماعات فريق التخطيط االستراتيجي.
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 .7عرض الصيغة المبدئية الجديدة لكل من الرؤية والرسالة والغايات واألهداف اإلستراتيجية في
استبيان وخالل لقاءات عل األطراف المعنية داخل المعهد وعل األطراف الخارجية الستطالع
الراي وللمناقشة واالستفادة من التغذية الراجعة∙
 .8الوصول للصياغة النهائية لكل من الرؤية والرسالة والغايات واألهداف اإلستراتيجية واعتمادها من
مجلس إدارة المعهد.
 .9وضع الخطة التنفيذية وتحديد األولويات واالطار الزمني وتحديد مسئولية التنفيذ والتكلفة المقترحة
ومؤشرات تقييم األداء ووضع آليات التنفيذ والمتابعة وتقويم الخطة.
 .10مراجعة وثيقة الخطة اإلستراتيجية من مراجع داخلي ومراجع خارجي واالستفادة من التغذية
الراجعة واعتماد الخطة بالكامل من قبل مجلس إدارة المعهد وإعالنها بموقع المعهد وطباعتها.

مرجعيات الخطة اإلستراتيجية للمعهد
 .1أعمال المعهد السابقة :تم مراجعة أعمال وأنشطة المعهد وذلك للتعرف علي البيانات األولية
والثانوية المتوفرة بالمعهد والتي تمثلت في:
 رؤية ورسالة وغايات واهداف المعهد السابقة تقارير البرامج والمقررات والتقارير السنوية والدراسة الذاتية السابقة للمعهد تقارير المراجعة الداخلية إلنجااات المعهد :للتعرف عل ما تم تنفيذه من األنشطة تحليل أعمال المعهد :تم زيارة األقسام األكاديمية واإلدارات المختلفة واالطالع علي أنشطةاألقسام واإلدارات ومدي استيفاء موارد األقسام واإلدارات للقياسات المرجعية.
 .2البعد القومي والخطط اإلستراتيجية للدولة في مجال التعلم العالي :حيةث ان المعهةد مسةتقل بذاتةه
وال يتبع جامعة او اكاديميةت تم الرجوع ال استراتيجية وزارة التعليم العالي  2030/2015والتي
تعتمد علي مرجعية احتياجات سو العملت وتلبية الطلب علي التعليم العةالي كمةا وكيفةات وضةمان
الجةةودة فةةي التعلةةيم العةةاليت والتنميةةة المسةةتمرة لقةةدرات الهيئةةات األكاديميةةة والقيةةاداتت واالهتمةةام
بتكنولوجيا التعليم.
 .3معايير اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي اإلصدار الثالث يوليو  2015للهيئةة القوميةة لاةمان
جةةودة التعلةةيم واالعتمةةاد :اشةةتملت علةةي  12معيةةارا منهةةا معيةةار الدراسةةات العليةةا ال ينطبةةقت وقةةد
اعتمد التحليل البيئي عل مؤشراتها.
 .4المتغيةةرات السياسةةية واالقتصةةادية والسةةلوكية :مةةن خةةالل تحليةةل البيئةةة الخارجيةةة ورصةةد تلةةك
المتغيرات التي حدثت في المجتمع الخارجي للمعهد.
الخطة اإلستراتيجية 2022/2017

12

معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة

 .5العقبات التي واجهت المعهد خالل السنوات الثالث األخيرة :منها ما يلي:
 التغيرات السياسية واالقتصادية. تأخر تحصيل المصروفات الدراسية للطال . محدودية الدعم المخصص للبحث العلمي. .6احتياجات األطراف أصحاب المصلحة (المستفيدون من المعهد) :تم تحديد األطراف صاحبة
المصلحة ومعرفة احتياجاتهم وتوقعاتهمت حيث أن تلبية احتياجات وتوقعات تلك األطراف يضمن
واقعية الخطةت وأصحا المصلحة إما أن تكون جهات حكومية خدمية أو إنتاجية أو قطاع أعمال
وذلك علي النحو التالي:

أو قطاع خا

تحديد األطراف المعنية
األطراف المستفيدة من داخل المعهد

األطراف المستفيدة من خارج المعهد

 .1الطال .

 .1الخريجون.

 .2أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .2 .مجتمع محافوة الدقهلية.
 .3أعضاء الجهاز اإلداري.

 .3وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.
 .4أولياء األمور.
 .5البنوك والبورصات والشركات المالية
 .6الشركات متعددة الجنسية
 .7شركات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

تحديد احتياجات األطراف المعنية
تم تصميم استبيان وتوزيعه علي عينة من المستفيدين للحصول عل البيانات والمعلومات الخاصة
بتلك االحتياجاتت وبتحليل نتائج استبيان الفئات المختلفة من المستفيدين تم تحديد االحتياجات التالية:
فئة األطراف
المعنية

 الطالب




سياسات عامة للمعهد تجاه
احتياجات وتوقعات األطراف المعنية
األطراف المعنية
زيادة اعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة  االولوية لمصلحة الطالب
 جودة التعلم في مقدمة اهتمام
المعاونة.
المعهد.
االهتمام بالتطبيقات العملية وبالتدريب
 الطالب محور العملية التعليمية.
الميداني.
اإلعالن سنويا عن نوام دعم ورعاية
الطال .
سرعة انجاز الخدمات من المعهد.

الخطة اإلستراتيجية 2022/2017
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 أعااء
هيئة
التدريس
والهيئة
المعاونة








 اإلداريين









 األطراف
المجتمعية







 الخريجين 



توافر مراجع حديثة وتقديم خدمات
متميزة من مكتبة المعهد.
تنويم ورش عمل لتنمية المهارات
التدريسية والبحثية.
مكافآت مادية و معنوية مناسبة تشجع
علي األداء.
رعاية صحية واجتماعية.
زيادة المرتبات لتتوافق مع المستويات
التي تقدمها المؤسسات المناظرة.
سرعة االستجابة للشكاوي والمقترحات.
معايير موضوعية تتسم بالشفافية لتقييم
األداء.
زيادة األجور والحوافز.
برامج تدريبية متخصصة.
رعاية صحية واجتماعية
توصيو وظيفي.
نوام أجازات مناسب.
سرعة االستجابة للشكاوي والمقترحات.
نمط قيادة ديمقراطي يسمح بحرية التعبير
وإبداء الرأي.
تقديم خدمات متنوعة للمجتمع.
عقد شراكات لتطوير أنشطة وبرامج
المعهد.
خريج لديه مهارات مهنية تواكب سو
العمل يتسم بالقيم واالخالقيات.
اجراء أبحاث تطبيقية لحل مشاكلهم.
برامج أكاديمية متطورة تواكب احتياجات
سو العمل.
تواصل مستمر ومساعدتهم للحصول
عل فر العمل.
التواصل من خالل الموقع اإللكتروني
والبريد االلكتروني.
عقد دورات تنمية موارد بشرية لهم
مجانا.
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االيجابية بين القيادات وأعضاء
هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 اتباع سياسة البا المفتوح

 الحر علي العالقات اإلنسانية
االيجابية بين القيادات وأعضاء
الجهاز اإلداري.
 اتباع سياسة البا المفتوح

علي المشاركة الفعالة
 الحر
لألطراف المجتمعية في مجاالت
أنشطة المعهد.
 التفاعل مع مجتمع الدقهلية
لتقديم خدمة متميزة وعقد
االتفاقيات وبرتوكوالت التعاون.

 التواصل ومتابعة خريجي
المعهد لتقديم الدعم بجميع
أشكاله من تدريب وفر عمل.
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نبذة عن المعهد
البيانات الوصفية عن المؤسسة
 .1اسم المؤسسة :معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة.
 نوع المؤسسة :معهد عالي
 اسم الجامعة /األكاديمية :ال ينطبق.
 نوع المعهد :خا
 .2عنوان المؤسسة :المنصورة طريق دمياط الشرقي.
 تاريخ التأسيس2005 / 5 / 25 :

القرار الوزاري رقم 1311

 تاريخ بدء الدراسة2005 / 9 / 24 :
 مدة الدراسة 4 :سنوات.
 لغة الدراسة :العربية
 .3القيادة األكاديمية:
 عميد المعهد :أ.د .بشير عبد العويم محمد البنا
 تليفون 050 2174866 :فاكس050 2174863 :
 بريد إلكترونيmail.nilehi.edu.eg :
 وكيل المعهد لشئون التعليم والطالب :أ.م.د .رضا عبد الغفار منصور
 قائم باعمال وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة :د .فرحات عبد الحي امين
 .4الموارد البشرية بالمؤسسة (للعام )2017/2016
 عدد أعااء هيئة التدريس :إجمالي 39ت منهم  39عل رأس العملت  11معينت  28منتد
جزئيات  --معارت  --أجازةت  --مهمة علميةت نسبة المعارين إلجمالي أعضاء هيئة التدريس-- :
%ت نسبة اإلجازات الخاصة إلجمالي أعضاء هيئة التدريس.% -- :
 عدد أعضاء الهيئة المعاونة :إجمالي 30ت منهم  30عل رأس العملت  --أجازة خاصةت  --بعثةت
نسبة األجازات الخاصة إلجمالي الهيئة المعاونة.% -- :

الخطة اإلستراتيجية 2022/2017
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 توايع أعااء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وفقًا للدرجة العلمية:
أعااء هيئة التدريس

العدد
النسبة

أستاذ
متفرغ
6

أستاذ
مساعد
3

أستاذ
3

الهيئة المعاونة
مدرس

اإلجمالي

27

39

مدرس
مساعد
7

معيد

اإلجمالي

23

30

%100 %76.7 %23.3 %100 %69.0 %7.8 %7.8 %15.4

 عدد أفراد الجهاا اإلداري والفني :إجمالي  ،84منهم  84دائم -- ،مؤقت.
 .5األنشطة األكاديمية بالمؤسسة
 برامج المرحلة الجامعية األولى
 تمنح المؤسسة درجة البكالوريوس في تخصصات المحاسبة والتجارة الخارجية ونومالمعلومات االدارية من خالل عدد ( )3برنامج مفصلة بالجدول (.)1
 -تخرج من المعهد عدد ( )8من الدفعات حت

عام 2016ت كان أولها في العام الدراسي

(.)2009/2008
 مقيد بالمعهد وفق إحصائيات العام الدراسي ( )2017/2016عدد ( )4187من الطال .-

عدد
العام
الدراسي

الخريجين

السنوات

في

األخيرة:

الخمس

 2016/2015 2015/2014 2014/2013 2013/2012 2012/2011اإلجمالي
455

العدد

295

599

842

960

3151

 .6 .7األقسام العلمية
عدد أعااء هيئة التدريس

عدد أعااء الهيئة المعاونة

القسم
قسم المحاسبة

12

9

قسم إدارة االعمال

15

8

قسم االقتصاد

5

7

قسم اإلحصاء والحاسب

7

6

اجمالي

39

30
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جدول ( )1احصائيات عام 2017/2016
البرنامج
(المرحلة الجامعية
األولى)
المحاسبة
1

2

التجارة
الخارجية

3

نظم
المعلومات
اإلدارية
إجمالي

عدد أعااء هيئة
التدريس

عدد
الهيئة
المعاونة

اجمالي 12 = 17 :بعد
حساب المنتدب جزئيا
بنصف منهم :
 5 معين
 13 منتدب جزئيا = 7
اجمالي 7 = 11 :بعد
حساب المنتدب جزئيا
بنصف منهم :
 3 معين
 8 منتدب جزئيا = 4
اجمالي 15 = 26 :بعد
حساب المنتدب جزئيا
بنصف منهم :
 9 معين
 17 منتدب جزئيا = 9
اجمالي 25 = 39 :بعد
حساب المنتدب جزئيا
بنصف منهم:
 11 معين
 28 منتدب جزئيا =
14

30

عدد
الطالب

نسبة أعااء
هيئة التدريس
للطالب

+271
=572
843

نسبة الهيئة
المعاونة
للطالب

40.25 : 1

28.1 : 1

12

31 + 11
= 42

6:1

3.5 : 1

30

2661

177.4 : 1

88.7 : 1

30

4187

167 : 1

139.6 : 1

جزئيا بنصف العضو المعين أو المعار ًّ
ًّ
كليا.
ملحوظة :يتم حساب العضو المنتدب
 برامج الدراسات العليا :ال ينطبق

 .7وسائل االتصال بالمؤسسة
 عنوان المؤسسة :المنصور طريق دمياط الشرقي الموقع اإللكتروني للمؤسسةwww.nilehi.edu.eg : اسم عميد المعهد :أ.د .بشير عبد العظيم محمد البنا البريد اإللكتروني لعميد المؤسسةrony_237@yahoo.com : هاتف عميد المؤسسة01009556666 : اسم منسق الزيارة :د /رانيا محمد المرسي البريد اإللكتروني لمنسق الزيارةrony2724@gmail.com : -هاتف منسق الزيارة01006337350:
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ثانيا :التحليل البيئي الرباعي للمعهد
SWOT Analysis
 إجراءات التحليل البيئي للمعهد.
 مصادر وأدوات جمع البيانات والمعلومات
 تحليل البيئة الداخلية واعداد مصفوفة العوامل
اإلستراتيجية الداخلية.
 تحليل البيئة الخارجية واعداد مصفوفة العوامل
اإلستراتيجية الخارجية.
 مصفوفة العوامل االستراتيجية الداخلية – الخارجية.
 تحديد سمات التميز للمعهد.
 تحليل الفجوة بين الوضع القائم والمأمول.

الخطة اإلستراتيجية 2022/2017
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إجراءات التحليل البيئي للمعهد
 -1تشكيل فريق لصياغة الخطة اإلستراتيجية يتكون من فريق إدارة عملية التخطيط والفريق
التنفيذي والذي إجرى عملية التحليل البيئي الرباعي للمعهد.
 -2عقد ورشة عمل للتدريب عل صياغة الخطة اإلستراتيجية للمعهد والتحليل البيئي كما تم فيها
عملية عصو ذهني للحضور لتحديد نقاط القوة والضعو والفر

والتهديدات.

 -3اعداد استبيانات لتحليل البيئة الداخلية والخارجية للمعهد وتوزيعها عل األطراف المعنية من
داخل وخارج المعهد.
 -4اجراء مالحوات لتحليل الموارد المادية وإمكانات االمن والسالمة.
 -5فحص الوثائق الثانوية بالمعهد مثل اللوائح والتقارير السنوية وغيرها.
 -6تحليل نتائج االستبيانات والمقابالت والمالحوات والفحص الوثائقي.
 -7تحديد نقاط القوة والضعو والفر

والتهديدات و إعداد مصفوفات العوامل اإلستراتيجية

الداخلية والخارجية وعرض النتائج عل اإلطراف المعنية.
 -8عقد لقاءات ومقابالت مع كافة األطراف المعنية لمناقشة نتائج التحليل البيئي.
 -9اعتماد نتائج التحليل البيئي من مجلس المعهد تمهيدا لالسترشاد به في تحديث الرؤية والرسالة
والغايات واالهداف االستراتيجية.

مصادر وأدوات جمع البيانات والمعلومات
مصادر جمع البيانات والمعلومات
 أعضاء هيئة التدريس
 أعضاء الهيئة المعاونة.
 الطال .
 اإلداريين.
 الجهات الخارجية المستفيدة مثل األطراف المجتمعية والخريجين.

أدوات جمع البيانات والمعلومات
 -1استبيانات موجهة لألطراف المعنية حول االبيئة الداخلية والخارجية
 -2لقاءات مع القياادات
 -3اجتماعات مع األطراف المعنية
 -4ورش عمل
الخطة اإلستراتيجية 2022/2017
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 -5عصو ذهني
 -6مالحوات للموارد استرشادا بنماذج الهيئة للتقييم الكمي
 -7فحص وثائق للبيانات الثانوية
والجدول التالي يوضح حجم العينات ونسب التمثيل للفئات المستهدفة من االستبيانات والمقابالت
اجمال عدد الفئة

الفئات

النسبة

عدد العينة

أعااء هيئة التدريس

39

39

100%

الهيئة المعاونة

30

30

100%

4187

600

%14

84

84

100%

فئات متعددة

50

الطالب
االداريون
االطراف المجتمعية و الخريجون

تمثل قطاعات لكل برنامج

تحليل البيئة الداخلية للمعهد وتحديد نقاط القوة والاعف
قام فريق التخطيط االستراتيجي بالمعهد بتحليل البيئة الداخليةة مركةزا علةي نقةاط القةوة والضةعو وقةد
اعتمد التحليل علي معايير االعتماد الواردة في دليل االعتماد الصادر عن الهيئة القومية لضمان جودة
التعليم واالعتماد اإلصدار الثالث يوليو  2015كما يوضحها الجدول التالي:
معايير اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي
 .1التخطيط االستراتيجي.

 .7المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية

 .2القيادة والحوكمة

 .8التدريس والتعلم

 .3إدارة الجودة والتطوير

 .9الطال والخريجون.

 .4أعضاء هيئة التدريس.

 .10البحث العلمي واألنشطة العلمية األخرى.

 .5الجهاز اإلداري.

 .11الدراسات العليا( .ال ينطبق)

 .6الموارد المالية والمادية.

 .12المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة.

تم تحليل البيئة الداخلية من خالل الخطوات التالية:
 .1جمع البيانات والمعلومات :قام الفريق بجمع البيانات والمعلومات عن مؤشرات وممارسات
معايير اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي اإلصدار الثالث يوليو  2015للهيئة القومية لضمان
جودة التعليم واالعتمادت مستخدما أدوات جمع البيانات والمعلومات السابق ذكرها.

الخطة اإلستراتيجية 2022/2017

21

معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة

 .2تحليل البيانات لتحديد نقاط القوة والاعف :تم تحليل النتائج من قبل لجنة القياس والتقويم
وعرضها علي كافة األطراف المعنية لمناقشتها واستنتاج نقاط القوة ونقاط الضعو للمعهد
لمعايير اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي اإلصدار الثالث يوليو  2015للهيئة القومية لضمان
جودة التعليم واالعتماد التالية:
المعيار
 .1التخطيط
اإلستراتيجي

 .2القيادة
والحوكمة

 .3إدارة الجودة
والتطوير

نقاط القوة

نقاط الاعف

 محدودية نشر الوعي برؤية ورسالة
 توافرخطة إستراتيجية ثالثية عن الفترة
واهداف المعهد.
2017/2014
 توجد رؤية ورسالة معتمدة بمشاركة األطراف  لم يتم تحديد السمات المميزة للمعهد.
 ال تتوافر قيم جوهرية للمعهد.
المعنية وتوجد آلية لمراجعتهما.
 يوجد للمعهد غايات وأهداف معتمدة ومعلنة لجميع
األطراف.
 توجد خطط تنفيذية وتقارير سنوية عن ما تم
إنجازه.
 يتم تدريب القيادات وفق برامج تدريبية وآلية  اختيار القيادات يتم دون معايير موثقة
ومعتمدة ومعلنة.
لتقييم مردوده.
 نمط القيادة بالمعهد ديمقراطي ويوجد تفويض  ال توجد مشاركة من جانب أعضاء هيئة
التدريس عند اختيار القيادات.
للسلطات.
 عدم وجود معايير معلنة لتقييم أداء
 قياس االراء عن نمط القيادة يتم سنويا.
القيادات.
 يتم اتخاذ القرارات الخاصة بالتعليم من خالل
 ال يتم نشر ثقافة حقو الملكية الفكرية
مجالس األقسام ومجلس المعهد.
من خالل ندوات لألطراف الداخلية.
 توافر قواعد ضمان العدالة وعدم التمييز للطال
واإلداريين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة  ال توجد وثيقة متكاملة تسم ميثا
العمل.
المعاونة.
 توجد إجراءات للحفاظ عل حقو الملكية  ال يتم التعامل بفاعلية مع مشكالت
التعليم والتعلم
الفكرية.
 الهيكل التنويمي غير محدث وال
 توجد آلية لتلق الشكاوى والمقترحات.
يتضمن كافة الوحدات/اللجان التي
 توافر اإلدارات الداعمة للعملية التعليمية.
تتطلبها معايير االعتماد.
 وجود موقع الكتروني للمعهد .
 التوصيو الوظيفي ال يشمل جميع
 مصداقية المعلومات المنشورة عن المعهد.
الوظائو بالمعهد.
 يوجد قواعد بيانات ورقية.
 يوجد نوام للمعلومات اإلدارية (برنامج ابن
الهيثم).
 يوجد تشكيل لمجلس إدارة وحدة ضمان الجودة  .ال يتم مناقشة نتائج التقويم الذاتي مع
 توافر المكان وكفاية التجهيزات المناسبة لوحدة
األطراف المعنية.
ضمان الجودة.
 محدودية الوعي بثقافة الجودة بين
 دعم وحدة إدارة الجودة ماليا ووضع الئحة
الطال واإلداريين.
للوحدة.
 ال توجد ندوات لنشر ثقافة الجةودة داخةل
خالل
من
الجودة
مجال
في
مدربة
كوادر
 وجود
المعهد.
الهيئة.
 المراجعة الداخلية النشطة المعهد ال تتم
 مدير وحدة ضمان الجودة ممثل في مجلس المعهد
دوريا.
ومفوض من قبل العميد.
 ال يتم متابعة تقارير البرامج بالمعهد من
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 تم إعداد خطة للتقويم الذاتي وآليات لتنفيذها.

 .4أعااء هيئة
التدريس
والهيئة
المعاونة







 .5الجهاا
اإلداري

 .6الموارد
المالية والمادية

 .7المعايير
األكاديمية
والبرامج
التعليمية

دورات 

حصول أعضاء هيئة التدريس عل
تدريبية في مجال الجودة
مناسبة تخصص أعضاء هيئة التدريس
التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

بالواجبات الوظيفية.
توجد إجراءات معتمدة للتعامل مع العجز في
أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
قياس اراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة 
المعاونة يتم سنويا.


 يوجد بالمعهد عدد كاف من اإلداريين للعمل في
اإلدارات المختلفة.
 يتم تقييم أداء العاملين سنويا.
 يوجد مكافآت مقابل اإلعداد والمشاركة في
أعمال الجودة بالمعهد.
 بيئة وظروف العمل جيدة ومالئمة للمتطلبات
الوظيفية.
 قياس اراء االداريين يتم دوريا
 كفاية الموارد المالية وتنوع مصادر التمويل
 تتوافر وثيقة معتمدة للتقدير الكمي للمباني
سنويا.
 استيفاء المباني وموارد التعليم والتعلم للقياسات
المرجعية.
 توافر وسائل االتصال والتكنولوجيا وموقع عل
شبكة االنترنت.
 توافر المناخ الصحي (التهوية واإلضاءة) بمباني
ومنشآت المعهد.
 تبن معايير أكاديمية المرجعية القومية ()NARS
لبرنامج المحاسبة واعداد  ARSلبرنامج التجارة
الخارجية ونوم المعلومات االدارية.
 وع أعضاء هيئة التدريس بالمعايير األكاديمية.
 برامج تعليمية متنوعة تتفق مع احتياجات سو
العمل.
 يوجد توصيو للبرامج التعليمية والمقررات
الدراسية.
 دورية مراجعة توصيو البرامج من مراجع
داخلي.
 تقويم المقررات سنويا من قبل الطال وفق نموذج
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قبل وحدة ضمان الجودة.
ضةةةعو اسةةةتجابة األقسةةةام لالنتهةةةاء مةةةن
توصيو البرامج والمقررات.
عدد ونسبة أعضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة بالنسبة للطال ال تتفق
والقياسات المرجعية في برنامج نوم
المعلومات اإلدارية ومستوى المعهد.
تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة ال يتم وفق خطة تدريبية بناء
عل االحتياجات التدريبية.
معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة غير معلنة او مفعلة.
ال يتم مناقشة نتائج تحليل استبيانات
قياس اراء أعضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة.
تدريب االداريين ال يتم وفق خطة
تدريبية بناء عل االحتياجات التدريبية.
ال يتم مناقشة نتائج تحليل استبيانات
قياس اراء اإلداريين.

 محدودية أماكن ممارسة األنشطة
الطالبية
 بعض مباني المعهد تفتقد إل اشتراطات
األمن و السالمة.
 المكتبةةةةة مسةةةةاحتها غيةةةةر مالئمةةةةة لعةةةةدد
الطال و ال يةتم تقيةيم خةدماتها و تحليةل
نسب المستفيدين منها سنويا.







لةةم يةةتم اعةةداد مصةةفوفات توافةةق البةةرامج
مع المعايير األكاديمية المتبناة.
ال تتوافر مصفوفات اهداف البرنامج
ونواتجه وال البرنامج والمقررات
ال يتم مراجعة توصيو البرامج من
مراجع خارجي.
ملفات البرامج والمقررات غير مكتملة
ال يتم استقراء سو العمل سنويا
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 .8التدريس
والتعلم

 .9الطالب
والخريجون

 .10البحث
العلمي
واألنشطة
العلمية األخرى

 .11الدراسات
العليا
 .12المشاركة
المجتمعية
وتنمية البيئة

الهيئة.
 توافر تقارير للبرامج والمقررات.
 تتوافر أنماط تقليدية وغير تقليدية للتعليم والتعلم.
 توفير مصادر التعلم الذاتي (بنك المعرفة
واإلنترنت والمكتبة ومشروعات التخرج.
 استخدام أساليب متنوعة لتقويم الطال بعدالة
وموضوعية.
 يتوافر نوام الممتحنين الخارجيين في مقرر
مشروع التخرج فقط .
 وجود آليات فعالة لتوثيق نتائج االمتحانات.
 توجةةد قواعةةد معلنةةة للتعامةةل مةةع تولمةةات الطةةال
من نتائج االمتحان.
 قواعد القبول والتحويالت والتوزيع علي البرامج
معلنة من خالل ادارة شئون الطال .
 يتم إعداد برامج تعريفية للطال الجدد.
 توجد برامج لدعم ورعاية المتفوقين والمتميزين
في مشاريع التخرج والمتعثرين دراسيا.
 المشاركة الفعالة ألعضاء هيئة التدريس في
األنشطة الطالبية.
 تقديم الرعاية الصحية للطال من خالل توافر
عيادة طبية بالمعهد وعربة اسعاف.
 تنوع األنشطة الطالبية وزيادة نسبة مشاركة
الطال مع حصول المعهد عل مراكز متقدمة.
 تفعيل دور اتحاد الطال في األنشطة الطالبية.
 يتم قياس اراء الطال سنويا
 يوجد ادارة شئون الخريجين بالمعهد.
 وجود قاعدة بيانات ورقية بأبحاث أعضاء هيئة
التدريس بالمعهد.
 يوجد تشجيع علي إجراء البحوث التطبيقية
والمشتركة والنشر الدولي
 يوجد دعم مادي للبحث العلمي.
 يشجع المعهد حضور المؤتمرات العلمية
 يشارك المعهد في تنويم المؤتمرات العملية
ال ينطبق











ال توجد إستراتيجية للتدريس والتعلم
والتقويم مكتوبة ومعتمدة.
التدريب الميداني للطال غير اجباري
وال يتم وفق توصيو أو آلية متابعة.
ال يةةةةتم إعةةةةالم الطةةةةال بنتةةةةائج التقةةةةويم
المختلفة عبر الوسائل المناسبة.
ال يةةةةتم التأكةةةةد مةةةةن مةةةةدى توافةةةةق وربةةةةط
االمتحانات بمخرجات التعلم المستهدفة.

 قواعد التوزيع علي البرامج غير معلنة.
 ال يتم تحديث دليل الطالب بصفة دورية
 نوام دعم ورعاية الطةال أكاديميةا وماديةا
واجتماعيا غير معلن.
 ال تتةةةوافر أسةةةاليب فاعلةةةة لجةةةذ الطةةةال
الوافدين.
 محدوديةةة التواصةةل وتةةوافر بةةرامج لتنميةةة
مهارات الخريجين

 ال توجد خطة موثقة للبحث العلمي وفق
مشاكل المجتمع ومحاور األقسام العلمية.
 ال توجد لجنة الخالقيات البحث العلمي.
 ال ينوم المعهد مؤتمرا علميا خا به
 المعهد ال يشترك في أي دوريات أو
مجالت علمية
 ال توجد مشاريع بحثية ممولة

الخدمات المجتمعية التي يقوم بها المعهد متنوعة  عدم توافر خطة معتمدة وفق االحتياجات
لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
مشاركة أطراف مجتمعية في أنشطة المعهد.
 محدودية التوعية بأنشطة خدمة المجتمع.
وجود اتفاقيات مع المجتمع لتدريب الطال
 عدم مساهمة األطراف المجتمعية في
وجود كيانات فاعلة لخدمة المجتمع.
توفير فر العمل لخريجي المعهد.
يتم قياس اراء األطراف المجتمعية عن أنشطة
 عدم مشاركة األطراف المجتمعية في
خدمة المجتمع ومستوي خريجيه سنويا.
مجالس ولجان المعهد وتطوير البرامج.
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 .3تحديد العوامل اإلستراتيجية الداخلية (أهم نقاط القوة واهم نقاط الاعف) :قام فريق التخطيط
االستراتيجي بعقد جلسات العصو الذهني لتحديد العوامل اإلستراتيجية الداخلية (أهم نقاط القوة
والضعو) التي بحاجة إل خطط للتعزيزت حيث تم تحديد أهم  10-5نقاط القوة التي تسهم في
تطوير المعهد بنسبة تتراوح بين %100-%75ت وأهم نقاط الضعو التي تؤثر سلبا في تطوير
المعهد بنسبة تتراوح بين %100-%75ت وكانت أهم نقاط القوة والضعو (العوامل اإلستراتيجية
الداخلية) كالتالي:
أهم نقاط القوة Strengths






برامج تعليمية متنوعة تتفق مع احتياجات
سو العمل
استيفاء المباني وموارد التدريس والتعلم
للقياسات المرجعية
تقويم الطال بعدالة وموضوعية من خالل
أساليب متنوعة.
تتوافر لوحدة ضمان الجودة اإلمكانات
المادية والمالية والبشرية المؤهلة.
جهاز اداري مؤهل وكوء.

أهم نقاط الاعف Weaknesses







عدد ونسبة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
ال تتفق والقياسات المرجعية عل مستوى
المعهد وبرنامج نوم المعلومات اإلدارية.
ال يتم مراجعة توصيو البرامج والمقررات
من مراجع خارجي.
ال توجد استراتيجية للتدريس والتعلم والتقويم
مكتوبة ومعتمدة.
عدم وجود خطة بحثية معتمدة.
ال توجد خطة لخدمة المجتمع و تنمية البيئة
يشارك بها األطراف المستفيدة

 .4إعداد مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الداخلية (أهم نقاط القوة والاعف) :بعد تحديد أهم نقاط
القوة واهم نقاط الضعوت تم إعداد مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الداخلية كالتالي:
 تحديد وزن نسب لكل نقطة من نقاط القوة ولكل نقطة من نقاط الضعو (عوامل إستراتيجية(ت
وتم ذلك طبقا ألهمية كل عامل استراتيجيت مع مراعاة أن مجموع األوزان النسبية لنقاط القوة =
 .50ولنقاط الضعو = .50ومجموع الوزن النسبي لنقاط القوة ونقاط الضعو =  ١صحيح.
 ترتيب العوامل اإلستراتيجية الداخلية (نقاط القوة ونقاط الضعو) ترتيبا تنازليا حسب أهميتها
للمعهد بحيث أن الترتيب األول لنقطة القوة أو الضعو ذات الوزن النسبي األكبرت بينما الترتيب
األخير لنقطة القوة أو نقطة الضعو ذات الوزن النسبي األصغر.
 إعطاء درجة (قيمة) لنقاط القوة ونقاط الضعو حسب التمييز علي معيار (:)1-4
 القدرة عل االستفادة من نقطة القوة بنسبة  %100--%90تعط الدرجة .4 القدرة عل االستفادة من نقطة القوة بنسبة  %90--%75تعط الدرجة .3 امكانية التغلب عل نقطة الضعو بنسبة  %100--%90وتطور المعهد تعط الدرجة .2 امكانية التغلب عل نقطة الضعو بنسبة  %90--%75وتطور المعهد تعط الدرجة .1الخطة اإلستراتيجية 2022/2017
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 حسا

الوزن المرجح لكل نقطة من نقاط القوة وكل نقطة من نقاط الضعو عن طريق ضر

الوزن النسبي  xالدرجة.


جمع األوزان المرجحة لكل من نقاط القوة ونقاط الضعو للوصول إل الوزن الكل المرجح
بالنسبة للمعهدت (هذا الرقم يعبر عن قدرة المعهد عل التعامل مع نقاط القوة ونقاط الضعو للبيئة
الداخلية)ت كما هو موضح في الجدول التالي:
مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الداخلية (نقاط القوة والاعف)
العوامل اإلستراتيجية الداخلية

الوان
النسبي
Weight

الدرجة
Rate

الوان
المرجح

التعليق

أوالً :نقاط القوة
 .1برامج تعليمية متنوعة تتفق مع احتياجات
سو العمل
 .2استيفاء المباني وموارد التدريس والتعلم
للقياسات المرجعية
 .3تقويم الطال بعدالة وموضوعية من خالل
أساليب متنوعة.
 .4تتوافر لوحدة ضمان الجودة اإلمكانات المادية
والمالية والبشرية المؤهلة.
 .5جهاز اداري مؤهل وكوء.
إجمالي الوزن النسبي لنقاط القوة
ثانياَ :نقاط الاعف
 .1عدد ونسبة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
ال تتفق والقياسات المرجعية عل مستوى
المعهد وبرنامج نوم المعلومات اإلدارية.
 .2ال يتم مراجعة توصيو البرامج والمقررات
من مراجع خارجي.
 .3ال توجد استراتيجية للتدريس والتعلم والتقويم
مكتوبة ومعتمدة.
 .4عدم وجود خطة بحثية معتمدة.
 .5ال توجد خطة لخدمة المجتمع و تنمية البيئة
وفق احتياجات المجتمع الفعلية.
إجمالي الوان النسبي لنقاط الاعف
إجمالي الوان النسبي لنقاط القوة والاعف
إجمالي األواان المرجحة

0.15

4

0.60

0.10

4

0.40

0.10

3

0.30

يوجد  3برامج منهم برنامج
ونوم
خارجية
تجارة
معلومات ادارية
القاعات والمدرجات تستوعب
 %55من الطال
تقيس جميع نواتج التعلم

0.10

3

0.30

0.05
0.50

3

0.15
1.75

تمكنها من ممارسة أنشطتها
بكفاءة
جودة وسرعة االداء

0.15

2

0.30

مما قد يؤثر عل العبء
التدريسي وجودة التدريس

0.15

2

0.30

جودة

0.10

2

0.20

0.05
0.05

1
1

0.05
0.05

0.50
1

مما قد يؤثر عل
التوصيو
وفق
التدريس
يتم
استراتيجيات دون توثيقها
تؤثر عل اإلنتاج البحثي
تؤثر عل نوعية الخدمات

0.90
2.65

 يتاح من المصفوفة السابقة أن الرقم اعلي من  2.50مما يدل علي أن المعهد لديه قدرة
متوسطة علي منافسة المعاهد المناظرة.
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تحليل البيئة الخارجية وتحديد الفرص والتهديدات
تم تحليل البيئة الخارجية للمعهد من خالل الخطوات التالية:
 .1قام فريق التخطيط االستراتيجي بالمعهد بدراسة تأثير المتغيرات الخارجيةة علةي تطةوير أو تهديةد

المعهد مستقبليات من خالل استبيان لألطراف المعنية اشتمل عل :
 العوامل السياسية والقانونية
 العوامل االقتصادية
 العوامل االجتماعية
 العوامل التكنولوجية
 العوامل المرتبطة ببيئة التشغيل (البيئةت المستفيدونت الممولونت المنافسونت الرأي العامت اتجاهات
سو العمل)
وتم تحديد مجموعة من الفر المتاحة التي يمكن االستفادة منها في وضع وتحقيق غايات وأهداف
المعهدت ومجموعة من التهديدات التي ينبغي عل المعهد أن يتعامل معها وهي كالتالي-:












التهديدات
الفرص
 انخفاض المصروفات الدراسية في بعض
استعداد المجتمع للمشاركة ف توفير فر
المعاهد المناظرة
تدريب و توظيو
 عدم الثقة الكافية للمجتمع في خريجي
البرامج التدريبية التي تعقدها الهيئة القومية
معاهد التعليم العالي الخا
لضمان جودة التعليم واالعتماد
 انخفاض فر العمل المتاحة في السو
الزيادة السكانية التي أدت إل زيادة أعداد
العربية.
المقبولين
 التغير في سلوكيات األفراد والطال في
زيادة الطلب عل التعليم الخا
السنوات األخيرة.
وجود معايير أكاديمية  NARSللبرامج
 انخفاض مستوى الطال القادمين من
األكاديمية
التعليم االفني يهدد العملية التعليمية
توافر الخبراء وأعضاء هيئة التدريس في
تخصصات المعهد يمكن االستفادة بهم كمنتدبين  جذ الجامعات الخاصة ألعضاء هيئة
التدريس وارتفاع مرتباتهم بالجامعات
لسد العجز في بعض األقسام
الحكومية
صدور قوانين تحم حقو الملكية الفكرية.
زيادة إقبال الطال الوافدين عل التعليم العالي  ارتفاع مستوى األسعار قياسا بالدخل الذي
يحصل عليه أعضاء هيئة التدريس.
في مصر يمثل فرصة لجذبهم وتنمية موارد
 التطورات التكنولوجية السريعة وعدم القدرة
المعهد الذاتية.
عل مالحقتها.
وجود بنك المعرفة المصري.
 ارتفاع أسعار مستلزمات التشغيل للمعهد.
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 .2تحديد العوامل اإلستراتيجية الخارجية (أهم الفرص واهم التهديدات) :تم عقد جلسات العصو
الذهني وإجراء استبيان تحديد أهم الفر

واهم التهديدات لتحديد العوامل اإلستراتيجية الخارجية

التي بحاجة إل إستراتيجيات وخطط للتعزيزت وتم تحديد أهم  10-5فر

التي تسهم في تطوير

المعهد بنسبة تتراوح بين %100-%75ت وأهم  10-5تهديدات التي تؤثر سلبا في تطوير المعهد
بنسبة تتراوح بين .%100-%75
أهم الفرص Opportunities
 استعداد المجتمع للمشاركة ف توفير فر

أهم التهديدات Threats
 انخفاض المصروفات الدراسية في بعض
المعاهد المناظرة

تدريب و توظيو
 وجود الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

 عدم الثقة الكافية للمجتمع في خريجي معاهد

واالعتماد تقدم الدعم الفني والتدريب
 زيادة الطلب عل التعليم الخا

التعليم العالي الخا
 انخفاض مستوى الطال القادمين من التعليم

 توافر الخبراء وأعضاء هيئة التدريس في
تخصصات المعهد يمكن االستفادة بهم

االفني يهدد العملية التعليمية
 التطورات التكنولوجية السريعة وعدم القدرة

كمنتدبين لسد العجز في بعض األقسام
 وجود بنك المعرفة المصري.

عل مالحقتها.
 ارتفاع أسعار مستلزمات التشغيل للمعهد.

 .3إعداد مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الخارجية (أهم الفرص والتهديدات) :بعد أن تم تحديد أهم
الفر

واهم التهديدات قام الفريق بإعداد مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الخارجية من خالل

الخطوات التالية:
 تحديد وزن نسب لكل فرصة ولكل تهديد )عوامل إستراتيجية(ت وتم ذلك طبقا ألهمية كل عامل
استراتيجيت مع مراعاة أن مجموع األوزان النسبية للفر
الوزن النسبي للفر

=  .50وللتهديد = .50ومجموع

والتهديدات =  ١صحيح.

 ترتيب العوامل اإلستراتيجية الخارجية (أهم الفر

والتهديدات) ترتيبا تنازليا حسب أهميتها

للمعهد بحيث أن الترتيب األول للفرصة أو التهديد ذات الوزن النسبي األكبرت بينما الترتيب
األخير للفرصة أو التهديد ذات الوزن النسبي األصغر.
 إعطاء درجة (قيمة) لنقاط القوة ونقاط الضعو حسب التمييز علي معيار ( )1-4كالتالي:
-

في حالة قدرة المعهد عل االستفادة من الفرصة بنسبة  %100--%90تعط الدرجة 4

 في حالة قدرة المعهد عل االستفادة من الفرصة بنسبة  %90--%75تعط الدرجة .3 في حالة قدرة المعهد عل التعامل مع التهديد بنسبة  %100--%90تعط الدرجة 2الخطة اإلستراتيجية 2022/2017
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 في حالة قدرة المعهد عل التعامل مع التهديد بنسبة  %90--%75تعط الدرجة .1 حسا الوزن المرجح لكل فرصة وكل تهديد عن طريق ضر الوزن النسبي  xالدرجة.
 جمع األوزان المرجحة لكل الفر

والتهديدات للوصول إل

للمعهدت (هذا الرقم يعبر عن قدرة المعهد عل التعامل مع الفر

المرجح بالنسبة

الوزن الكل

والتهديدات للبيئة الخارجية)ت

كما هو موضح في الجدول التالي:

مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الخارجية (الفرص والتهديدات)
العوامل اإلستراتيجية الخارجية
الفرص:
 زيادة الطلب عل التعليم الخا





استعداد المجتمع للمشاركة ف توفير فر
تدريب و توظيو
وجود الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
واالعتماد تقدم الدعم الفني والتدريب
توافر الخبراء وأعضاء هيئة التدريس في
تخصصات المعهد يمكن االستفادة بهم
كمنتدبين لسد العجز في بعض األقسام
وجود بنك المعرفة المصري.
اإلجمالي

التهديدات:
 انخفاض المصروفات الدراسية في بعض
المعاهد المناظرة
 ارتفاع أسعار مستلزمات التشغيل للمعهد.
 انخفاض مستوى الطال القادمين من
التعليم االفني يهدد العملية التعليمية
 التطورات التكنولوجية السريعة وعدم
القدرة عل مالحقتها.
 عدم الثقة الكافية للمجتمع في خريجي معاهد
التعليم العالي الخا
اإلجمالي
إجمالي الوان النسبي للفرص والتهديدات
إجمالي األواان المرجحة

الوان
النسبي
Weight

الدرجة الوان
 Rateالمرجح

0.15

4

0.60

0.10

3

0.30

التعليق

مساحة المعهد تكفي
لزيادة االعداد
يمكن عقد اتفاقيات

0.10

4

0.40

االستفادة في تدريب
والنماذج

0.10

4

0.40

وضع الية لسد العجز
واستيفاء العدد
والنسبة

0.50

4

0.5

0.20

االستفادة في البحث
والتعلم الذاتي

1.90

0.15

1

0.15

ال يمكن التاثير عل
المعاهد

0.10
0.10

2
2

0.20
0.20

زيادة الميزانية
دورات تدريبية

0.50

2

0.10

زيادة الميزانية

0.10

2

0.20

لقاءات توعية
بمستوى الخريج

0.5
1.00

0.85
2.75

 يتاح من المصفوفة السابقة أن الرقم اعلى من  2.50مما يدل علي أن المعهد لديه قدرة
متوسطة علي منافسة المعاهد المناظرة القتناص الفرص والتغلب على التهديد.
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مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الداخلية والخارجية
قام الفريق بعد االنتهاء من مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الداخلية والخارجية بتحديد الموقع
االستراتيجي للمعهد باستخدام مصفوفة الداخلي – الخارجي )Internal – External Matrix (IE
والتي تتضمن ثالثة أقسام رئيسية لكل منها تطبيقات إستراتيجية مختلفةت كما هو واضح بالشكل
التالي:

ضعيف
–

قو
-

I

III

II

VI

V

IV

IX

VIII

VII

متوسط
–
ضعيف
–

الدرجة المرجحة الكلية للعناصر الخارجية

متوسط
–

قو
-

الدرجة المرجحة الكلية للعناصر الداخلية

نستنتج من تحليل البيانات الخاصة للعوامل اإلستراتيجية الداخلية ( )2.65والخارجية ( )2.75أن
المعهد يقع في الخلية رقم  Vوهي احدي خاليا القسم الثاني (القوة المتوسطة للوضع اإلستراتيجي)ت
وعلية فان:
 .1اإلستراتيجية المناسبة للمعهد هي إستراتيجية الثبات والتحسين والتطوير المستمر:
 تطوير البرامج واستراتيجيات ومصادر التعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع استيفاء القياسات المرجعية بالموارد البشرية ضمان جودة األداء والتقدم للحصول عل االعتماد من الهيئة .2اإلستراتيجية الطموحة هي التوسع والنمو:
 زيادة اعداد الطال نورا الن الطاقة االستيعابية للمعهد ( تصل ال  )%50اعل من القياساتالمرجعية (.)%40 – 35
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تحديد سمات التميز للمعهد
قام فريق إعداد الخطة اإلستراتيجية بتحديد السمات المميزة للمعهد من خالل نتائج التحليل البيئي
واالطالع عل

معاهد مناظرة ومنافسة في المجتمع المحيطت وتتمثل السمات المميزة للمعهد في

التالي:
 .1وجود برامج تعليمية متميزة :يقدم المعهد  3برامج تعليمية منهم عدد  2برنامج متميز مثل
برنامج نوم المعلومات اإلدارية وبرنامج التجارة الخارجية.
 .2نوعية وعدد الطالب المقبولين وخصائص الخريجين :حيث ال يتم تخريج أي طالب بدون
الحصول عل شهادتي  ICDLو  TOEICويتسم الخريجين بالكفاءة وتمكنوا من الحصول علي
فر

عمل جيدة بالشركات والبنوك.

 .3األنشطة الطالبية :تنوع األنشطة والحصول علي مراكز متقدمة.
 .4تنوع مصادر الموارد المالية :حيث يوجد عدة مصادر باإلضافة لمصروفات الطال .
 .5وجود مركز النيل لخدمات تكنولوجيا المعلومات  :NAITSيقدم خدمات تعليمية لألطراف
المعنية من داخل وخارج المعهد في الحاسب االلي وتكنولوجيا المعلومات وهو مركز معتمد من
 ICDL Arabiaو من النقابة العامة للتجاريين لجميع الدورات التدريبية الخاصة بالمجال
التجاري ومفوض باستالم أورا

الخريجين ورسوم االشتراك الستخراج كارنيهات نقابة

التجاريين.
 .6وجود مركز اكاديمية النيل لخدمات اللغة اإلنجليزية  :NACELSيقدم خدمات تعليمية
لألطراف المعنية من داخل وخارج المعهد في اللغة اإلنجليزية وتاهيلهم للحصول عل شهادة
 TOIECو  local TOEFLو  TOEFL ITBوهو معتمد من  American ETSلعمل
امتحانات للحصول عل

تلك الشهاداتت كما انه معتمد من جامعة كمبريدج بانجلترا لعمل

امتحانات ( CPTامتحان تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية) كما انه معتمد من  Prometricالجراء
امتحان  (Board of pharmatical specialist) BPSالخاصة بخريجي كليات الصيدلة
عل مستوى الجمهورية.
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تحليل الفجوة بين الوضع القائم والمأمول
بعد تحديد نقاط القوة والضعو تم دراسة الوضع الحالي للمعهد ومقارنته مع الوضع المأمول وهو استيفاء المعهد لمعايير اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي
اإلصدار الثالث يوليو  2015لتحديد وتغطية الفجوة باألهداف/األنشطة كالتالي:
 -1التخطيط االستراتيجي
الوضع الحالي
نقاط القوة:
 توافرخطة إستراتيجية ثالثية عن الفترة 2017/2014
 توجد رؤية ورسالة معتمدة بمشاركة األطراف المعنية
وتوجد آلية لمراجعتهما.
 يوجد للمعهد غايات وأهداف معتمدة ومعلنة لجميع
األطراف.
 توجد خطط تنفيذية وتقارير سنوية عن ما تم إنجازه.
نقاط الاعف:
 محدودية نشر الوعي برؤية ورسالة المعهد.
 لم يتم تحديد السمات المميزة للمعهد.
 ال تتوافر قيم جوهرية للمعهد.









 -2القيادة والحوكمة
الوضع الحالي


نقاط القوة:
 يتم تدريب القيادات وفق برامج تدريبية وآلية لتقييم

مردوده.
 نمط القيادة بالمعهد ديمقراطي ويوجد تفويض 

للسلطات.

تحديد الفجوة

الوضع المأمول
وثيقة الخطة االستراتيجية معتمدة
تحليل بيئي الرباعي بمشاركة جميع
األطراف
رؤية ورسالة وقيم معتمدة ومعلنة
ووجود الية للتحديث.
وع كافة األطراف برؤية ورسالة
المعهد
غايات وأهداف استراتيجية وخطة
تنفيذية
تقارير سنوية تفيد تنفيذ أنشطة الخطة
التنفيذية
تحديد السمات المميزة للمعهد

توجد فجوة في عدم توافر 
الية مراجعة الرؤية
والرسالة وتحديد السمات 
المميزة للمعهد وزيادة
نشر الوع بالرؤية

والرسالة واالهداف
وتحديد قيم جوهرية.



تغطية الفجوة
األهداف واألنشطة
اعداد خطة استراتيجية
جديدة 2022/2017
وضع الية لمراجعة
الرؤية والرسالة
عقد ندوات للتوعية
برؤية ورسالة واهداف
المعهد
تحديد قيم جوهرية
للمعهد
تحديد السمات المميزة
للمعهد

تغطية الفجوة
تحديد الفجوة
األهداف واألنشطة
الوضع المأمول
توافر معايير الختيار القيادات وجود فجوة في عدم  وضع معايير اختيار
تطبيق معايير الختيار
األكاديمية واالدارية.
وتقييم أداء القيادات
وتقييم أداء القيادات
تنمية مهارات القيادات.
ومشاركة أعضاء هيئة
بمشاركة أعضاء هيئة
تقييم أداء القيادات و نمط القيادة
التدريس
التدريس
توافر قواعد بيانات الكترونية.
 اعداد ميثا عمل متكامل
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 قياس االراء عن نمط القيادة يتم سنويا.
 يتم اتخاذ القرارات الخاصة بالتعليم من خالل مجالس
األقسام ومجلس المعهد.
 يتم التعامل بفاعلية مع مشكالت التعليم والتعلم
 توافر قواعد ضمان العدالة وعدم التمييز للطال
واإلداريين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 توجد إجراءات للحفاظ عل حقو الملكية الفكرية.
 توجد آلية لتلق الشكاوى والمقترحات.
 توافر اإلدارات الداعمة للعملية التعليمية.
 وجود موقع الكتروني للمعهد .
 مصداقية المعلومات المنشورة عن المعهد.
 يوجد قواعد بيانات ورقية.
 يوجد نوام للمعلومات اإلدارية.
نقاط الاعف:
 اختيار القيادات يتم دون معايير موثقة ومعتمدة
ومعلنة.
 ال توجد مشاركة من جانب أعضاء هيئة التدريس عند
اختيار القيادات.
 عدم وجود معايير معلنة لتقييم أداء القيادات.
 ال يتم نشر ثقافة حقو الملكية الفكرية من خالل
ندوات.
 ال توجد وثيقة متكاملة بمسم ميثا العمل.
 الهيكل التنويمي غير محدث وال يتضمن كافة
الوحدات/اللجان التي تتطلبها معايير االعتماد.
 التوصيو الوظيفي ال يشمل جميع الوظائو بالمعهد.
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تحديث الهيكل التنويمي واستحداث
وفجوة في وضع وثيقة 
ميثا عمل ونشر ثقافة
وحدات ولجان وإدراجها بالهيكل
واعتماده وإعالنه
حقو الملكية الفكرية من 
خالل ندوات
وضع توصيو وظيفي لجميع
الوظائو بالمعهد وإعالنه وااللتزام
وفجوة في عدم مالئمة 
الهيكل وإعالنه وشمولية
به.
وضع دليل شامل للممارسات التوصيو الوظيفي
األخالقية وإجراءات للمحافوة عل

حقو الملكية الفكرية والنشر وقواعد
لضمان العدالة وعدم التمييز واإلعالن
عنها وااللتزام بما جاء فيها.
موقع الكتروني لنشر كافة المعلومات
وعي كافة األطراف بحقو الملكية
الفكرية والنشر ثقافة
التعامل مع الممارسات غير العادلة
والشكاوي والمقترحات بشفافية وفق
أليه معتمدة
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عقد ندوات لنشر ثقافة
حقو الملكية الفكرية
إنشاء قواعد بيانات
الكترونية متكاملة
تحديث الهيكل التنويمي
ليتضمن كافة اإلدارات
واعتماده وإعالنه
إعداد توصيو وظيفي
شامل واعتماده
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تحديد الفجوة

 -3إدارة الجودة والتطوير
الوضع المأمول
الوضع الحالي
 وجود نوام داخلي إلدارة الجودة
نقاط القوة:
يشارك فية فئات متعددة.
 يوجد تشكيل لمجلس إدارة وحدة ضمان الجودة.
 توافر المكان وكفاية التجهيزات المناسبة لوحدة ضمان  توفير المكان والتجهيزات و الدعم
المادي والمعنوي للوحدة بصورة
الجودة.
مستمرة.
 دعم وحدة إدارة الجودة ماليا ووضع الئحة للوحدة.
 وجود كوادر مدربة في مجال الجودة من خالل الهيئة  .نشر ثقافة الجودة داخل المعهد.
 مدير وحدة ضمان الجودة ممثل في مجلس المعهد  إعداد خطة متكاملة للتقويم الذاتي
 اعداد تقارير سنوية وقواعد بيانات
ومفوض من قبل العميد.
للوحدة.
 تم إعداد خطة للتقويم الذاتي وآليات لتنفيذها والتقارير.
 استخدام أدوات وومؤشرات متنوعة
نقاط الاعف:
في تقويم األداء.
 ال يتم مناقشة نتائج التقويم الذاتي مع األطراف المعنية.
 محدودية الوعي بثقافة الجودة بين الطال واإلداريين  .اعداد الدراسة الذاتية.
 المساءلة والمحاسبة عند التقصير في
 ال توجد ندوات لنشر ثقافة الجودة داخل المعهد.
األداء التعليمي.
 المراجعة الداخلية النشطة المعهد ال تتم دوريا.
 ال يتم متابعة توصيفات وتقارير البرامج والمقررات  مناقشة نتائج تقويم األداء مع كافة
األطراف المستفيدة.
بالمعهد من قبل وحدة ضمان الجودة.
 اجراء مراجعات داخلية دورية عل
مستوي المعهد واالقسام واإلدارات.
 -4أعااء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
الوضع المأمول
الوضع الحالي
 استيفاء القياسات المرجعية في أعضاء
نقاط القوة:
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يوجد فجوة في محدودية 
الوعي بثقافة الجودة
وعدم مناقشة نتائج التقويم
الذاتي واستخدامه في 
تطوير األداء ومتابعة
وتقارير
توصيفات
والمقررات 
البرامج
المراجعة
ودورية
الداخلية واستكمال قواعد 
بيانات الوحدة

تغطية الفجوة
األهداف واألنشطة
عرض نتائج التقويم
الذاتي علي األطراف
المعنية
عقد ندوات لألطراف
داخل المعهد حول ثقافة
الجودة
تحديث قواعد بيانات
الوحدة
وضع جدول زمني
المراجعة
الجراء
ومتابعة
الداخلية
وتقارير
توصيفات
البرامج والمقررات

تغطية الفجوة
تحديد الفجوة
األهداف واألنشطة
توجد فجوة بين أعداد  وضع خطة لتعيين
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 حصول أعضاء هيئة التدريس عل دورات تدريبية

في مجال الجودة
 مناسبة تخصص أعضاء هيئة التدريس للمقررات
 التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمواعيد 
المحاضرات والساعات المكتبية.
 توجد إجراءات معتمدة للتعامل مع العجز والفائض في

أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 قياس اراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة يتم
سنويا.

نقاط الاعف:
 عدد ونسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
بالنسبة للطال ال تتفق والقياسات المرجعية عل 
مستوى المعهد وبرنامج نوم المعلومات االدارية.
 تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ال يتم
وفق خطة تدريبية بناء عل االحتياجات التدريبية.
 معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة غير معلنة او مفعلة.
 ال يتم مناقشة نتائج تحليل استبيانات قياس اراء أعضاء
هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 -5الجهاا اإلداري
الوضع الحالي

نقاط القوة:
 يوجد بالمعهد عدد كاف من اإلداريين للعمل في

اإلدارات المختلفة.
 يتم تقييم أداء العاملين سنويا.
 يوجد مكافآت مقابل المشاركة في أعمال الجودة 
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هيئة التدريس ومعاونيهم للطال
واالعباء
التخصص
مالءمة
التدريسية.
التعامل مع العجز والفائض في
أعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة.
إعداد خطة للتدريب وفق االحتياجات
التدريبية ألعضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة.
وضع آليات موثقة لتقييم أداء أعضاء
هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
قياس اراء أعضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة واتخاذ إجراءات
للتحسين بصورة دورية.

أعضاء هيئة التدريس و
وانتداب أعضاء هيئة
األعداد المطلوبة طبقا
تدريس و والهيئة
للقياسات المرجعية للهيئة
واستيفاء
المعاونة
القومية لضمان جودة
القياسات المرجعية.
التعليم و االعتماد واعداد
االحتياجات
خطة تدريبية وفق  قياس
التدريبية ووضع خطة
االحتياجات وتفعيل تقييم
لتدريب أعضاء هيئة
األداء ومناقشة نتائج
قياس االراء
والهيئة
التدريس
المعاونة.
 اعداد نماذج تتضمن
معايير موضوعية لتقييم
األداء.
 مناقشة نتائج قياس اراء
أعضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة.

تغطية الفجوة
تحديد الفجوة
األهداف واألنشطة
الوضع المأمول
جهاز إداري مالئم ويتم توزيعه وفقا وجود فجوة في تدريب  وضع خطة تدريب وفق
أعضاء الجهاز اإلداري
لمؤهالت وقدرات اعضاءؤه.
اإلداريين
احتياجات
توجد آليات للتعامل مع النقص والزيادة ومناقشة نتائج قياس
واعتمادها
التدريبية
االراء
في أفراده.
وإعالنها
تنمية قدرات اإلداريين وفق االحتياجات
 مناقشة نتائج قياس
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التدريبية.
بالمعهد.
 بيئة وظروف العمل جيدة ومالئمة للمتطلبات  تقييم أداء أعضاء الجهاز اإلداري
يتضمن معايير موضوعية ومعلنةت
الوظيفية.
وتستخدم نتائج التقييم للمحاسبة.
 قياس اراء االداريين يتم دوريا
 قياس آراء أعضاء الجهاز اإلداري
نقاط الاعف:
بوسائل مناسبة واالستفادة من النتائج في
 تدريب االداريين ال يتم وفق خطة تدريبية بناء عل
اتخاذ إجراءات تصحيحية.
االحتياجات التدريبية.
 ال يتم مناقشة نتائج تحليل استبيانات قياس اراء
اإلداريين.
 -6الموارد المالية والمادية
الوضع المأمول
الوضع الحالي
نقاط القوة:
 الموارد المالية كافية لطبيعة النشاط
 كفاية الموارد المالية وتنوع مصادر التمويل
وتوزع وفقا
وأعداد الطال
 تتوافر وثيقة معتمدة للتقدير الكمي للمباني سنويا.
لالحتياجات الفعلية وتحقيق الرسالة
 استيفاء المباني وموارد التعليم والتعلم للقياسات
واألهداف.
المرجعية.
 تنوع وتطور مصادر التمويل.
المحاضرات
وقاعات
 توافر وسائل االتصال والتكنولوجيا وموقع عل شبكة  المباني
االنترنت.
والمعامل
الدراسية
والفصول
 توافر المناخ الصحي (التهوية واإلضاءة) بمباني
وتجهيزاتها مالئمة ألعداد الطال .
ومنشآت المعهد.
 توافر التهوية واالضاءة والمناخ
نقاط الاعف:
الصحي بالمباني.
 محدودية أماكن ممارسة األنشطة الطالبية
 صيانة القاعات والمعامل والتجهيزات
 بعض مباني المعهد تحتاج صيانة وتفتقد إل
والبنية التحتية والمرافق يتم بصورة
اشتراطات األمن و السالمة.
دورية.
 المكتبة مساحتها غير مالئمة لعدد الطال و ال يتم تقيةيم  مناسبة إجراءات األمن والسالمة
خدماتها و تحليل نسب المستفيدين منها سنويا.
المتبعة .
الخطة اإلستراتيجية 2022/2017
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االراء واالستفادة من
اتخاذ
النتائج في
إجراءات تصحيحية.

تحديد الفجوة
وجود فجوة في أماكن 
ممارسة
األنشطة 
الرياضية وعوامل األمن
ومالءمة
والسالمة
المكتبة



تغطية الفجوة
األهداف واألنشطة
صيانة المبني بالكامل
التعاقد مع اندية رياضية
للتغلب عل محدودية
األماكن بالمعهد
إجراءات
استكمال
االمن والسالمة
انشاء مكتبة اخري
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 حداثة وسائل االتصال والموارد
والنوم التكنولوجية المستخدمة.
 موقع إلكتروني فاعل ويحدث دوريّا.
 مالئمة المكتبة من حيث توافر الكتب
والمراجع والتجهيزات والخدماتت
والمكتبة الرقمية متاحة للمعنيين.
 -7المعايير االكاديممية والبرامج التعليمية
الوضع المأمول
الوضع الحالي
 المعايير األكاديمية المرجعية المتبناة
نقاط القوة:
 تبن المعايير األكاديمية المرجعية القومية ()NARS
تتوافق مع رسالة المعهد وأهدافها.
لبرنامج المحاسبة واعد  ARSلبرنامج التجارة  البرامج التعليمية مالئمة لمتطلبات
الخارجية ونوم المعلومات االدارية.
سو العمل.
 وع أعضاء هيئة التدريس بالمعايير األكاديمية.
 البرامج التعليمية موصّفة ومعتمدةت
 برامج تعليمية متنوعة تتفق مع احتياجات سو العمل.
وتتوافق نواتج التعلم لكل برنامج مع
 يوجد توصيو للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية.
المعايير األكاديمية المتبناة.
 دورية مراجعة توصيو البرامج من مراجع داخلي.
 نواتج التعلم لكل برنامج تعليمي تتسق
 تقويم المقررات سنويا من قبل الطال وفق نموذج
مع مقرراته الدراسية
الهيئة.
 توصيو المقررات يوضح طر
 توافر تقارير للبرامج والمقررات.
التدريس والتقويم التي تحقق نواتج
نقاط الاعف:
التعلم.
 لةةم يةةتم اعةةداد مصةةفوفات توافةةق البةةرامج مةةع المعةةايير  البرامج التعليمية والمقررات الدراسية
األكاديمية المتبناة.
يتم مراجعتها بصورة دورية من
 ال تتوافر مصفوفات اهداف البرنامج ونواتجه وال
المراجعين الداخليين والخارجيين.
البرنامج والمقررات
 توافر تقارير سنوية للمقررات الدراسية
الخطة اإلستراتيجية 2022/2017
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الفجوة
توجد فجوة تتمثل في 
دراسة احتياجات سو
العمل وإعداد مصفوفات
المضاهاة ودورية نوام
الخارجية
المراجعة
البرامج 
وملفات
والمقررات




تغطية الفجوة
األهداف واألنشطة
اسةةةةةتقراء سةةةةةو العمةةةةةل
سةةةةةةةةنويا مةةةةةةةةن خةةةةةةةةالل
اسةةةةةةةةةتبيانات وبةةةةةةةةةرامج
مناظرة
اسةةةةةةةتكمال مصةةةةةةةفوفات
المضاهة
اجةةةةةةةةةةةراء المراجعةةةةةةةةةةةة
الخارجية للبةرامج بصةفة
دورية.
اسةةتكمال ملفةةات البةةرامج
والمقررات
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 عدم دورية مراجعة توصيو البرامج من مراجع
خارجي.
 ملفات البرامج والمقررات غير مكتملة
 ال يتم استقراء سو العمل سنويا
 -8التعليم والتعلم والتسهيالت الداعمة
الوضع الحالي
نقاط القوة:
 تتوافر أنماط تقليدية وغير تقليدية للتعليم والتعلم.
 توفير مصادر التعلم الذاتي (بنك المعرفة واإلنترنت
والمكتبة ومشروعات التخرج).
بعدالة
 استخدام أساليب متنوعة لتقويم الطال
وموضوعية.
 يتوافر نوام الممتحنين الخارجيين في مقرر مشروع
التخرج فقط .
 وجود آليات فعالة لتوثيق نتائج االمتحانات.
 توجد قواعد معلنة للتعامل مع تولمات الطال من نتائج
االمتحان.
نقاط الاعف:
 ال توجد إستراتيجية للتدريس والتعلم مكتوبة ومعتمدة.
 التدريب الميداني للطال ال يتم وفق توصيو أو آلية
متابعة.
 ال يتم إعالم الطال بنتائج التقويم المختلفة عبر الوسائل
المناسبة.
 ال يتم التأكد من مدى توافق وربط االمتحانات
الخطة اإلستراتيجية 2022/2017

والبرامج التعليمية وتناقش مع
المعنينت ويستفاد منها في وضع خطط
التحسين والتطوير
تحديد الفجوة











الوضع المأمول
توافر استراتيجية للتدريس والتعلم
والتقويم.
التعلم الذاتي ومهارات التوظو لدى
الطال .
تصميم وتوصيو برامج التدريب
للطال وفقا لنواتج التعلم المستهدفة.
تقويم أداء الطال في التدريب وتقييم
فاعلية التدريب واستخدام النتائج في
تطوير آلية التدريب وأدواته وموارده.
كفاءة وعدالة تقويم الطال ت
واالمتحانات يُأمن وضعها ونسخها
وتوزيعها بما يضمن سريتها.
نتائج تقويم الطال يستفاد منها في
التعليمية
البرامج
تطوير
واستراتيجيات التدريس والتعلم
والتقويم.
قواعد التعامل مع تولمات الطال من
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توجد فجوة في عدم توافر 
للتدريس
استراتيجية
والتعلم والتقويم

والتدريب الميداني غير
اجباري بالالئحة
وال يتم التحقق من استيفاء
االمتحانات لمخرجات
التعلم المستهدفة
وإعالن الطلبة بنتائج 
االمتحانات الفصلية في
أوقات ووسائل مناسبة


تغطية الفجوة
األهداف واألنشطة
استراتيجية
إعداد
التدريس والتعلم والتقويم
اتخاذ قرارات لتنفيذ
الميداني
التدريب
وتوصيفه ووضع الية
للتقويم والمتابعة وانشاء
إدارة التدريب.
وضع آليات محددة للتأكد
من مدى توافق وربط
االمتحانات بمخرجات
التعلم المستهدفة.
بنتائج
اعالم الطال
االمتحانات بوسائل وفي
أوقات مناسبة

معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة

نتائج التقويم موثقة ومعلنةت وتوجد
آليات لمراقبة تطبيقها.

بمخرجات التعلم المستهدفة.
 -9الطالب والخريجون
الوضع الحالي
نقاط القوة:
 قواعد القبول والتحويالت معلنة في ادارة شئون الطال .
 يتم إعداد برامج تعريفية للطال الجدد.
 توجد برامج لدعم ورعاية المتفوقين والمتميزين في
مشاريع التخرج والمتعثرين دراسيا.
 مشاركة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في األنشطة
الطالبية.
 تقديم الرعاية الصحية للطال من خالل توافر عيادة
طبية بالمعهد وعربة اسعاف.
 تنوع األنشطة الطالبية وزيادة نسبة مشاركة الطال مع
حصول المعهد عل مراكز متقدمة.
 تفعيل دور اتحاد الطال ومساهماته في األنشطة
الطالبية.
 يتم قياس اراء الطال سنويا
 يوجد ادارة شئون الخريجين بالمعهد.
نقاط الاعف:
 قواعد التوزيع علي البرامج غير معلنة.
 ال يتم تحديث دليل الطالب بصفة دورية.
 نوام دعم ورعاية الطال غير معلن.
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الفجوة

الوضع المأمول
 قواعد قبول وتحويل وتوزيع الطال
عل البرامج التعليمية عادلة ومعلنة.
 تطبيق أساليب فاعلة لجذ الطال
الوافدين.
 تطبيق نوام متكامل وفعال لدعم الطال
ماديّا واجتماعيّا وصحيّا ويتم تعريو
الطال به بوسائل متعددة.
 توافر نوام للدعم األكاديمي للطال
وتقدم لهم خدمات التوجيه المهني.
 دمج ذوي االحتياجات الخاصة في
المجتمع الطالبي ومراعاة مالءمة
اإلنشاءات والتجهيزات.
 وجود تمثيل للطال في اللجان ذات
الصلة.
 األنشطة الطالبية متنوعةت ويتوافر لها
الموارد المالئمة من حيث األماكن
والتجهيزات واإلشراف.
 قياس آراء الطال ت واالستفادة من
النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.
 متابعة الخريجين والتواصل معهمت
واعداد قواعد بيانات خاصة بهم تحدث
بصورة دورية.
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يوجد فجوة في عدم 
اعالن برامج الدعم
الطالبي
ورعاية 
والمتفوقين
المبدعين
والمتعثرين وعدم توافر
ورعاية 
برامج جذ
الوافدين والتواصل مع
وتنمية
الخريجين
مهاراتهم

وتحديث دليل الطالب



تغطية الفجوة
األهداف واألنشطة
انشاء إدارة للدعم
االكاديمي
اعالن برامج الدعم
بوسائل متنوعة
وضع اليات الكتشاف
المبدعين
ورعاية
والمتفوقين والمتعثرين
تفعيل دور ادارة شئون
الخريجين
تحديث دليل الطالب
وضع الية لجذ
للدراسة
الوافدين
بالمعهد

معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة

 التنمية المهنية والتعليم
 ال تتوافر أساليب فاعلة لجذ الطال الوافدين.
للخريجين وفقا لسو العمل.
 محدودية التواصل وتوافر برامج لتنمية مهارات
الخريجين
 -10البحث العلمي واألنشطة العلمية
الوضع المأمول
الوضع الحالي
 خطة للبحث العلمي.
نقاط القوة:
 نشر الوعي بأخالقيات البحث العلمي.
 وجود قاعدة بيانات ورقية بأبحاث أعضاء هيئة
 الموارد المتاحة كافية ألنشطة البحث
التدريس بالمعهد.
العلمي
 يوجد تشجيع علي إجراء البحوث التطبيقية والمشتركة
 المشاركة في مشروعات بحثية ممولة.
والنشر الدولي
 تنمية قدرات الباحثين
 يوجد دعم مادي للبحث العلمي.
 تشجيع ودعم األبحاث المشتركة
 يشجع المعهد حضور المؤتمرات العلمية.
والتطبيقية.
 يشارك المعهد في تنويم المؤتمرات العملية
 اإلنتاج البحثي يتناسب مع عدد أعضاء
نقاط الاعف
هيئة التدريس.
 ال توجد خطة موثقة للبحث العلمي وفق مشاكل
 المشاركة في األنشطة والمشروعات
المجتمع وتوجهات األقسام العلمية.
والمؤتمرات العلمية والبحثية.
 ال توجد لجنة لنشر الوعي الخالقيات البحث العلمي.
 توافر قواعد بيانات للبحوث واألنشطة
 ال ينوم المعهد مؤتمرا علميا خا به
العلمية.
 ال توجد مشاريع بحثية ممولة
 عقد مؤتمر علمي دوري.
 المعهد ال يشترك في أي دوريات أو مجالت علمية
 -11الدراسات العليا
الوضع المأمول
الوضع الحالي

المستمر
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الفجوة
وجود فجوة في عدم



وجود خطة للبحث العلمي
ولجنة الخالقيات البحوث
ومشاريع بحثية ممولة



وعدم تنويم مؤتمر خا
بالمعهد واالشتراك في
دوريات من خالل بنك




المعرفة


الفجوة

تغطية الفجوة
األهداف واألنشطة
وضع خطة للبحث
العلمي وفق مشاكل
المجتمع ومحاور األقسام
العلمية.
وضع آليات التحفيز
للبحث العلمي بالمعهد.
االشتراك في بنك
المعرفة
تنويم مؤتمرا علميا
وتشجيع حضور
المؤتمرات
مشاركة طالبية في
البحث العلمي

تغطية الفجوة
األهداف واألنشطة
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ال ينطبق
 -12المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة
الوضع الحالي
نقاط القوة:
 الخدمات المجتمعية التي يقوم بها المعهد
متنوعة
 مشاركة أطراف مجتمعية في أنشطة المعهد.
 وجود اتفاقيات مع المجتمع لتدريب الطال
 وجود كيانات فاعلة لخدمة المجتمع.
 يتم قياس اراء األطراف المجتمعية عن أنشطة
خدمة المجتمع ومستوي خريجيه سنويا.
نقاط الاعف
 عدم توافر خطة معتمدة وفق االحتياجات لخدمة
المجتمع وتنمية البيئة.
 محدودية التوعية بأنشطة خدمة المجتمع.
 عدم مساهمة األطراف المجتمعية في توفير فر
العمل لخريجي المعهد.
 عدم مشاركة األطراف المجتمعية في مجالس
ولجان المعهد وتطوير البرامج.
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تحديد الفجوة








الوضع المأمول
وضع خطة خدمة المجتمع وتنمية
البيئة وإعالنها وتفعيلها.
تفعيل مشاركة األطراف المجتمعية
وعقد اتفاقيات
تحقيق المشاركة الفعالة والرضا
المجتمعي عن المعهد.
التوعية ببرامج وخدمات المعهد
المجتمعية
تمثيل المعنيين في مجالس ولجان
المعهد وتفعيل دورهم في صنع القرار
وتطوير البرامج
قياس رضا األطراف المجتمعية عن
أنشطة خدمة المجتمع
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يوجد فجوة في محدودية 
برامج التوعية بخدمات 
المجتمع وخطة لخدمة
المجتمع ومشاركة فعالة من
المجتمع في تطوير البرامج 
وصنع القرار وتوفير فر

العمل.



تغطية الفجوة
األهداف واألنشطة
إعداد برامج توعية
إعداد استبيانات لتحديد
احتياجات المجتمع
وضع خطة لخدمة المجتمع
واعتمادها وإعالنها
مشاركة األطراف
المجتمعية في تطوير
البرامج وتوفير فر
العمل
تفعيل تمثيل األطراف
المجتمعية في مجالس
ولجان المعهد

ثالثا :عناصر الخطة االستراتيجية
 تحديد القيم الجوهرية للمعهد
 صياغة الرؤية والرسالة الخاصة بالمعهد
 وضع الغايات واالهداف االستراتيجية
 سياسات المعهد

معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة

تحديد القيم الجوهرية للمعهد
إجراءات تحديد القيم الجوهرية:
 .1اعداد استبيان وتوايعه على األطراف المعنية :قام المعهد باعداد جدول يشتمل عل قيم جوهرية
متنوعة ووضعه في صورة استبيان وتوزيعه عل األطراف المعنية الستيفاؤه بموضوعيةت حت
يمكن تحديد بعض القيم الجوهرية بالخطة االستراتيجية.
تعليمات االستبيان:
 في حالة عدم مناسبة القيمة لكم يرج اإلجابة "ال ينطبق"
 األهمية = أهمية القيمة فيما يخص مجال عملكم
 االلتزام = مدي تفعيل هذه القيمة والتزام المعهد بها فيما يخص مجال عملكم
نموذج االستبيان:

القيم الرئيسية

=1
مهمة
الى حد
ما

األهمية
=2
مهمة

=3
مهمة
جدا

=1
غير
مطبقة

االلتزام
 = 3مطبقة
=2
تماما
مطبقة
بطريقة
متوسطة

مقترحاتك

سياسة الباب
المفتوح
الحيادية
اإلدارة باالنجاا
المصداقية
الشفافية
االحترام
التعاون
التفاعل والمشاركة
األمانة العلمية
االنتماء والوالء
العمل الجماعي
االلتزام
المسؤولية
والمحاسبة
اإلبداع واالبتكار
جودة االداء
العدالة
تقدير الكفاءات
عدم الغش
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 .2نتائج تحليل استبيان القيم الجوهرية :تم تحليل االستبيانات وتحديد الفجوة بين أهمية القيمة ومدى
االلتزام بها داخل المعهد كالتالي:
األهمية

االلتزام بتطبيق القيمة

الفجوة

القيم المتبناة

القيم الرئيسية
سياسة الباب المفتوح

2

2

0

---

الحيادية

3

3

0

---

اإلدارة باالنجاا

2

2

0

----

المصداقية

3

3

0

----

الشفافية

2

2

0

----

االحترام

3

2

1-

االحترام

التعاون

3

2

1-

التعاون

التفاعل والمشاركة

3

0

3-

التفاعل والمشاركة

األمانة العلمية

3

2

1-

األمانة العلمية

االنتماء والوالء

3

2

1-

االنتماء والوالء

العمل الجماعي

3

2

1-

العمل الجماعي

االلتزام

3

2

1-

االلتزام

المسؤولية والمحاسبة

2

1

1-

المسئولية والمحاسبة

اإلبداع واالبتكار

3

2

1-

االبداع واالبتكار

جودة االداء

3

2

1-

جودة االداء

العدالة

3

2

0

---

تقدير الكفاءات

3

1

2-

تقدير الكفاءات

عدم الغش

2

2

0

---

 .3تحديد القيم الجوهرية لمعهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب :تم اخذ القيم
اآلتية في االعتبار عند وضع الخطة اإلستراتيجية للمعهد:
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يتبني المعهد القيم الجوهرية اآلتية:
 .1جودة األداء والتطوير المستمر
 .2العمل الجماعي
 .3تقدير الكفاءات
 .4االلتزام والمساءلة والمحاسبة
 .5العدالة وعدم التميز

 .6التفاعل والمشاركة المجتمعية
 .7األمانة العلمية
 .8االنتماء والوالء
 .9التميز والتنافسية
 .10احترام الراي االخر

الخطة اإلستراتيجية 2022/2017
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صياغة الرؤية والرسالة الخاصة بالمعهد
إجراءات إعداد الرؤية والرسالة الخاصة بالمعهد
اعتمد فريق إعداد الخطة اإلستراتيجية للمعهد عند صياغة الرؤية والرسالة علي:
 .1نتائج التحليل البيئي للمعهد.
 .2فنيات صياغة الرؤية والرسالة.
 .3مشاركة األطراف المعنية الداخلية والخارجية :من خالل إعداد استبيانات وتوزيعها عل
األطراف المعنية من داخل وخارج المعهد الستطالع الرأي حول الرؤية والرسالة.
وتمت الصياغة وفق الخطوات التالية:
 .1االطالع عل نص رؤية ورسالة المعهد السابقة لتحديثهما وفق نتائج التحليل البيئي.
 .2عقد جلسة عصو ذهني عل مستوى فريق إدارة الخطة االستراتيجيةلوضع صيغة مبدئية لرؤية
ورسالة المعهد الجديدة.
 .3توزيع استبيانات للرؤية والرسالة المحدثة عل االطراف المعنية داخل وخارج المعهد وتحليلها.
 .4عقد جلسة مناقشة لتعديل الصيغة المقترحة للرؤية والرسالة وفق نتائج تحليل االستبيانات.
 .5وضع الصياغة النهائية للرؤية والرسالة المحدثة.
 .6اعتماد الصيغة النهائية للرؤية والرسالة المحدثة والية المراجعة والتحديث ف مجلس المعهد رقم
( )30بتاريخ .2017/4/19

آليات مراجعة وتحديث الرؤية والرسالة:
 -1تقييم سنوي إلنجازات المعهد مع رسالة المعهد وذلك من خالل استبيانات واجتماعات مع األقسام
العلمية المختلفة والطال والخريجين واألطراف المجتمعية المعنية.
 -2تقييم كل  5سنوات وذلك لمعرفة ما تم تحقيقه من رؤية ورسالة المعهد.
 -3اتخاذ اإلجراءات التصحيحية ومراجعة الرؤية والرسالة وتحديثها وفق نتائج التقييم.
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رؤية معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب
" يسعى معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا
الحاسب ان يكون من أوائل المعاهد العليا الخاصة الرائدة في
جودة التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع محليا
وإقليميا".

رسالة معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب
"يلتزم معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا
الحاسب بمواكبة التطور المستمر فى جودة التعليم العداد
خريج يتسم بالتميز والتنافسية ،وبتطوير ودعم منظومة
البحث العلمى ،وبالمساهمة في التنمية المستدامة وخدمة

المجتمع محليا".

الخطة اإلستراتيجية 2022/2017

47

معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة

وضع الغايات واالهداف االستراتيجية
الغايات
الغاية األول :
بيئةةة تعليميةةة جاذبةةة ومتكاملةةة
العداد خريج منافس ومتميز

الغاية الثانية:
منوومةةةةةة متطةةةةةورة للبحةةةةةث
العلمي.
الغاية الثالثة:
موارد بشرية كافية ومتميزة

الغاية الرابعة:
تنةةةةةةةةةوع وتميةةةةةةةةةز الخدمةةةةةةةةةة
والمشةةةةاركة المجتمعيةةةةة بمةةةةا
يساهم في التنمية المستدامة

الخطة اإلستراتيجية 2022/2017

األهداف االستراتيجية
 .1تطوير البرامج التعليمية لمواكبة التطور المسةتمر فة
جودة التعليم.
 .2تطوير استراتيجيات التدريس والتقويم بما يتناسةب مةع
اإلتجاهات الحديثة.
 .3تةةةوفير بنيةةةة تحتيةةةة ومنةةةاخ تعليمةةةي مالئةةةم ومتطةةةور
تكنولوجيا يحقق رضا الطال
 .4التميز في االنشطة الطالبية والدعم الطالبي.
 .5تطبيةةق نوةةام فعةةال للتواصةةل المسةةتمر مةةع الخةةريجين
وتنمية مهاراتهم
 .6ربط البحث العلمي بالتوجهات القومية وقضايا
المجتمع
 .7دعم اإلنتاج البحثي والمشاركة باالنشطة العلمية
االخرى
 .8استكمال النقص ف الموارد البشرية وتحقيق القياسات
المرجعية.
 .9تنمية وتطوير قدرات ومهارات الموارد البشرية
 .10تطبيق نوام فعال للتعين وتقييم األداء بالمعهد
 .11تحقيق مشاركة تبادلية فعالة بين المعهد والمجتمع
المحيط
 .12تقديم خدمات مجتمعية متنوعة ومتميزة وفق
احتياجات المجتمع الفعلية
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معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة

سياسات المعهد
سياسات التعليم:

 -1تبن االستراتيجيات الت تحقق المعايير االكاديمية المتبناة.
 -2المشاركة الطالبية الفعالة.
 -3االهتمام باكتسا مهارات التعلم الذات والتدريب الميداني .
 -4مواكبة إحتياجات سو العمل
 -5إشراك جهات التوظيو والمستفيدين الخارجيين في تطوير البرامج
 -6تطبيق طر تقويم موضوعية .
 -7التنمية المستدامة العضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .
 -8مجابهة الدروس الخصوصية.
 -9اإللتزام بضوابط الكتا الجامع .
 -10اإللتزام بأخالقيات المعلم الجامع

سياسة البحث

 -1توجية البحث العلم لخدمة المجتمع

العلمى:

 -2عمل قواعد بيانات للبحث العلم .
 -3دعم الباحثين علميا وماديا .
 -4تشجيع األبحاث المشتركة محليا و عالميا .
 -5االلتزام بأخالقيات البحث العلم .
 -6النشر العلم ف الدوريات العالمية .
 -7تشجيع االبتكارات وبراءات االختراع

سياسة خدمة

 -1خدمة المجتمع وفقا لإلحتياجات الفعلية.

المجتمع وتنمية

 -2التنوع والتميز ف خدمات المجتمع.

البيئة:

 -3تشجيع الشراكة مع المجتمع المحيط.
 -4اإللتزام باألخالقيات المهنية.
 -5التخطيط لمواجهة األزمات والكوارث .
 -6اإللتزام بمعايير اآلمن والسالمة .

الخطة اإلستراتيجية 2022/2017
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معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة

رابعا :الخطة التنفيذية
 تحديد األنشطة والمهام.
 تحديد مسؤوليات التنفيذ واإلطار الزمني.
 وضع التكلفة التقديرية.
 وضع مؤشرات المتابعة و تقيم االداء.
 اجمالي التكلفة المقترحة ومصادر التمويل.

الخطة اإلستراتيجية 2022/2017
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الخطة التنفيذية لتطبيق إستراتيجية المعهد
الغاية األولى :بيئة تعليمية جاذبة ومتكاملة العداد خريج منافس ومتميز
الهدف االستراتيجي األول :تطوير البرامج التعليمية لمواكبة التطور المستمر فى جودة التعليم.
األهداف اإلجرائية  /األنشطة







التوقيت

من  2017/7/1إل
دراسة متغيرات سوق العمل ومستجدات تخصصات المعهد:
توزيع استبيانات ومقابالت لدراسة احتياجات سو العمل 2017/8/30
ويكرر سنويا
واستطالع اراء الخريجين وجهات التوظو.
تحليل نتائج االستبيانات والمقابالت.
إعداد قائمة باحتياجات سو العمل ومستجدات كل تخصص.
من  2017/7/1إل
فحص برامج تعليمية مناظرة للتعرف عل المستجدات.
2017/8/30
استفادة األقسام العلمية من قائمة احتياجات سو العمل
ويكرر سنويا
ومستجدات التخصص في تطوير البرامج.

من  2017/7/1إل
 .1مراجعة المعايير االكاديمية للبرامج الثالثة كل  4سنوات:
2017/8/30
 اجتماع لجنة المعايير االكاديمية وتطوير البرامج لدراسة اتسا
ويكرر في
المعايير األكاديمية المتبناة لبرامج المعهد ( ARSبرنامجي نوم
المعلومات اإلدارية والتجارة الخارجية و  NARSللمحاسبة) مع  2021/7/1ال
2021/8/30
رسالته.
من  2017/7/1إل
 عقد ندوات ولقاءات وإعداد مطويات للتعريو بالمعايير األكاديمية
 عقد ورش عمل عن توصيو البرامج والمقررات وكيفية تطبيق 2017/8/30
ويكرر كل سنتين
المعايير االكاديمية.
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مسئولية التنفيذ
رئيس لجنة القياس
والتقويم

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

التكلفة المقترحة

دراسة معتمدة تتضمن مستجدات  10.000 – 7500جنية
التخصص واحتياجات سو مستلزمات طباعة
وتصوير وأدوات مكتبية
العمل للبرامج الثالثة بالمعهد.

------

مسئولي البرامج التعليمية
رؤساء األقسام العلمية.

توافر نماذج فعلية من تطوير
البرامج والمقررات

رئيس لجنة المعايير
االكاديمية وتطوير
البرامج

معايير أكاديمية للثالث برامج 25.000-20.000 
معتمدة من المجالس الرسمية
جنية مخصصات
وتتسق مع الرسالة.
مراجعة المعايير
االكاديمية .ARS

رئيس لجنة التدريب

وعي األطراف المعنية بالمعايير 30.000-25.000 
األكاديمية
جنية مخصصات
تدريب عل تطبيق
المعايير االكاديمية

معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة
من  2017/9/1ال
 .2تحديث توصيف البرامج والمقررات من قبل األقسام العلمية.
 مراجعة توصيفات البرامج والمقررات من مراجع داخلي وخارجي 2017/9/30
ويكرر سنويا
وإعداد تقارير المراجعة.
 مناقشة تقارير المراجعة بمجالس األقسام واتخاذ اإلجراءات
التصحيحية.
 اعتماد التوصيو المحدث من مجالس األقسام ومجلس المعهد.
 .3تنفيذ خطط التحسين والتطوير الموجودة بتقارير المقررات و  2018/3/1ال
2018/3/30
البرامج سنويا
و  2018/6/1ال
 توزيع استبيانات تقويم المقرر عل الطال وتحليل نتائجه
2018/7/30
 تحليل نتائج امتحانات الطال عل مستوي الفر والمقررات
ويكرر سنويا
 تقديم نتائج تحليل االستبيانات واالمتحانات لالقسام العلمية.
 توظيو نماذج الهيئة الستيفاء تقارير المقررات والبرامج واعداد  2017/9/1ال
 2017/9/30ويكرر
خطط التحسين والتطوير بها
 وضع خطط التحسين والتطوير بتقارير البرامج والمقررات وتنفيذها سنويا
 اعداد ملفات المقررات والبرامج

رؤساء األقسام العلمية
المسئول عن البرنامج

وجود توصيفات محدثة للثالث
برامج وجميع المقررات معتمدة
وعدد  5تقارير مراجع داخلي و3
تقارير مراجع خارجي لجميع
برامج المعهد و اتخاذ اإلجراءات
التصحيحية
توافر تحليل لالستبيانات
واالمتحانات عن  %100من
المقررات والثالث برامج

المسئول عن البرنامج
عضو هيئة التدريس القائم
بالتدريس

توافر  %100من تقارير
المقررات والبرامج
تنفيذ  %100من إجراءات تحسين
وتطوير البرامج والمقررات
وتوافر ملفات كاملة لجميع
المقررات والبرامج

رئيس لجنة القياس
والتقويم

اجمالي التكلفة المقترحة للهدف االستراتيجي االول
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120.000-90.000
جنية مخصصات
مراجع خارجي
لتوصيو البرامج
والمقررات
 10.000 – 7500جنية
مستلزمات طباعة
وتصوير وأدوات مكتبية

– 250.000
 275.000جنية
مخصصات تطوير ما
يوهر من نقاط بخطة
التحسين
– 400.000
 470.000جنيه

معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة

الهدف االستراتيجي الثاني :تطوير استراتيجيات التدريس والتقويم بما يتناسب مع اإلتجاهات الحديثة.
التوقيت

األهداف اإلجرائية  /األنشطة
 .1اعداد استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم ومتابعة التنفيذ:
 االطالع عل توصيو البرامج والمقررات والالئحة
 وضةةع نسةةةخة مبدئيةةة وعرضةةةها علةة المجةةةالس العلميةةة وممثلةةةي
األطراف المجتمعية بمجلس ولجان المعهد للمناقشة.
 وضع النسخة النهائية وفق التغذية الراجعة.
 عرض استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم عل
واعتمدها

من  2017/7/1إل
2017/8/30

مجلس المعهد 2017/9/30 - 1

 اإلعالن بوسائل متنوعة مثل موقع المعهد االلكتروني ودليل الطالب 2017/9/30 – 20
ممتد ويعاد التدريب
 عقد ندوات توعية وورش عمل عن استراتيجيات التعلم الفعال ونوم
في 2019/9/30 - 1
تقويم الطال
2021/9/30 – 1
 تطبيق اليات تختص بالتالي:
 2017/9/23وممتد
 تطبيق التعلم الذاتي للطالحت 2022/6/30
 اكتسا الطال مهارات التوظو وريادة االعمال. استخدام طر متنوعة ومتطورة للتدريس. متابعة مدى االلتزام باالستراتيجية. .2انشاء إدارة التدريب تختص بمتابعة تنفيذ وتطوير التدريب  2017/7/1ال
2017/9/30
الميداني للطالب
ويكرر سنويا
 تشكيل واعتماد إدارة التدريب ووضع مهامها
 وضع أليات فاعلة وأساليب متطورة لتدريب الطال
 توصيو التدريب الميداني للطال وفقا لنواتج التعلم.
 تحديد إشراف داخلي وخارجي لمتابعة تنفيذ التدريب.
 تقويم أداء الطال في التدريب باستخدام أساليب وأدوات متنوعة.
 توزيع استبيانات الستطالع رأي الطال والمشرفين حول فاعلية
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مسئولية التنفيذ
رئيس لجنة المعايير
االكاديمية وتطوير
البرامج

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء
توافر استراتيجية التدريس
والتعلم والتقويم معتمدة

التكلفة المقترحة
------

عميد المعهد
مدير وحدة ضمان الجودة
رئيس لجنة التدريب

تنوع وسائل اإلعالن
تدريب  %100من أعضاء هيئة
التدريس ومعاونيهم ووعيهم
باالستراتيجية وكيفية تطبيقها
التزام  %100من أعضاء هيئة
التدريس ومعاونيهم
باالستراتيجية

مدير إدارة التدريب
رئيس لجنة القياس
والتقويم

75.000 – 50.000
 توافر توصيو للتدريب
جنيه
الميداني معتمد ومعلن
 توافر تقارير مشرفي التدريب مقابل تجهيز إدارة
 فاعلية التدريب عند نسبة ال تقل التدريب ومستلزمات
عن  %85من طال التدريب طباعة وتصوير
استبيانات

رؤساء األقسام العلمية

 30.000-25.000جنية
مخصصات ندوات
وتوعية وتدريب عل
االسترارتيجية
------

معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة
التدريب وتحليل النتائج
 االستفادة من التغذية الراجعة في تطوير التدريب الميداني.
 .3مراجعة نظم تقويم الطالب وتطويرها بما يامن تحقيق نواتج
التعلم:
 وضع دليل إلدارة امامتحانات
 اعداد نموذج للورقة امامتحانية شكال ومضمونا.
 اعالن وارسال الدليل والنموذج لالقسام العلمية لاللتزام بهما.
 اتخاذ إجراءات تضمن عدالة وتأمين سرية االمتحانات.
 تقييم أسئلة االمتحانات سنويا (جدول مواصفات االمتحان)
 تحليل نتائج االمتحانات واعداد تقارير سنوية عنها ومناقشتها في
اللجان والمجالس الرسمية واالستفادة منها.
 تطبيق قواعد معلنة للتعامل مع تولمات الطال من نتائج
االمتحانات.
 تحديث استراتيجيات التعليم ونوم التقويم واالمتحانات المستخدمة:
 إضافة أساليب تعليم وتعلم وتقويم حديثة وفق معايير الجودة.
 االستفادة من تحليل نتائج االمتحانات ونتائج استبيانات الطال فةي
تطوير استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم.


ميكنة تصحيح االمتحانات

2017/10/30 -1

قائم باعمال وكيةل المعهةد توافر دليل ونموذج للورقة
االمتحانية معتمد ومعلن
لشئون التعليم والطال
مةةةةةةةدير وحةةةةةةةدة ضةةةةةةةمان ال يقل عن  %85من أورا
األسئلة وفق النموذج المعتمد
الجوددة

-----

2018/3/30- 1
و 2018/7/30 – 1
ويكرر سنويا

رئةةةيس عةةةةام الكنتةةةةروالت توافر خريطة تقييم االمتحانات
ورؤسةةةةةةةاء الكنتةةةةةةةروالت عن  %100من المقررات
توافر تقارير دورية عن نتائج
الفرعية
تقويم الطال
رؤساء األقسام العلمية
نماذج فعلية من الرد عل
أعضاء هيئة التدريس
تولمات الطال
القائم باعمال وكيل المعهد تفعيل أساليب وطر تدريس
حديثة ونوم تقويم متطورة
لشئون التعليم والطال
ورؤساء األقسام العلمية

-----

من 2019/9/1

 2020/5/1ويمتد
ال 2022/6/30

عميد المعهد

اجمالي التكلفة المقترحة للهدف االستراتيجي الثاني
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توافر جهاز واورا التصحيح
االلكتروني وبدء التطبيق الفعلي

------

500.000 – 450.000
جنية مقابل شراء جهاز
واورا التصحيح
الكترونيا
605.000 – 525.000
جنيه

معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة

الهدف االستراتيجي الثالث :توفير بنية تحتية ومناخ تعليمي مالئم ومتطور تكنولوجيا يحقق رضا الطالب
األهداف اإلجرائية  /األنشطة

التوقيت

 .1مراجعة سنوية لمد استيفاء مباني المعهدد مد تزايدد أعدداد  2017/7/1إل
الطالب
2017/9/30
 استخدام نماذج التقييم الكمي الصادرة عن الهيئة لمالحوة ويكرر سنويا
المباني والمدرجات والقاعات والمعامل والمكتبة والعيادة
الطبية ودورات المياه.
 تحليل النتائج وتحديد الفجوة بين الوضع الحالي والقياسات
المرجعية NORMS
 تحديد المباني والبنية التحتية التي تحتاج تطوير أو إنشاء.
 تحديث سنوي لوثيقة التقدير الكمي واعتمادها واعالنها.
ددات
 .2انشةةةاء مكتبةةةة إضةةةافية ومكتبةةةة رقميةةةة السدددتيفاء القياسد
 2018/9/1ال
2019/1/30
المرجعية:
 تحديد المكان وتخصيص الميزانية واعتمادها .
 تاثيث وتجهيز المكان وشراء األجهزة والمراجع.
 الحا مكتبة رقمية متطورة.
 تشكيل لجنة هندسية ماستالم المكتبة وبدء العمل بها.
 .3تطوير واجهات المباني واجراء الصيانات السنوية والدورية 2017/7/1 :ال
2017/9/30
 وضع خطة صيانة سنوية
 صيانة سنوية لداخل المباني والقاعات والمدرجات ويكرر سنويا
والمعامل




55

صيانة دورات المياة وانشاء عيون إضافية بها.
دهان وتجميل واجهة المباني
صيانة القوى المحركة من مصاعد ومولد كهربائي

مسئولية التنفيذ
رئيس لجنة القياس والتقويم
مدير اإلدارة الهندسية

التكلفة المقترحة

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء
وثيقة التقدير الكمي للمباني محدثة  7500 – 5000جنيه
مستلزمات طباعة
ومعتمدة
وتصوير وثيقة التقييم
مباني وموارد تعلم تتفق
والقياسات المرجعية
الكمي

مدير اإلدارة الهندسية
عميد المعهد

افتتاح المكتبة وتقديم الخدمة
للطال

600.000 – 500.000
جنيه تأثيث ودهان
وديكورات ومراجع
وأجهزة حاسب

مدير اإلدارة الهندسية

 2018/7/1ال
2018/12/30

مدير اإلدارة الهندسية

خطة صيانة معتمدة
توافر عقود صيانة
توفير المناخ الصحي بالمباني
قاعات ومدرجات ومعامل محدثة
واستيفاء القياسات المرجعية
انشاء عدد  8عيون بدورات المياة
وتطوير واجهة المبن

 2017/7/1ال
2017/10/30

مدير اإلدارة الهندسية

تشغيل المولد الكهربائي

– 4.000.000
 4.500.000جنيه
مقابل الصيانات السنوية
وتطوير واجهة المباني
وداخلها والبنية التحتية
والمرافق الصحية لتتفق
والقياسات المرجعية
– 1000.000

معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة


شراء مولد كهربائي حديث

 .4استكمال إجراءات االمن والسالمة بمباني المعهد:
 تحديد إمكانات ووسائل األمن والسالمة المطلوبة.
 تحديث الطفايات واجراء الفحص الدوري لها.
 وضع ملصقات أسهم وإرشادات الطوارئ.
 وضع خرائط للمبن تحدد مخارج الطوارئ باالدوار
والمدرجات والقاعات.
 اعداد خطة إخالء والتعامل مع االزمات والكوارث.
 تنفيذ تجربة إخالء بغرض التدريب.
 التعاقد مع الشركات المتخصصة الستكمال وتحديث شبكة
اإلنذار واإلطفاء.

من 2017/7/1
إل 2017/9/30

 2017/11/30 - 1و
2018/10/30 – 1
 2020/7/1ال
2021/1/30

عميد المعهد
مدير اإلدارة الهندسية
مسئول االمن
رئيس لجنة االزمات
والكوارث

عميد المعهد

 .5تحديث وسائل التكنولوجيا واالتصاالت:
 2018/12/1ال
 اتاحة استخدام المكتبة امالكترونية الحديثة وبنك المعرفة 2019/3/30
المصري.
 استكمال نظم ميكنة إدارة المعلومات  MISوقواعد
البيانات.
 اتاحة شبكة سلكية وماسلكية لإلنترنت لكافة اماطراف.
 تحديث أجهزة وبرامج الحاسبات.
 تحديث الموقع الكتروني وتنويع الخدمات المتوافرة به.
اجمالي التكلفة المقترحة للهدف االستراتيجي الثالث

مدير وحدة تكنولوجيا
المعلومات
مسئول  /لجنة الموقع
االلكتروني

الهدف االستراتيجي الرابع :التميز في االنشطة الطالبية والدعم الطالبي.
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استيفاء جميع المباني لمتطلبات
االمن والسالمة واتفاقها مع
القياسات المرجعية

خطة طواريء معتمدة وتنفيذ عدد
 2تجربة إخالء بنهاية الخطة
شبكة إطفاء وإنذار محدثة
ومتكاملة
استخدام نوم إدارية مميكنة
موقع الكتروني محدث
زيادة نسبة االطالع من خالل
المكتبة الرقمية و بنك المعرفة

 1100.000جنيه
175.000 – 150.000
جنية مقابل تحديث
الطفايات وتجهيزات
االمن والسالمة

----300.000 – 250.000
جنيه مقابل تحديث شبكة
اإلنذار واالطفاء
500.000-400.000
جنيه مقابل التجهيزات
الحديثة وتحديث الموقع
االلكتروني

– 6.305.000
 7.182.500جنيه

معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة
التوقيت

األهداف اإلجرائية  /األنشطة

مؤشرات المتابعة

مسئولية التنفيذ

التكلفة المقترحة

وتقييم األداء
 .1تقديم أنشطة طالبية متنوعة ومتميزة.


توفير أماكن متنوعة بالمعهد لممارسة األنشطة الطالبية



تجديد التعاقد سنويا مع القرية االوليمبية.



تقديم الدعم المالئم لممارسة األنشطة الطالبية المتنوعة.



اإلعالن عن األنشطة الطالبية المختلفة وكيفية االشتراك بها.

 2017/10/1ال

عميد المعهد

2022/6/30

مدير رعاية الطال

مالءمة أماكن وتجهيزات أماكن – 950.000
ممارسة األنشطة الطالبية

 1.000.000جنيه

توافر عقود سنوية للتعاقد مع القرية مقابل تعاقدات القرية
االوليمبية

االوليمبية وتجهيز
االماكن

 تشجيع الطال للمشاركة في األنشطة الطالبية.

 2017/10/1ال

 اشراف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واالداريين عل األنشطة.

2022/6/30

مدير رعاية الطال

 االشتراك في كافة األنشطة عل مستوىات مختلفة والحصول عل مراكةز
متقدمة.

 اعداد تقارير عن األنشطة المختلفة والمسابقات والجوائز عل كافةة

زيادة سنوية في عدد الطال

– 300.000

وأعضاء هيئة التدريس والهيئة

 350.000جنيه

المعاونة المشاركين باالنشطة

مقابل الصرف عل

الحصول عل عدد ال يقل عن 3

االشتراك باالنشطة

مراكز متقدمة سنويا

المستويات.
 تقديم مكافاة تفو بالنشاط الرياضي بخصم  %5من المصروفات.
 .2تقةةةةديم دعةةةةم أكةةةةاديمي متميةةةةز للطةةةةالب المتعثةةةةرين والمتفةةةةوقين  2017/11/1ال


عميد المعهد

تفعيل إدارة الدعم االكاديمي ولجنة

– 75.000

والموهوبين:

2018/1/30

القائم باعمال وكيل المعهد

التوجه الوظيفي وريادة اعمال

 100.000مقابل

انشاء إدارة الدعم االكاديمي ولجنة التوجه الوظيفي وريادة اعمال

و 2018/3/1ال

لشئون التعليم والطال

االلتزام باالساعات المكتبية

تجهيز إدارة الدعم

 2018/5/1ويكرر

ومدير إدارة الدعم

االكاديمي وطباعة

سنويا

االكاديمي

دليل الطالب سنويا

 اتاحة دليةل الطالةب متضةمنا نوةام الةدعم األكةاديمي لجميةع الطةال
والمتميزين بمشاريع التخرج.
 استخدام آليات الكتشاف الطال المتعثرين والموهوبين والمتميزين
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معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة
 تقديم برامج رعاية وخدمات تعليمية متميزة لهم.
 .3تطبيق نظام متكامل وفعال لدعم الطالب ماديًا واجتماعيًا وصحيًا

 2017/10/1ال

رئيس صندو التكافل

زيادة سنوية في عدد المستفيدين من

– 4.000.000

 تحديد ظروف واحتياجات الطال الفعلية.

2022/6/30

االجتماعي

الدعم المادي

 4.500.000جنيه



تعريو الطال بنوام الدعم المادي بوسائل متعددة.



تقديم دعم معنوي ورعايه صحيه واجتماعيه.

من صندو التكافل



حصر معدل التغير في أعداد المستفيدين من دعةم صةندو التكافةل

وصيانة وسائل

خالل األعوام الثالثة الماضية.

االنتقال

مدير رعاية الطال



تحسين خدمة وسائل انتقال الطال

 2017/10/1ال



زيادة خطوط السير

2022/6/30
أكتوبر 2014

 .4قياس اراء الطالب عن فاعلية الدعم:


توزيع استبيانات لقياس اراء الطال
الطالبي



عن فاعلية األنشطة والدعم ممتد سنويا حت
2017

مدير الحركة والنقل
رئيس لجنة القياس
والتقويم

مقابل الدعم المادي

وصول الخدمة ال امكان متنوهة
فاعلية نوام الدعم عند ما ال يقل عن

– 50.000

 %85من الطال رضا الطال

 75.000جنيه

عن الدعم المقدم

مستلزمات طباعة و
تصوير االستبيانات

تحليل النتائج واالستفادة منها.

– 5.375.000

اجمالي التكلفة المقترحة للهدف االستراتيجي الرابع

 6.025.000جنيه

الهدف االستراتيجي الخامس :تطبيق نظام فعال للتواصل المستمر مع الخريجين وتنمية مهاراتهم
األهداف اإلجرائية  /األنشطة
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التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة

التكلفة المقترحة
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 .1متابعة خريجي المعهد في سوق العمل والتواصل الفعال معهم.
 تحديث سنوي لقاعدة بيانات الخريجين.
 انشاء رابط الكترون للتواصل بين خريجي الدفعات المختلفة.
 استخدام وسائل فعالة للتواصل مع الخريجين وجهات التوظيو.
 عقد لقاءات دورية مع الخريجين.




.2






عقد حفالت التخرج والتوجه الوظيفي وملتق التوظيو.
دعوة الخريجين للمشاركة في أنشطة المعهد
مشاركة الخريجين في تطوير برامج المعهد.

2017/10/30 - 1
ويكرر سنويا

مدير وحدة تكنولوجيا
المعلومات
مدير شئون الخريجين
القائم باعمال وكيل
المعهد لشئون التعليم
والطال
القائم باعمال وكيل
المعهد لشئون التعليم
والطال

 2018/7/1ال
2022/6/30

مدير إدارة التدريب
مدير مركزي النيل
لخدمات اللغة اإلنجليزية
وخدمات تكنولوجيا
المعلومات

 2017/7/1ال
2022/6/30
 2017/8/1ال
2017/10/30
ويكرر سنويا

توفير دورات للتنمية المهنية والتعليم المستمر للخريجين:
رصد مهارات سو العمل سنويا.
تحديد االحتياجات التدريبيه للخريجين.
تنفيةذ تةدريب متنةوع فةي مهةةارات حديثةة يتطلبهةا سةو العمةل فةةي
التخصةةص مةةن خةةالل مركةةةزي النيةةل لخةةدمات اللغةةة اإلنجليزيةةةة
وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
قياس اثر ومردود التدريب عل الخريجين.
اجمالي التكلفة المقترحة للهدف االستراتيجي الخامس

-

-----

-

حضور فعلي للخريجين
للقاءات التي ينومها المعهد

-

مشاركة فاعلة للخريجين في
أنشطة المعهد المختلفة
دورية عقد حفالت التخرج
وعدد  2ملتق توظيو عامي
 2019و 2021
تنوع التدريب ما بين مهارات 500.000 – 450.000
جنيه مقابل المساهمة في
توظو ومهارات تخصصية
زيادة عدد الخريجين المتدريبن تدريب الخريجين
سنويا

-

-

الغاية الثانية :منظومة متطورة للبحث العلمي.
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وتقييم األداء
قواعد بيانات متكاملة ومحدثة
للخريجين

----

– 5000.000
 6000.000جنيه مقابل
عقد حفالت التخرج
وملتق التوظو

– 5.450.000
 6.500.000جنيه

معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة

الهدف االستراتيجي السادس :ربط البحث العلمي بالتوجهات القومية وقاايا المجتمع
األهداف اإلجرائية  /األنشطة

التوقيت

 .1وضع خطة بحثية ترتبط بقاايا المجتمع وتوجهات واارة  2017/7/1إلةةةةةةةةةةةةةةة
2017/7/30
التعليم العالي والبحث العلمي:
 توزيةةةع اسةةةتبيانات واجةةةراء مقةةةابالت مةةةع اطةةةراف معنيةةةة
وتحليل النتائج.
 تحديد احتياجات ومشاكل مجتمعية ترتبط بطبيعة المعهد.
 تحديد مجاالت ومحاور بحثية لالقسام العلمية.
 وضةةع نسةةخة مبدئيةةة لخطةةة البحةةث العلمةةي ومناقشةتها علة
مستوى األقسام العلمية .
 وضةةع النسةةخة النهائيةةة مةةن الخطةةة البحثيةةة واعتمادهةةا مةةن  2017/8/1الةةةةةةةةةةةةةةة
2017/9/30
مجلس المعهد
 طباعة وإعالن الخطة لألقسام العلمية وعلي موقع المعهد.
 2018/10/1الي
 توفير المخصصات المالية واإلمكانات البحثية للخطة.
2022/6/30
 تنفيذ الخطة وفق محاورها ومجاالتها البحثية.
 متابعة التنفيذ للخطة البحثية واعداد تقارير انجاز سنوية.
 .2االلتةةةزام باخالقيةةةات البحةةةث العلمةةةي بمةةةا ياةةةمن األمانةةةة  2017/7/1الي
2017/7/20
العلمية واجراء بحوث ترتبط بقاايا ومشاكل المجتمع:
 تشكيل لجنة أخالقيات البحث العلمي وفق الضوابط المحلية
والدولية.
 عرض التشكيل عل مجلس المعهد واعتماده.
 تدريب أعضاء اللجنة في اخالقيات البحث العلمي والملكيةة  2019/1/1الي
2019/1/30
الفكرية.
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مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

التكلفة المقترحة

رؤساء األقسام العلمية
رئيس لجنة اخالقيات
البحث العلمي

خطةةةةة بحثيةةةةة معتمةةةةدة وفةةةةق مشةةةةاكل 5000 - 3000
مسةةةةةةةةةةةتلزمات طباعةةةةةةةةةةةة
المجتمع ومتطلبات األقسام العلمية.
وتصوير االستبيانات.

عميد المعهد
رئيس لجنة اخالقيات
البحث العلمي
عميد المعهد
رؤساء األقسام العلمية
رئيس لجنة اخالقيات
البحث العلمي
عميد المعهد

خطةةة بحثيةةة مكتملةةة العناصةةر ومعتمةةدة  7500 – 5000جنيةةةةةةةةةةةه
مقابةةةةةةل طباعةةةةةةة الخطةةةةةةة
ومعلنة
البحثية
التةةزام األقسةةام العلميةةة بمجةةاالت الخطةةة 300.000 – 250.000
جنيةةةةةةةةه مقابةةةةةةةةل تةةةةةةةةوفير
بنسبة ال تقل عن . %80
اإلمكانات البحثية
وجود تقارير متابعة دورية

رئيس لجنة التدريب
رئيس لجنة أخالقيات

توافر قرار تشكيل لجنة أخالقيات البحث
العلمي

-----

12.000 – 10.000
تدريب  %100من أعضاء اللجنة
تةةةوافر إجةةةراءات تشةةةغيل ونمةةةاذج عمةةةل مقابل تدريب أعضاء

معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة
 تحديد مهةام اللجنةة ووضةع إجةراءات تشةغيل ونمةاذج عمةل
لها.
 متابعةةة االلتةةزام بأخالقيةةات البحةةث العلمةةي وحقةةو الملكيةةة
الفكريةةة والنشةةر و االلتةةزام بمجةةاالت الخطةةة البحثيةةة التةةي
ترتبط بقضايا المجتمع.
 .3تشةةجيع هيئةةات ومؤسسةةات المجتمةةع علةةى المشةةاركة فةةي
البحث العلمي:
 وضةةع آليةةة تضةةمن تعةةاون بةةين المعهةةد وهيئةةات ومؤسسةةات
مجتمعية في تنفيذ ابحاث علمية تخدم المجتمع.

 2018/10/1الي
2022/6/30
 2019/7/1حت
2022/6/30

البحث العلمي

اللجنة

رؤساء األقسام العلمية
رئيس لجنة أخالقيات
البحث العلمي
عميد المعهد
وكيل المعهد لخدمة
المجتمع وتنمية البيئة

تقةةةةارير دوريةةةةة سةةةةنوية تفيةةةةد االلتةةةةزام
بأخالقيات البحث العلمي

 زيارة مؤسسات مجتمعية وعرض موضةوعات بحثيةة تسةاهم
في حل مشاكلها والمشاركة في مركزي البحث بالمعهد.

اللجنة
-----

عدد الهيئات المشاركة ف انشطة البحث 500.000 – 400.000
العلم مع المركزين.
جنيه مقابل تجهيز وتفعيل
تفعيةةةل المركةةةزين فةةةي العةةةام الجةةةامعي أنشطة بحثية بين
 2020/2019ووجةةةةةود نمةةةةةاذج فعليةةةةةه
المركزين والمجتمع
لتعاونهمةةةةا مةةةةع المجتمةةةةع فةةةةي البحةةةةث
واالستشارات العلمية.

 تجهيةةز مركةةز البحةةث والتطةةوير ومركةةز المعلومةةات ودعةةم
واتخاذ القرار وتعاونه مع المجتمع في البحوث واالستشارات
العلمية.
اجمالي التكلفة المقترحة للهدف االستراتيجي السادس

892.000 – 668.000
جنيه

الهدف االستراتيجي السابع :دعم اإلنتاج البحثي والمشاركة باالنشطة العلمية االخرى
األهداف اإلجرائية  /األنشطة
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التكلفة المقترحة
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إعداد قاعدة بيانات للبحث العلمي الكترونية وتحديثها دوريا 2018/7/1 :الي
تجميع ومراجعة جميع البيانات الخاصة بالباحثين وأعضةاء 2022/6/30
هيئة التدريس.
تحميل بيانات البحث العلمي علي موقع المعهد الكتروني.
تحليل تطور اإلنتاج البحثي سنويا ومتوسةط النشةر محليةا و
دوليا واألبحاث التطبيقية والمشتركة.
االسةتفادة مةةن البيانةةات ودراسةةة مةةدي كفايةةة اإلنتةةاج البحثةةي
وحسا معدل النشر السنوي.
تنميةةةة قةةةدرات البةةةاحثين لتحسةةةين مخرجةةةات اإلنتةةةاج البحثةةةي  2018/1/1ال
2022/6/30
بالمعهد:
عقد ورش عمل لتنمية قدرات الباحثين في منهجيات البحث
العلمي.
تطوير مهارات أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم والطال
في كتابة المشروعات البحثية.
عقد ندوات ثقافية بين المعهد وكليات ومعاهد مناظرة .
تدريب الطال للمشاركة في البحث العلمي من خالل
مشروعات التخرج.
تشجيع ودعم النشر الدولي واألبحاث التطبيقية والمشتركة.
 2018/1/1ال
2022/6/30
تقديم جوائز ماديةة ومعنويةة لألبحةاث التطبيقيةة والمشةتركة
بين االقسام أو مع جهات خارجية.
تقديم مكافاة الحصول عل الماجستير والدكتوراة
تةةةوفير قنةةةوات اتصةةةال وفةةةر تسةةةجيل وابتعةةةاث داخلةةة
متنوعة للباحثين من الهيئة المعاونة.
تقديم دعم بنسبة  %50من قيمة النشر الدولي
دعم وتحفيز األنشطة البحثية والعلمية االخرى:
يوليو  2017حت
يونيو 2022
دعم حضور المؤتمرات العلمية المحلية والدوليه.
تحفيةةةز االشةةةتراك فةةةي المشةةةروعات البحثيةةةه الممولةةةه مةةةن
مؤسسات بحثيه

وتقييم األداء
قاعةةةدة بيانةةةات للبحةةةث العلمةةةي مكتملةةةة
رؤساء األقسام العلمية
مدير وحدة ضمان الجةودة ومحدثة.
ومةةةدير وحةةةدة تكنولوجيةةةا زيادة في عدد األبحةاث المنشةورة سةنويا
للوصةةةةةةول بنسةةةةةةبة تحقةةةةةةق القياسةةةةةةات
المعلومات
المرجعية.

رئيس لجنة التدريب
مدير وحدة ضمان الجودة

عميد المعهد
رؤساء األقسام العلمية

عميد المعهد

عقد ما ال يقل عن  10دورات تدريبية
لتنمية قدرات الباحثين بنهاية الخطة
عدد الندوات العلمية المنعقدة مع معاهد
وكليات مناظرة ف مجال البحث
العلمي.

------

100.000 – 75.000
جنيه مقابل التدريب

250.000 – 200.000
عدد ال يقل عن بحث منشور دولي
جنيه مقابل دعم النشر
سنويا
عدد ال يقل  10أبحاث مشتركة وتطبيقية الدولي والبحوث التطبيقية
والمشتركة ومكافات
بنهاية الخطة.
الحصول عل الماجستير
زيادة عدد المبعوثين للكليات الحكومية
والدكتوراة
للحصول عل الماجستير والدكتوراة
زيادة نسبة الحضور في المؤتمرات
الدولية والمحلية
زيادة عدد المشروعات البحثية الممولة
وجود مكتبة الكترونية

300.000 – 250.000
جنيه مقابل دعم حضور
المؤتمرات واالشتراك في
دوريات

معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة





االشتراك في عضوية هيئات علمية محلية ودولية.
االشتراك في دوريات علميه
دعم المكتبه االلكترونيه واالشتراك ببنك المعرفة.
االسةةتمرا فةةي المشةةاركة فةةي تنوةةيم مةةؤتمرات مةةع جامعةةة  2019/6/1ال
2022/6/30
المنصور وغيرها



للمعهةةد كةةل سةةنتين او ثةةالث  2020/1/1ال
2020/3/30

تنوةةيم مةةؤتمر سةةنوي خةةا
سنوات.

عميد المعهد
عميد المعهد

500.000 – 450.000
المشاركة في تنويم عدد  3مؤتمرات
جنيه مقابل المشاركة في
بنهاية الخطة
تنويم مؤتمرات علمية
عقةةد عةةدد  1مةةةؤتمر علمةةي ببدايةةة عةةةام 750.000 – 500.000
جنية مقابل تنويم المؤتمر
.2020
الخا بالمعهد

اجمالي التكلفة المقترحة للهدف االستراتيجي السابع

الغاية الثالثة :موارد بشرية كافية ومتميزة
الهدف االستراتيجي الثامن :استكمال النقص فى الموارد البشرية وتحقيق القياسات المرجعية.
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– 1.475.000
 1.900.000جنيه

معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة
األهداف اإلجرائية  /األنشطة
 .1دراسة سنوية لمدي تناسب الموارد البشرية م
القياسات المرجعية:


حصر اعداد الطال المقبولين سنويا



حصر اعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم عل
مستوى المعهد والبرامج



حسا نسبة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ال الطال

 .2التعامل م العجز بوسائل متنوعة:

التوقيت

2017/10/1
ممتد حت 2022/6/30

2017/10/1
ممتد حت 2022/6/30

مسئولية التنفيذ
رئيس لجنة القياس والتقويم
ورؤساء األقسام العلمية

عميد المعهد
امين عام المعهد



مراجعة آليات التعامل مع العجز بصورة عاجلة مثل
االنتدابات.



مراجعة خطة التعيينات ألعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة واالداريين.
االعالن عن الوظائو وتنفيذ اجراءات التعيين.
استخدام وسائل جذ الستيفاء العجز في أعضاء هيئة
التدريس والهيئة المعاونة مثل مكافات الكتا .
اجمالي التكلفة المقترحة للهدف االستراتيجي الثامن




مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء
توافر قاعدة بيانات محدثة سنويا
العضاء هيئة التدريس
ومعاونيهم واالداريين

التكلفة المقترحة
يتم تمويلها من موازنة
األجور والمرتبات
الخاصة بالمعهد

تزايد عدد أعضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة سنويا واقترابه
من القياسات المرجعية

------

الهدف االستراتيجي التاسع :تنمية وتطوير قدرات ومهارات الموارد البشرية
األهداف اإلجرائية  /األنشطة
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التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

التكلفة المقترحة

معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة
5000
رئيس لجنة القياس توافر قائمة باالحتياجات التدريبية 3000
مستلزمات طباعة و
لجميع فئات الموارد البشرية
والتقويم
تصوير االستبيانات
مدير وحدة ضمان
الجودة

 .1تحديد االحتياجات التدريبية من الدورات التدريبية للموارد  2017/7/1الي
2017/7/15
البشرية بالمعهد
 توزيع استبيان به قائمة من الدورات التدريبية عل القيادات ويكرر سنويا
وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين.
 االطالع عل نتائج تقييم األداء لكل فئة من الموارد البشرية
 تحليل نتائج االستبيان وتحديد البرامج التدريبية الالزمة لكل فئة
رئيس لجنة التدريب
 .2إعداد خطة تدريبية تشمل جميع فئات الموارد البشرية بالمعهد  2017/7/15حت
مدير وحدة ضمان
2017/7/30
 تحديد اهداف التدريب
الجودة
 دمج قائمة البرامج التدريبية الالزمة لكل فئة بالخطة
عميد المعهد
 تحديد توقيتات التدريب والتكلفة المقترحة بالخطة
 اعتماد الخطة من مجلس المعهد واعالنها
 تخصيص واعتماد الميزانية المطلوبة للتدريب
رئيس لجنة التدريب
 2017/9/1ال
 .3تنفيذ خطة التدريب وقياس اثر ومردود التدريب على االداء
مدير وحدة ضمان
2022/6/30
 مخاطبة جهات التدريب لعقد التدريبي وفق التوقيتات بالخطة.
الجودة
 تجهيز القاعات واعالم الفئة المستهدفة بالتدريب.
 قياس اآلراء عن الدورات التدريبية في نهاية اليوم التدريبي.
 تقييم مدى التحسن في أداء القيادات وأعضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة واإلداريين.
 إضافة دورات تدريبية جديدة للخطة بصفة دورية وفق نتائج
قياس مردود التدريب.
اجمالي التكلفة المقترحة للهدف االستراتيجي التاسع

وجود خطة تدريبية  7500 – 5000 2022/2017جنيه
وفق االحتياجات التدريبية لجميع مستلزمات طباعة و
تصوير عدد  20نسخة
فئات الموارد البشرية معتمدة
من الخطة التدريبية

تنفيذ ما ال يقل عن  %80من
برامج الخطة
تدريب وتنمية قدرات  %100من
كافة الفئات المستهدفة بالخطة
التدريبية
تحسن األداء والمخرجات نتيجة
التدريب

200.000 – 150.000
جنيه

212.500 – 158.000
جنيه

الهدف االستراتيجي العاشر :تطبيق نظام فعال للتعين وتقييم األداء بالمعهد
األهداف اإلجرائية  /األنشطة
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التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

التكلفة المقترحة

معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة
 2017 /7/1ممتد سنويا مدير وحدة ضمان الجودة معايير موضوعية معلنة ومفعلة
 .1تطبيق معايير واليات الختيار الموارد البشرية:
توافر نماذج فعلية من الموارد
عميد المعهد
حتي 2022/6/30
 مراجعة معايير اختيار القيادات االكاديمية واإلدارية.
البشرية المختارة وفقا للمعايير
 مراجعة معايير تعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة واالداريين.
 االعالن عن المعايير بوسائل مناسبة.
 اختيار الكفاءات بشفافية وعدالة.
 .2دورية تقييم أداء الموارد البشرية وفق معايير  2017/9/1ممتد سنويا مدير وحدة ضمان الجودة
 نمط قيادة ديموقراطي في رايرئيس لجنة القياس والتقويم
حتي نهاية الخطة 2022
موضوعية:
ما ال يقل عن  %85من
 توزيع استبيانات الستطالع آراء األطراف المعنية حول
األطراف المعنية
أداء ونمط القيادة االكاديمية واالدارية.
 مراجعة معايير وآليــات تقيــيم أداء اعضاء هيئة
التــدريس والهيئة المعاونة واالداريين.
تقييم دوري سنوي وتوافر نماذج
 اعداد نماذج لتقييم أداء اعضاء هيئة التــدريس والهيئة  2017 /10/1ممتد سنويا عميد المعهد او من ينو
عنه من الوكالء او رؤساء مساءلة ومحاسبة وفق نتائج التقييم
المعاونة واالداريين من الرئيس المباشر ومن العضو حتي نهاية الخطة 2022
األقسام
نفسه (تقييم ذاتي).
امين عام المعهد
 مناقشة نتائج تقييم االداء واالستفادة منها في التدريب
والمساءلة.
 تقديم مكافات معنوية ومادية للعضو المثالي.
اجمالي التكلفة المقترحة للهدف االستراتيجي العاشر

الغاية الرابعة :تنوع وتميز الخدمة والمشاركة المجتمعية بما يساهم في التنمية المستدامة
الهدف االستراتيجي الحادي عشر :تحقيق مشاركة تبادلية فعالة بين المعهد والمجتمع المحيط
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----

7500 – 5000
مستلزمات طباعة
وتصوير االستبيانات

100.000 – 75.000
جنيه مقابل مكافات
األعضاء المثاليين

107.500 – 80.000
جنيه

معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة
التوقيت

األهداف اإلجرائية  /األنشطة

مؤشرات المتابعة

مسئولية التنفيذ

التكلفة المقترحة

وتقييم األداء
 .1تمكين األطراف المجتمعية مةن المشةاركة فةي تطةوير بةرامج  2017 /10/1ممتد سنويا
المعهد وصنع القرار:

حتي نهاية الخطة 2022

 وجود ممثلين عن األطراف المجتمعية ف المجالس واللجان

عميد المعهد

حضةةور فعلةةي الطةةراف مجتمعيةةة 100.000 – 75.000

القةةةةةةائم باعمةةةةةةال وكيةةةةةةل في مجلةس المعهةد ولجانةه المعنيةة مقابل حضور األطراف
المعهةةةةةد لشةةةةةئون خدمةةةةةة نمةاذج فعليةة لمناقشةة موضةةوعات المجتمعية جلسات
المجتمع وتنمية البيئة

الرسمية بالمعهد.

المجالس واللجان

وقرارات

 عةةرض بةةرامج المعهةةد واسةةتراتيجية التةةدريس والةةتعلم والتقةةويم

فاعليةةةةة المشةةةةاركة فةةةةي تطةةةةوير

علة االطةةراف المجتمعيةة الممثلةةة بالمجةالس واللجةةان لمراجعةةة

بةةةةةرامج المعهةةةةةد واسةةةةةتراتيجيات

وتطوير البرامج واستراتيجيات التدريس.

التدريس.

 توزيةةع اسةةتبيانات او اجةةراء مقةةابالت مةةع األطةةراف المجتمعيةةة  2018/1/1ال
لقياس ارائهم حول برامج ومستوى خريجي المعهد

 2018/1/30ويكرر سنويا

رئةةةةةةيس لجنةةةةةةة القيةةةةةةاس اتخةةاذ إجةةراءات تصةةحيحية وفةةق 5000 – 3000
والتقويم

نتائج تحليل االستبيانات

مستلزمات طباعة
وتصوير

 .2مشةةةاركة فاعلةةةة لألطةةةراف المجتمعيةةةة فةةةي أنشةةةطة المعهةةةد  2017/8/1الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
المختلفة وتدريب الطالب


حضور األطراف المجتمعية لحفل الخريجين.



مسةةاهمة األطةةراف المجتمعيةةة فةة ملتقةة التوظيةةو وتةةوفير
فر
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 2017/10/30ويكةةةةةةةةةةةةةةةةرر المعهةةةةةد لشةةةةةئون خدمةةةةةة وعدد الحضةور الفعلةي لألطةراف الخامس
سنويا

المجتمع وتنمية البيئة

المجتمعية

التوظو للخريجيين.

تةةةوفير أمةةةاكن لتةةةدريب طةةةال المعهةةةد مةةةن قبةةةل األطةةةراف  2017/7/1الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
المجتمعية والمشاركة في تقييم التدريب.



القةةةةةةائم باعمةةةةةةال وكيةةةةةةل عدد فر

التوظو للخريجيين

تم تقدير التكلفة بالهدف

مدير إدارة التدريب

 2017/8/30ويكرر سنويا

دعةوة اطةةراف مجتمعيةةة متخصصةةة لعقةةد نةةدوات حةةول ريةةادة  2018/3/1ال

تةةةةوفير أمةةةةاكن متنوعةةةةة لتةةةةدريب

------

الطال .
مدير إدارة التدريب

عقد عدد  2ندوة سنويا

25.000 – 20000

معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة
األعمال لدى الطال .

 2018/4/30ويكرر سنويا

 .3عقد إتفاقيات وبروتوكوالت مع مؤسسات محلية فى مجاالت  2017/7/1ممتةةد سةةنويا ال ة
2022/6/30

المعهد المختتلفة.


حصر مؤسسات مجتمعيةة وجهةات توظةو بمحافوةة الدقهليةة

مقابل عقد الندوات
القةةةةةةائم باعمةةةةةةال وكيةةةةةةل عقد عدد  2اتفاقية جديةدة كةل سةنة - 100.000
المعهةةةةةد لشةةةةةئون خدمةةةةةة مةةةةةع مؤسسةةةةةات مةةةةةن المجتمةةةةةع 125.000جنيه
المجتمع وتنمية البيئة

الخارجي.

مقابل تفعيل االتفاقيات

وخارجها ذات العالقة بالمعهد وإنشاء قاعدة بيانات بهم.


التواصةةل مةةع تلةةك المؤسسةةات والجهةةات للتفةةاهم حةةول عقةةد
االتفاقةةةات والشةةةراكات فةةةي التعلةةةيم والبحةةةث العلمةةةي وخدمةةةة
المجتمع.



تفعيل االتفاقيات والبروتوكوالت.
– 198.000

اجمالي التكلفة المقترحة للهدف االستراتيجي الحادي عشر

 255.000جنيه

الهدف االستراتيجي الثاني عشر :تقديم خدمات مجتمعية متنوعة ومتميزة وفق احتياجات المجتمع الفعلية
األهداف اإلجرائية  /األنشطة

التوقيت

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة

التكلفة المقترحة

وتقييم األداء
 .1تنفيذ خطط سنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة المتامنة
بالخطة االستراتيجية .2022/2017
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 2017/7/1ال

وكيل المعهد لشئون

توافر نماذج فعلية متنوعة من

– 850.000

 2018/6/30ويكرر

خدمة المجتمع وتنمية

أنشطة خدمة المجتمع (تعليمية

 1000.000جنيه

معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة
 تحديد احتياجات واوليات المجتمع المحيط التي تنفذ سنويا.

سنويا

وبحثية واجتماعية).

البيئة

 تنفيذ أنشطة تعليمية وبحثية موجهة لتنمية البيئة ف مجال المعهد.

رؤساء اللجان المعنية

 تقديم إستشارات فنية تساهم في نشر الوعي البيئي والثقافي.

بخدمة المجتمع وتنمية

 تقديم خدمات اجتماعية متميزة لمجتمع المعهد والمجتمع المحلي.

البيئة

مقابل الخدمات الموجهه
للمجتمع

 االحتفال باالعياد والمناسبات وتكريم الفئات المثالية.
 .2انشاء كيانات جديدة وتميز الكيانات القائمة لخدمة المجتمع:

 2017/7/1ويمتد ال

عميد المعهد

وجود كيانات فاعلة في مجال

– 250.000

 استحداث لجان دعم خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

2022/6/30

مديري المراكز ورؤساء

خدمة المجتمع وتنمية البيئة ,توافر

 300.000جنيه خدمات

اللجان المعنية بخدمة

تقارير سنوية ألنشطتها.

تعليمية لألطراف

 إعادة تشكيل اللجان والمراكز المرتبطة بدعم خدمة المجتمع
وتنمية البيئة.

المجتمعية خالف

المجتمع وتنمية البيئة

 تقديم خدمات تعليمية متميزة للمجتمع من خالل مركزي النيل

الخريجين

لخدمات اللغة اإلنجليزية وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
 .3التوعية بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لألطراف
المعنية.
 إعداد برامج للتوعية بانشطة خدمة المجتمع ودوره.

 2017/7/1ال
 2017/9/30ويكرر
سنويا

رئيس لجنة خدمة
المجتمع وتنمية البيئة /

 وعي األطراف المعنية بخطةخدمة المجتمع

20.000 – 15.000
جنيه

مدير وحدة ضمان

 -زيادة عدد الطال المشتركين

مقابل مطبوعات

الجودة.

في أنشطة الخدمة المجتمعية.

التوعية ومكافآت

 إعالن مستمر عن االنشطة بالموقع االلكتروني للمعهد .

الطال المشاركين

 تنويم ندوات لمناقشة أنشطة خدمة المجتمع.
 مكافأة الطال المشاركين في الخدمات المجتمعية.
 .4قيةةاس أراء األطةةراف المجتمعيةةة ومنظمةةات سةةوق العمةةل عةةن  2018/9/1ال
الخدمات المقدمة
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 2018/9/30ويكرر

رئيس لجنة القياس
والتقويم

 دورية قياس آراء المجتمعواالستفادة منها .وتميز الخدمات

 5000 - 3000جنية
مستلزمات طباعة

معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة
 توزيع استبيانات لقياس اراء األطراف المجتمعية عن خدمات

سنويا

في راي  %85من األطراف

وتصوير

المجتمعية التي تقدم لها الخدمة

المعهد.
 تحليل النتائج واالستفادة منها لزيادة مستوى الرضا.
اجمالي التكلفة المقترحة للهدف االستراتيجي الثاني عشر

- 1.118.000
 1.325.000جنيه
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إجمالي التكلفة المقترحة
على مستوى الغايات واالهداف االستراتيجية
األهداف االستراتيجية

الغايات
.1

الغاية األول :
بيئة تعليمية جاذبة
ومتكاملةةةة العةةةداد
خةةةةةةةريج منةةةةةةةافس .2
ومتميز
.3

.4

تطةةةةةةةوير البةةةةةةةرامج التعليميةةةةةةةة
لمواكبةةةة التطةةةور المسةةةتمر فةةة
جودة التعليم.
تطةةةوير اسةةةتراتيجيات التةةةدريس
والتقةةةةةةويم بمةةةةةةا يتناسةةةةةةب مةةةةةةع
اإلتجاهات الحديثة.
توفير بنية تحتيةة ومنةاخ تعليمةي
مالئم ومتطور تكنولوجيةا يحقةق
رضا الطال .
التميةةةز فةةةي االنشةةةطة الطالبيةةةة
والدعم الطالبي.

 .5تطبيةةةةق نوةةةةام فعةةةةال للتواصةةةةل
المسةةتمر مةةع الخةةريجين وتنميةةة
مهاراتهم.
 .6ربط البحث العلمي بالتوجهات
الغاية الثانية:
القومية وقضايا المجتمع.
منوومةةة متطةةورة
للبحث العلمي.
 .7دعم اإلنتاج البحثي والمشاركة
باالنشطة العلمية األخرى.
 .8اسةةةتكمال الةةةنقص فةةة المةةةوارد
الغاية الثالثة:
البشةةةةةةرية وتحقيةةةةةةق القياسةةةةةةات
مةةةةةةةوارد بشةةةةةةةرية
المرجعية.
كافية ومتميزة
 .9تنمية وتطوير قدرات ومهةارات
الموارد البشرية.
 .10تطبيق نوام فعةال للتعةين وتقيةيم
األداء بالمعهد.
 .11تحقيق مشاركة تبادلية فعالة بين
الغاية الرابعة:
المعهد والمجتمع المحيط.
تنةةةةةةةةوع وتميةةةةةةةةز
الخدمة والمشاركة  .12تقديم خدمات مجتمعية متنوعة
المجتمعيةةةةةةة بمةةةةةةا
ومتميزة وفق احتياجات
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التكلفة المقترحة اجمالي التكلفة
المقترحة للغاية
للهدف
– 18.055.000
– 400.000
 470.000جنيه 20.782.500
جنيه
– 525.000
605.000
جنيه
– 6.305.000
7.182.500
جنيه
– 5.375.000
6.025.000
جنيه
– 5.450.000
6.500.000
جنيه
– 2.143.000
– 668.000
 892.000جنيه 2.792.000
 – 1.475.000جنيه
1.900.000
جنيه
يتم تمويلها من – 238.000
موازنة االجور  320.000جنيه
– 158.000
 212.500جنيه
– 80.000
 107.500جنيه
– 198.000
 255.000جنيه
- 1.118.000
1.325.000

– 1.316.000
1.580.000
جنيه
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المجتمع الفعلية.

يسةةاهم فةةي التنميةةة
المستدامة
اجمالي التكلفة المقترحة للخطة االستراتيجية

جنيه
 25.474.500 – 21.752.000جنيه

مصادر تمويل الخطة
المصادر
الدخل السنوي للمعهد من مصروفات الطالب.

المبلغ المالي
%80

الدخل المتوقع من موارد أخرى مثل:
 إيجار الكافيتريات
 مركز أكاديمية النيل لخدمات اللغة األنجليزية

%20

 مركز النيل لخدمات تكنولوجيا المعلومات
 إدارة التدريب
اإلجمالي
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خامسا :متابعة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية
 آلية متابعة التنفيذ للخطة اإلستراتيجية.
 دراسة المخاطر المتوقعة اثناء التنفيذ
 كيفية التغلب على المخاطر التموقعة
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آلية متابعة التنفيذ للخطة اإلستراتيجية
 .1تشكيل فريق لمتابعة تنفيذ أنشطة الخطة االستراتيجية.
 .2يتم تجزئة الخطة التنفيذية إلي خطط سنوية.
 .3يرصد الفريق ما تم تنفيذه من الخطة السنوية التنفيذية طريق اجراء المالحوات والمقابالت
والقيام بفحص الوثائق.
 .4يعد فريق المتابعة تقارير نصو سنوية عن مستوي االنجاز وما تم وما لم يتم تنفيذه ودراسة
األسبا .
 .5يرفع الفريق التقرير إلي وحدة ضمان الجودة لمناقشته واتخاذ اإلجراءات التصحيحية.
 .6يعد الفريق خطة تحسين لألنشطة التي لم يتم انجازها وإعادة إدراجها بالخطة التنفيذية
السنوية الالحقة.
 .7تتخذ القيادة إجراءات مساءلة ومحاسبة مع مسئولي تنفيذ األنشطة المذكورين بالخطة التنفيذية
حال عدم تنفيذ االنشطة دون ابداء اية أسبا موضوعية.
 .8ترفع التقارير إل مجلس إدارة المعهد لالعتماد.

دراسة المخاطر المتوقعة اثناء التنفيذ
تم دراسة المخاطر التي قد تواجه تنفيذ الخطة اإلستراتيجية وكانت كالتالي:
 مخاطر تتعلق بالبيئة الخارجية مثل:
 انخفاض عدد الطال

المقبولين بالمعهد مما يؤدي ال

انخفاض الموارد الذاتية من

المصروفات الدراسية.
 صعوبة مالحقة توقعات األطراف الخارجية.
 مخاطر ترتبط بسو العمل والتوظيو مثل البطالة.
 مخاطر مالية مثل:
 رصد تكلفة تقديرية منخفضة لتنفيذ الخطة.
 عدم تنويع المعهد لمصادر تمويل الخطة واعتمادها عل مصدر واحد
 ارتفاع تكاليو صيانة مباني المعهد وتحديث القاعات والمدرجات والمعامل نورا الرتفاع
أسعار مستلزمات التشغيل.
 مخاطر ترتبط بالموارد البشرية للمعهد مثل:
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 مقاومة التغيير من جانب رؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واالداريين.
 محدودية قدرات الموارد البشرية
 اهمال فريق المتابعة في رصد مستوي اإلنجاز ورفع التقارير لمجلس المعهد
 عدم مسائلة ومحاسبة مسئولي تنفيذ االنشطة.
 مخاطر التنفيذ مثل:
 عدم مشاركة األطراف المعنية في صنع القرار وانفراد القيادة في اتخاذ القرار
 عدم تحديد أولويات التنفيذ.
 صعوبة تحديدها مؤشرات األداء بالخطة او عد االلتزام بها.

كيفية التغلب على المخاطر المتوقعة
 -1وضع موازنة تقديرية مرنة لمواجهة ارتفاع األسعار.
 -2تنويع مصادر تمويل الخطة ما بين مصروفات الطال ومراكز وادارات تدريب وأماكن
خدمية.
 -3تنمية قدرات الموارد البشرية.
 -4تفعيل المشاركة والمسئولية والمحاسبية.
 -5تحديد وإعالن أولويات التنفيذ لالنشطة
 -6وضع مؤشرات تقييم دقيقة قابلة للقياس.
 -7االلتزام بدورية إعداد تقارير المتابعة للتحقق من أن ما تم التخطيط له يتفق مع ما تم
إنجازه.
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