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 :رؤية الجامعة 

 

 "جامعة مدينة السادات رائدة دوليا ونموذجا النتاج المعرفة وتطبيقاتها"            

 

  :رؤية المعهد 

 

 فى العلوم البيئية دوليا" "التميز           

 

 :الرسالة 

 

 :رسالة الجامعة 

       

"تلتزم جامعة مدينة السادات باعداد خريج يواكب احتياجات سوق العمل محليا ، من خدمات تعليمية        

 .وبحثية ومجتمعية تشجع االبتكار والتميز في اطار التطوير المستمر"

 

 :رسالة المعهد 

 

راسات والبحوث البيئية بإعداد و تأهيل كوادر متخصصة فى العلوم البيئية وإجراء "يلتزم معهد الد      

 الدراسات والبحوث للتنمية المستدامة للبيئة محليا"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرؤية والرسالة 
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 اعتمد فريق العمل الخاص باعداد الخطة االستراتيجية ومراجعة وتحديث رؤية ورسالة المعهد-1

 ى ثالث عناصر رئيسية عند صياغة الرؤية والرسالة وهذه العناصر هى:عل 

 مراعاة تطبيق نظم الجودة. - أ
 التحليل البيئى للمعهد. - ب
 . بين رؤية ورسالة المعهد مع رؤية ورسالة الجامعة التوافق- ت

 

 الرسالة.تم مراجعة النص القديم لرسالة المعهد ثم تم اعداد صيغة مبدئية جديدة للرؤية و -2

 تم عقد ورشة عمل و توزيع استبيانات للرؤية والرسالة وتم توزيعها على مستفيدين من داخل وخارج المعهد -3

 ، وفيما يلى جدول يوضح فئة ونسبة المشاركين فى هذه االستبيانات. (2)مرفق 

 

 عدد / نسبة المشاركة  الفئة المشاركة

 %02/02 هيئة المعاونةاألقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس وال

 %02/02 أقسام ادارية وأمناء معامل

 %00/02 طالب الدراسات العليا

 

 (بتاريخ 4تم اعتماد الصياغة النهائية للرؤية والرسالة فى مجلس المعهد  رقم )   -4

 22  /12/2214  . 

 

 :آليات مراجعة و تحديث الرؤية والرسالة 

 

رؤية ورسالة المعهد  وذلك من خالل استبيانات واجتماعات مع األقسام تقييم سنوى إلنجازات المعهد  مع  -1

 العلمية المختلفة والطالب والخريجين وهيئات المجتمع المدنى.

 سنوات وذلك لمعرفة ما تم تحقيقه من رؤية المعهد . 5تقييم كل  -2
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 رؤية و رسالة المعهد النشر واإلعالن ل وسائل 

 

 عالنية باالقسام العلمية و االدارية.الملصقات و اللوحات اال -1

 –التوصيف الوطيفي  -اصدارات الجودة المتمثلة في)الميثاق األخالقي المهني للمعهد -2

 دليل الجودة طالب..( -ب ألعضاء هيئة التدريس دليل الجودة --الئحة الوحدة

 ..(.-مطويات البرامج التعريفية للطالب –اصدارات الدراسات العليا )دليل الطالب  -3

مطويات الندوات  –)مطوية مركز الخدمة العامة اصدارات لجنة البيئة و خدمة المجتمع -4

 وورش العمل...(.

 التوعية و االعالن باالقسام العلمية أثناء الصياغة و المراجعة و التحديث. -5

 النشر علي الموقع االلكتروني للمعهد . -6

 النشر خالل اللقاءات وورش العمل مع مستفيدي الخدمة . -7

 

 

              

 
 

 

 

 

 

 

 العدالة

االمانة 

 لميةالع
السعي الجاد 

 للتميز

 

العمل بروح 

 الجماعة

االلتزام بالقيم 

 البيئية
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 :الهدف العام للخطة اإلستراتيجية 

 

 ضمان واستمرارية نظم جودة األداء المؤسسى والتعليمى والبحثى لخدمة وتنمية البيئة المحلية.       

 

 

    :الغايات واألهداف اإلستراتيجية 

 

داث طفرة نوعية تسمح له بإشغال مساحة متميزة على كافة الخطة اإلستراتيجية للمعهد موجهة إلح         

المناحى التنافسية تحقيقاً لرسالة المعهد  والمحددات واألطر العامة  والتى تتمثل فى الغايات واألهداف 

 اإلستراتيجية للمعهد كاألتى: 

 

 :التميز في مجال التعليم البيئي الغاية األولى 

 :واهدافها االستراتيجية 

 

 ة المعهد لإلعتمادتهيئ -1

 االرتقاء بالعملية التعليمية وفقا لمعاييرالجودة   -2

 تطبيق نظام تقويم مؤسسى وإدارة جودة متطورة وفعالة. -3

 رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس  و معاونيهم. -4

 تطوير البرامج التعليمية. -5

 تنويع وتطويرالتسهيالت الداعمة للتعليم  و التعلم -6

 

 إعداد بحوث بيئية تطبيقية متميزة لثانية:الغاية ا 

 :واهدافها االستراتيجية 

 

 تطوير منظومة البحث العلمى  -1

 تطوير وتعزيز التسهيالت الداعمة للبحث العلمى  -2

 دعم وتعزيز البحوث التطبيقية البيئية المتميزة    -3 

 

 :تعظيم المشاركة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة الغاية الثالثة 

 :واهدافها االستراتيجية 

 

 تنمية الموارد الذاتية للمعهد -1

 تقوية التواصل مع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى -2

 زيادة تسويق الخدمات المجتمعية للمعهد -3

 تطوير نظام متابعة الخرجيين -4
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 المساهمة فى نشر ثقافة الوعى البيئى بالمجتمع -5

 

 
 

اعتمد فريق العمل الخاص بوضع الخطة االستراتيجية على ثالث عناصر رئيسية عند صياغة الغايات    -1

 وهذه العناصر هى:واألهداف االستراتيجية للمعهد 
 

 التحليل البيئى للمعهد.  - أ

 رؤية ورسالة المعهد. - ب

 األهداف االستراتيجية للجامعة.التوافق بين الغايات واألهداف االستراتيجية للمعهد مع الغايات و - ت

 

دارى وفريق تنظيم جلسات عصف ذهنى ألعضاء هيئة التدريس واإلداريين بالمعهد بواسطة الفريق اال -2

 الخطة االستراتيجية.

 

تم عقد اجتماع لمستفيدين من داخل وخارج المعهد لعرض ومناقشة مقترح الغايات واألهداف  -3

 .يلى جدول يوضح فئة ونسبة المشاركين فى هذا االجتماع وفيما (3مرفق ) االستراتيجية ،

 

 

 عدد / نسب     ش ر     فئ     ش ر  

 %02/02 األقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 %02/02 أقسام ادارية وأمناء معامل

 %00/02 طالب الدراسات العليا

 

 م األدوات اآلتية:منهجية وتصميم األستراتيجية العامة بإستخدا 

 
 الدراسة الذاتية للمعهد.تقرير( 1)

( تصميم استبيانات للفئات المجتمعية المختلفة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطالب الدراسات 2)

 العليا.

( تنظيم جلسات عصف ذهنى ألعضاء هيئة التدريس واإلداريين بالمعهد بواسطة الفريق االدارى وفريق 3)

 االستراتيجية. الخطة 

 ( عمل لقاءات وندوات مع المستفيدين من الخدمة.4)

 ( عمل مصفوفة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لتحديد اإلستراتيجية والوضع اإلستراتيجي للمعهد.5)
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 .( تحديد الفجوة6)

 ومن ثم التوصل إلى اإلستراتيجية العامة للمعهد "استراتيجية جودة األداء" 

ودفع إستراتيجية جودة األداء وتكامل األداء بالمعهد تم تصميم استراتيجيات وظيفية  لجميع االنشطة  ولتحقيق

 بالمعهد فهى تشمل: 
 

 استراتيجية ضمان جودة المنظومة التعليمية. - 

 استراتيجية ضمان جودة البحث العلمى. - 

 استراتيجية ضمان جودة خدمة المجتمع وتنمية البيئة. - 
 

 

 
 

 بالمعهد  إستراتيجيات التعليم والتعلم. 

 

 :أهداف األنشطة البيئية 

تمكين الطالب من أدوات واستراتيجيات اكتساب المعارف والمهارات القابلة لالستثمار في المجاالت البيئية  -

 الختلفة؛ وحل المشكالت، واقتراح البدائل وغيرها. 

 ة والجماعية واعطاء معنى للمبادرة للدارسين.تطوير القدرات الفردي -

 تمكين الطالب من األسلوب العملي ، وإكسابهم القدرة على االستنتاج والتجديد واالبتكار.  -

تدريب الطالب على المشاركة في أنشطة ومشاريع بيئية مجتمعية تساعد على إثراء الخبرة ، وإكساب  -

 المجتمع وتطوره.مهارات متعددة بما يخدم متطلبات تقدم 

 الربط بين النواحي النظرية بالنواحي العملية البيئيةوتطوير روح الخلق واإلبداع. -

 إكساب الطالب القدرة على تحمل المسؤولية والتعاون مع زمالئهم. -

 تنمية روح التنافس الشريف بين مجموعات العمل سعيا لتجويد العمل والتميز والتنوع في األداء. -

 عنى للتعلم الذاتي.اعطاء م -

 ترسيخ القيم والمفاهيم البيئة في نفوس الطالب. -

 توظيف األنشطة كوسائل تعليمية.  -

 تنميةالثقة وحب و تقدير العمل واحترام العاملين وتحمل المسئولية واإللتزام. -

 فتح المعهد على محيطه الخارجي. -
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 لسياسات المالية و اإلدارية للمعهد.ا 

 للمعهد علي: و االدارية د السياسة الماليةوتعتم- 

 

 السياسة المالية-أ      
 

زيادة المساهمة المجتمعية من المستفيدين من الخدمة وذلك خالل التعريف بدور المعهد  في مجال  -

 الخدمة المجتمعية وتنمية البيئة.

خدمات عديدة بمقابل مالى يوجد بالمعهد مركز للخدمة العامة  تم تطوير ألحته ويقوم المركز بتقديم  -

 للعديد من الجهات البيئية والصناعية والزراعية والعلمية. 

توفير تمويل ذاتى لمعهد وابتكار سبل جديدة لزيادة الموارد المالية مع االستغالل األمثل إلمكانات المعهد  -

 ومركز الخدمة العامة.

ائدها فى دعم المعهد من خالل مركز فدان لزراعتها والصرف عليها واألستفادة بع 55تم ضم مساحة  -

  الخدمة العامة

 استقطاب الطالب الوافدين في برامج المعهد المختلفة باألقسام الثالثة. -

 السياسات اإلدارية -ب        

 

لتزم المعهد بتطبيق سياسة إدارية تعتمد على  االلتزام بمعايير تعيين الكوادر اإلدارية الجديدة طبقا ي            

 لمعايير اختيار القيادات اإلدارية بالمعهد المعتمدة والموثقة والمعلنة دون تحيز.

 :دعم الخطة االسترايجية للمعهد وتحقيقها عن طريق -1
 

ة للمعهد بما يكفل تحقيق أهدافها وأداء رسالتها والعمل على وضع هذه اإلشتراك فى رسم السياسة العام •

 السياسة موضع التنفيذ

اإلشراف على األعمال الخاصة بإعداد مشروع موازنة المعهد واألعمال الخاصة بسياسات التمويل وأعمال  •

 هد المختلفة.الحسابات الختامية والحسابات الخاصة والتنسيق المالى واإلدارى بين وحدات االمع

 

 الدعم والمساندة للجهات واإلدارات المختلفة داخل المعهد عن طريق:-2

 

 توفير المستلزمات الالزمة لإلدارات المختلفة بما يكفل تسيير األمور اإلدارية فيها.  •

 تدريب الموظفين فى المجاالت التقنية وغيرها من المجاالت.   •

 

 مل مؤسسي يستند إلى الكفاءة عن طريق:تعزيز الكفاءة اإلدارية وتأسيس ع-3

 

 تقييم وتطوير الهيكل اإلداري.  •

 رفع الوعي بالتوصيف الوظيفي للموظفين والعمال.  •

 قياس مؤشرات األداء للموظفين والعمال لمعرفة مدى تطابق األداء مع الخطة االستراتيجية للمعهد.  •

 التدريبية لهم. القيادات اإلدارية فى تحديد االحتياجات استخدام نتائج تحليل مؤشرات األداء للموظفين و •
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للتوعية بروح  ترسيخ ثقافة العمل الجماعي بين موظفي المعهد من خالل عقد اجتماعات دورية للموظفين   •

 العمل الجماعي على كآفة المستويات.

 .سياسات المعهد في البحث العلمي 

ألعضاء  هيئة  التدريس  والهيئة المعاونة والطالب فى مجال البحث تحسين  وتطوير  الكفاءة  البحثية          

 .العلمي 

  تحفيز وتدعيم اشتراك أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى الدورات التدريبية وورش العمل

الخاصة بتنمية المهارات البحثية وكيفية اعداد المشروع البحثي واالشتراك في المؤتمرات العلمية 

 والعالمية. المحلية

 .تقدير الباحثين المتميزين ماديا ومعنويا 

  التعريف بقيمة الجوائز العلمية عند التقدم للترقية ووظائف اإلدارة 

  تشجيع المعهد ألعضاء هيئة التدريس على السفر في مهمات علمية وبعثات ومنح شخصية الكتساب

 مهارات متطورة في مجال البحث العلمي.

  ثين المتميزين وتدريبهم على إجراء البحوث األصلية ذات المستوى الرفيع، وذلك تنمية جيل من الباح

عن طريق إشراك طالب الدراسات العليا والمعيدين في تنفيذ البحوث العلمية و المشاركة في فعاليات 

 الندوات، وورش العمل،  والمؤتمرات العلمية المحلية

 طالع على أحدث التطورات العلمية من خالل قاعدة بيانات تفعيل نظام المكتبة الرقمية لتوفير مصادر اال

 بأحدث المراجع واألبحاث التي قام بها أعضاء هيئة التدريس والباحثين من المعهد وخارجه. 

 مشاركة اعضاء هيئة التدريس فى وضع الخطط البحثية القسام المعهد المختلفة 

 .تنمية مهارات منهجية البحث لدي الهيئة المعاونة 

 

 االرتقاء بجودة األبحاث العلمية وتشجيع النشر العلمي المتميز -2

  يسعى المعهد إلى نقل وتوطين التقنية الحديثة والمشاركة في تطويرها وتطويعها لتالءم الظروف المحلية

 لخدمة أغراض التنمية.

  فادة من ربط البحث العلمي بأهداف الجامعة وخطط التنمية، والبعد عن االزدواجية والتكرار واإل

 الدراسات السابقة.

  تشكيل الفرق البحثية بالمعهد اعتمادا على تكامل التخصصات البينية بين أعضاء هيئة التدريس وأقسام

 المعهد المختلفة.

  تنشيط دور البحث العلمي بالمعهد لخدمة البيئة والمجتمع وذلك من خالل رصد ما تستجد من المشكالت

 البيئة

   على احتياجات المجتمع المحلي وذلك لالرتقاء بأنشطة البحث العلمي عن طريق وضع خطة بحثية تعتمد

 خطة بحثية معتمدة وموثقة. 

  وضع خطة للبحث العلمي لمدة خمسة سنوات فى األقسام العلمية بالمعهد تشتمل على األهداف

 والمسئوليات والمخرجات. 

 د. إنشاء قاعدة معلومات لألبحاث الجارية والمنتهية في المعه 

 .تشجيع الشراكة فى البحوث العلمية بين التخصصات واألقسام المختلفة 
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   توفير األجهزةالعلمية واألدوات والخامات الالزمة للعملية البحثية مع وضع القواعد التي تضمن االفادة

 المثلى منها.

  .تبادل المعلومات البحثية مع الكليات ومراكز البحوث المناظرة داخليا وخارجيا 

   لتعاون مع الهيئات والمؤسسات العلمية والبحثية داخل الوطن وخارجه عن طريق إجراء البحوث ا

توفير وسائل االتصال الحديثة وأحدث اإلصدارات العلمية من دوريات وكتب  وتبادل المعارف والخبرات. 

 وغيرها. 

 لعلمية المحلية واإلقليمية تشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة  المعاونة علي االشتراك في المؤتمرات ا

 والدولية ونشر البحوث العلمية من خاللها. 

  .تشجيع الباحثين للتقدم للحصول علي جوائز محلية و دولية في البحث العلمي 

 .تخصيص مكافأة ألفضل رسالة ماجستير ودكتوراه 

  يقومون بالنشر الدعم المعنوي والمادي وتنمية الكفاءات المتميزة من أعضاء هيئة التدريس الذين

 العلمى فى المجالت المصنفة عالمياً وفي المؤتمرات العالمية. 

  ًتوعية أعضاء هيئة التدريس والباحثين بضرورة االلتزام بأخالقيات البحث العلمي المتفق عليها محليا

يمية وعالمياً بغرض حماية اإلبداه العلمي مع وضع معايير واضحة للبحث العلمي وفقاً للمعايير األكاد

 والعالمية بخصوص قواعد النشر والتحكيم.

 

 . تطوير الحلول العلمية والعملية للمشكالت البيئية التي تواجه المجتمع -3

  عمل السجالت البيئية  ودراسات تقييم الثر البيئي للمنشآت المختلفة وتقديم االستشارات الخاصة

 مياه الصرف الصناعي ( . – مياه الصرف الصحي -بمعالجة المياه )مياه الصرف الزراعي

 . تصميم وتقديم االستشارات إلقامة محطات معالجة مياه الصرف الصناعى والصحى 

  عقد الدورات التدريبية الخاصة بتقييم األثر البيئي للمشروعات والمنشآت المختلفة واكتساب الخبرة

 المتنوعة الخاصة بمهارة العمل كخبير بيئي .

 توعية بمتطلبات الحياة اآلمنة الخالية من التلوث البيئي بأنواعه المختلفة .إقامة الندوات الخاصة بال 

  تقديم خدمات القياسات البيئية للهواء والمياه والتربة وقياسات جودة بيئة العمل الداخلية والبيئة

 الخارجية للمصانع والوحدات الخدمية .

  المستويات المختلفة .عقد مؤتمرات وورش عمل فى المجاالت البيئية المختلفة على 

 . تقديم االستشارات الخاصة باستخدام وتدوير المخلفات 

  تقديم خدمات القياسات البيئية للهواء والمياه والتربة وقياسات جودة بيئة العمل الداخلية والبيئة

 الخارجية للمصانع والوحدات الخدمية .

 ها بالطرق البيئية األمنة.حرق المخلفات الطبية والحيوانية بمحرقة المعهد والتخلص من 

 

 : دعم مصادر التمويل الذاتي  -4

 تقديم األستشارات العلمية وكافة الدراسات البيئية للمصانع والمزارع 

  ادارة كافة المعامل بما فيها معمل الحاسب األلي واألنترنت المتواجدة كاوحدات خاصة منبثقة من مركز

 الخدمة العامة في المعهد.

  المزرعة االنتاجية )النباتي والحيوانى والداجنى( طبقا لألصول االقتصادية.ادارة و تشغيل 
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  يجاد سبل وقنوات لتشجيع األفراد والمؤسسات على دعم وتمويل المشاريع البحثية بما يعزز دور

 المعهد.

 يسعي المعهد على تسويق األبحاث التطبيقية الجيدة التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس وارسال ملخص 

سنوي بنتائج األبحاث التطبيقية للمسئولين )مديري المؤسسات وأصحاب األعمال ذات الصلة( حتى يتم 

 تطبيقها لالستفادة منها في مجال التنمية وتطوير اإلنتاج. 

  اإلعالن والدعاية عن برامج  المعهد  للدراسات العليا بمختلف الوسائل منها النشر على موقع المعهد

 ادة أعداد الطالب الوافدين مع االلتزام بالمحافظة على المستوى المتميزعلى اإلنترنت لزي

 شجيع أعضاء هيئة التدريس على االشتراك في المشاريع البحثية الممولة من جهات خارجية ت

والمشاريع التنافسية التي تخدم العملية التعليمية والبحثية حيث يساهم عائدها في رفع الموارد المالية 

 العلمي. ودعم البحث

  ، قد الدورات التدريبية الخاصة بإدارة المزارع فى مجالى اإلنتاج النباتي والحيوانى والداجنى ) اإلنتاج

 التسويق، التصنيع ( .

 . التطوير الدائم لخطة البحث العلمي بالمعهد لألقسام العلمية  -5

 

 طروحة  لتسجيالت الدكتوراة المراجعة الداخلية للخطط البحثية باألقسام العلمية وللموضوعات الم

والماجستير  للتأكد  من  أنها تتماشى مع الخطة البحثية للقسم وربطها برؤية المعهد ٕواحتياجات 

 المجتمع.

  مراجعة لجنة الدراسات العليا والبحوث للموضوعات البحثية المطروحة للتسجيل من األقسام العلمية

 معهدالخطة البحثية لل للتأكد من أنها تتماشى مع

 

 

 .سياسات المعهد في توزيع أعباء العمل االدارى وربط الحوافز باالنتاج 

 :تتضمن االجراءات األتية 

o  وجود قيم تنظيمية واضحة وتحديد المسؤوليات واإلجراءات لكل موظف بشكل عادل وواضح واالعتماد ما

 أمكن على فرق العمل في إنجاز المهام.

o معهدبال التطوير أهداف لتحقيق العاملين نشاط وشحذ تحفيزإذكاء روح المبادرة لدي العاملين و. 

o ومعلنة موثقة لمعايير وفقا اإلشرافية المهام تولى . 

o المطلقة والعدالة والشفافية بالتساوى اإلدارية والمهام األشراف أعباء توزيع. 

o ارتهمـومه هالتهمؤـم مع ينسجم وبما لعاد لبشكاالدارين والعاملين  بينزيع أعباء العمل بشكل متوازن تو   

 .وخبراتهم واستعدادهم وقدراتهم

o المتابعة  ةـإلمكاني اـبه يفهمـتكل تم التي بالمهام العاملين ومعرفة والمسئوليات للسلطات واضح تحديد 

 .والوجيه والتقييم

o  التدريب على لللحصو توجيههو ادائه في القصور أوجه وتحديد للموظف تسند التي والمهام لاألعماتكييف 

 .بلمناسا

o  إضافة المرونة في عمل الفريق واستخدام التفويض لتوزيع أعضاء الفريق لتوسيع قاعدة المهارات بينهم

 وزيادة المرونة.
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o ربط عملية ليسهالكسول بما  تحفيزموظفى المعهد لترقية المجد و فى الكامنة الطاقاتألكتشاف  السعى 

 .باإلنتاج الحافز

o  اجـباإلنت الحوافز وربط والعقاب للثواب معايير لتحديد سيلةكو واألشراف المتابعةأعتماد. 

o الزائدة واألجور المكافآت ربطمع  لها الالزم المادى الدعم وتوفير اإلضافية لاألعما كافة مكافأة مبدأ تطبيق 

 .األداء بجودة

o .عدم استغالل إخالص الموظف المجد وتكليفه بالمزيد من األعباء وترك الموظف الكسول 

o ظف باألنظمة واللوائح التي تنظم حقوقه وواجباته.زيادة وعى المو 

o أهدافهم وتحقيق حاجاتهم اشباع من العاملين لتمكين المالئمة لالعم بيئة توفير . 

o على لتعم التى  اآلليات توفيرو الرضا عدم أسباب لوح العاملين كافة رضا مدى على دورى لبشك التعرف 

 .ومستمر دائم لبشك العاملين رضا ضمان

 

 

 

 سات المعهد في خدمة المجتمع و تنمية البيئة.سيا 

 

 االجراءات األتية: تتضمن 

 

 . العمل المؤسسى بالمعهد دعم  -1

 وضع الخطة السنوية لعمل القطاع مع اإللتزام بها والرجوع إليها عند تنفيذ كل نشاط. •

 مجتمع.التكامل مع سياسات المعهد في مجال البحث العلمي والعمل على تطويعه لخدمة ال •

 

 . المستمرة في حل المشكالت البيئية المساهمة -2

 التواصل المستمر مع المجتمع المدني والوقوف على إحتياجاته وتوجهاته.  •

التواصل المستمر مع الهيئات والشركات العاملة في مختلف المجاالت البيئية والوقوف على أحتياجات  •

 لمختلف المستفيدين. 

ات اإليجابية واإلشتراك بشكل فعال فى المشروعات القومية لتنمية البيئة وتطوير دعم وتحفيز المشارك •

 المجتمع.

 

 الوعي البيئي. تنمية  -3

 تقديم الدعم العلمي والتدريبي لكافة أطراف البيئة والمجتمع. •

والخدمية  تقديم خدمات مجتمعية متمثلة في القيام بقوافل إرشادية إلعطاء اإلرشادات البيئية والعلمية •

 وتوعية الجمهور بأهم الموضوعات الخاصة بالبيئة.

 توفير التمويل الكافى ألنشطة خدمة المجتمع المجانية. •

تفعيل وتنظيم دورات تدريبية إلكساب المهارات البيئية وإشراك األطراف المجتمعية في إيجاد حلول   •

 للقضايا المجتمعية المختلفة.

 ي في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة.التشجيع على العمل التطوع •
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 .سياسات المعهد لتحديد االحتياجات التدريبية 

 

 االجراءات األتية: تتضمن

 تحديد االحتياجات التدريبية للفئات المستهدفة قيادات اكاديمية اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واداريين . •

عاونيهم وفقا لالحتياجات التي تم تحديدها وتتضمن اعداد خطة موثقة لتدريب اعضاء هيئة التدريس وم •

 الخطة عدد ونوعية البرامج التدريبية لكل فئة واليات تنفيذها .

 قياس مردود التدريب ووضع الممارسات التصحيحية الالزمة . •

 

 .سياسة المعهد فى جذب الطالب الوافدين 

 االجراءات األتية: تتضمن

 ب الوافدين .إنشاء مكتب لرعاية شئون الطال -1

التعريف بالمعهد وأقسامه العلمية والدرجات التى يمنحها ومزايا الدراسة به لدي الملحقيات الثقافية للدول  -2

 العربية واألجنبية ومكاتب التمثيل الثقافى المصرية فى الدول المختلفة. 

لمكتبة والوحدات البحثية عرض البرامج الدراسية المختلفة وامكانيات المعهد المتاحة من المعامل وا -3

 باألقسام المختلفة. 

 التعريف باعضاء هيئة التدريس وتخصصاتهم وأنشطتهم البحثية والجوائز التى حصلوا عليها. -4

 تبادل االتفاقيات العلمية بين المعهد والجامعة والجامعات العربية واالجنبية . -5

الوافدين وقيدهم  وكذا إجراءات وشهادات تخرجهم  وتسهيل اإلجراءات اإلدارية الخاصة بتسجيل الطالب -6

 بالمعهد والجامعة .

توفير المعلومات الخاصة بكافة البرامج الدراسية فى المعهد وشروط األلتحاق بها على صفحات الشبكة  -7

 العنكبوتية الخاصة بالمعهد وفى صورة ورقية. 

وتشمل الرعاية الصحية والثقافية وتوفير اماكن توفير الرعاية الكاملة للطالب الوافدين داخل المعهد  -8

 االقامة المناسبة لهم داخل الجامعة. 

اعتماد الدراسة عن بعد والحضور االليكتروني لبعض المقررات وبعض أجزائها وبما يخفف من صعوبة  -9

 الحضور المتواصل.

 الخطة التدريبية -12

 خطة تنمية الموارد الذاتية -11

 مات و الكوارثخطة مواجهة األز-12

 

 النشر واإلعالن لسياسات المعهد وسائل 

 

المعهد للتنسيق وتحقيق التكامل في الجهود التي يقوم بها من جهة والجامعة من جهة أخرى فى إطار خطة  يسعى

الدولة. ويقوم المعهد بوضع مجموعة من السياسات العامة فى مجاالت استراتيجيات التعليم والتعلم، والبحث 

المالية، وتوزيع أعباء العمل االدارى  والشئونوخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وجذب الطالب الوافدين،  العلمى،

 وربط الحوافز باإلنتاج.
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أجل تفعيل هذه السياسات وتطويرها وفقا لما قد يطرأ من مستجدات وبما يسهم فى التطور المستمر  ومن        

واإلعالن لهذه السياسات على هد لوضع آليات متنوعة تضمن النشر للعملية التعليمية والبحثية؛ يسعى المع

 النحو التالى:

 باللغة العربية. Internetوجود موقع للمعهد على الشبكة الدولية للمعلومات  -1

 وجود لوحة لإلعالنات بالمعهد. -2

 عمل المطويات والنشرات الدورية للتعريف بتلك السياسات. -3

 هات المختلفة داخل الجامعة .إرسال الخطابات للج -4

 ايفاد ممثلين من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد للتواصل مع الكليات والمعاهد المناظرة داخليا. -5

 ايفاد ممثلين من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد للتواصل مع سفارات الدول العربية واألجنبية بالقاهرة. -6

 رامج الندوات وورش العمل التى يعقدها المعهد.إدراج توعية بتلك السياسات وذلك ضمن ب -7

 

 خطة المعهد لمراجعة وتحديث السياسات 
 :الهدف العام لخطة المعهد لمراجعة وتحديث السياسات 

 

ينتهج المعهد سياسات واضحة تعكس رسالتى المعهد والجامعة، وتأتى خططه وبرامجه كترجمة للغايات    

اً مع الغايات واألهداف االستراتيجية للجامعة ، ورغم قصر عمر واألهداف االستراتيجية للمعهد وتمشي

المعهد فانه يطمح على المدى القريب، الى تحقيق وضع جدير باالحترام بين الكليات المعاهد،  المناظرة له 

على المستوى المحلي ، كما يطمح فى األجل الطويل الى تحقيق وضع تنافسى له على المستوى العالمى. 

معهد على العمل على مراجعة وتحديث تلك السياسات بصفة مستمرة حتى تغطى كافة المحاور ويحرص ال

الشئون  –خدمة المجتمع وتنمية البيئة  –الدراسات العليا  –البحث العلمى  –الرئيسية )التعليم والتعلم  

 الشئون اإلدارية(، وتحقق غاية المعهد والوصول الى المستوى العالمى. –المالية 

 

 راءات مراجعة وتحديث السياسات:جا 

 

تتم المراجعة والتحديث لسياسات المعهد خالل شهرى يوليو وأغسطس وتكرر كل عامين بمعرفة لجنة        

ذلك لمراجعة لوائح وقواعد المعهد بصورة تضمن تمثيل جميع أقسامه اعداد التقارير والمراجعة الداخلية و

 وفقاً لالجراءات التالية:

ألليات والوسائل العلمية لجمع البيانات وعمل االحصائيات وتحليلها للوصول الى تحليل الوضع اتباع ا -1

الراهن لكل األقسام العلمية ، واالمكانات والقدرات المتاحة، بما يكفل توفير عدد من التصورات والخيارات 

فى اطار دراسة متكاملة  المرغوبة والممكنة لتحقيق رؤية المعهد وغاياته وأهدافه االستراتيجية، وذلك

(  حيث يتم اعادة تحديد لعناصر SWOTللبيئة الخارجية والبيئة الداخلية وفق لمنهجية التحليل البيئى )

 القوة والضعف و الفرص والتهديدات الخاصة بالمعهد.
 

حليل الوضع يتم تحديد جهات القصور فى السياسات الحالية للمعهد بناء علي ما تم الوصول اليه من نتائج ت -2

 الراهن.

 

 يتم تحديث السياسات واعتمادها من مجلس المعهد خالل شهر أغسطس كل عامين. -3
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 ارتباط إستراتيجية المعهد  بإستراتيجية الجامعةوثيقة 

 

 : أوال : من حيث الرسالة 

 محليا: العمل احتياجات سوق يواكب خريج السادات باعداد مدينة ورد في رسالة جامعة -1

 وإجراء البيئية العلوم فى كوادر متخصصة تأهيل و بإعداد البيئية والبحوث الدراسات رسالة معهد في     

 "للبيئة محليا المستدامة للتنمية والبحوث الدراسات

وذلك يظهر في رسالة المعهد  االبتكار( تشجع وبحثية ومجتمعية تعليمية كما ورد في رسالة الجامعة|) خدمات -2

                                                                    ("للبيئة محليا المستدامة للتنمية والبحوث الدراسات من خالل )وإجراء

 ورسالة الجامعة  البيئية والبحوث الدراسات معهد وهذا يؤكد االرتباط الوثيق بين رسالة يلتزم

 ر سالة الجامعة  رسالة المعهد 

 

 فى متخصصة كوادر تأهيل و إعداد

 البيئية العلوم

 احتياجات سوق يواكب خريج 

 محليا العمل

 

 وبحثية  تعليمية خدمات  والبحوث الدراسات وإجراء

 تشجع خدمات مجتمعية  

 اطار والتميز في االبتكار

 المستمر التطوير

 للبيئة محليا المستدامة للتنمية

 

 

 

 

  

 (  4معهد مع رسالة الجامعة مرفق )  استبيان  لدراسة توافق رسالة الداد عتم ا

 

 ثانيا اإلرتباط على مستوى الغايات:

 وهذا يظهر فى اآلتى:

 اإلرتباط علي مستوي الغايات

 غايات الجامعة غايات المعهد

 :الغاية األولي-  

 التميز في مجال التعليم البيئي

التميز الفكري  -تتوافق مع الغاية الثالثة للجامعة:

 دة البحثية.والمهني والريا

 :الغاية الثانية-  

 إعداد بحوث بيئية تطبيقية متميزة

تتوافق مع الغاية الثالثة: التميز الفكري والمهني 

 والريادة البحثية. 

 :الغاية الثالثة-  

تعظيم المشاركة في خدمة المجتمع وتنمية 

 البيئة

كسب ثقة المجتمع  -تتوافق مع الغاية الرابعة:

 لية للجامعة.وتعزيز المكانة الدو
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 اإلرتباط علي مستوي األهداف

 األهداف اإلستراتيجية للجامعة األهداف اإلستراتيجية للمعهد

 (1)غ

 لإلعتماد  المعهدتهيئة   -1هـ 

نظام تقويم مؤسسى وإدارة جودة  تطبيق -2هـ  

 .متطورة وفعالة

  -4غ

: إتباع نظم من شأنها دعم متطلبات التصنيفات 6هـ

 العالمية.

 ( 1غ)

 وفقا لمعاييرالجودة  تعليمية العملية االرتقاء بال -:3هـ

  -3غ

إستحداث برامج جديدة تحقق ميزة تنافسية  -:1هـ

 للخريج.

  – 1غ

و  تدريس الأعضاء هيئة  كفاءة عرف-:4هـ

 .معاونيهم

  – 2غ

تدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس  -:2هـ

 ومعاونيهم واإلداريين.

  – 1غ

 التعليمية لبرامجا تطوير:  5هـ

  -3غ

 تنافسية ميزة تحقق جديدة برامج إستحداث -:1هـ

 .للخريج

 – 1غ

 و  للتعليم الداعمة وتطويرالتسهيالت تنويع: 6هـ 

 التعلم

 -1غ

استكمال األجهزة و المعدات للقاعات و :4هـ 

 المعامل المختلفة بكليات و معاهد الجامعة

 2غ

لقائمين علي محفزة تحقق رضا ا بيئة توفير -:3هـ 

 العملية التعليمية و البحثية و الخدمية.

 -2غ

 تطوير منظومة البحث العلمي -:1هـ 

وتعزيز التسهيالت الداعمة للبحث  نميةت -:2هـ

 العلمي

  -3غ

 توفير بيئة محفزة للبحث العلمي. -:6هـ

  -2غ

بيئية التطبيقية البحوث ال دعم وتعزيز -:3هـ

 متميزةال

 -3غ

لبحث العلمي للجامعة للمساهمة في تطوير ا -:5هـ 

 حل مشكالت المجتمع.

  -3غ

 تنمية الموارد الذاتية للمعهد -:1هـ

  -4غ

إستحداث وتطوير وحدات خدمة وتنمية  -:2هـ

 المجتمع.

  -3غ

 زيادة تسويق الخدمات المجتمعية للمعهد  -:2هـ

تقوية التواصل مع المؤسسات ومنظمات  -:3هـ

 المجتمع المدني.

 – 4غ

 دعم وتعزيز الشراكات المحلية والدولية -:5هـ 
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  -3غ

 تطوير نظام متابعة الخريجين. -:4هـ

  – 4غ

تنويع مجاالت التعاون مع مؤسسات المجتمع  -:1هـ

 بما يحقق متطلباتها.

  – 3غ

المساهمة في نشر ثقافة الوعي البيئي  -:5هـ

 بالمجتمع

 -4غ

دة حير خطط وبرامج التنمية البيئية وتطو -:3هـ

 المجتمع.

 

 

 

  لمعهد تميزالسمات ال   
 

االنطالق نحو فرصة  يتيحمما  ،الظهير الصحراوي لمحافظة المنوفيةفى نطاق مدينة السادات بقع المعهد ي -1

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة.

 

علي مستوي محافظة  معهد الدراسات و البحوث البيئية بمدينة السادات المعهد الوحيد فى مجال العلوم البيئية -2

 المنوفية ومنطقة وسط الدلتا .

 

يوجد معهدين فقط علي مستوي الجمهورية االول بجامعة عين شمس و الثاني بجامعة مدينة السادات .. إال أن  -3

معهد الدرراسات و البحوث البيئية بمدينة السادات يعتبر متفردا ، حيث يضم ثالثة اقسام أكاديمية هي مسوح 

يعية ،تقويم الموارد الطبيعية ، التنمية المتواصلة للبيئة وهذه االقسام متكاملة مع بعضها بيئيا الموارد الطب

 وغير موجودة داخل مصر بينما توجد بالعديد من الدول المتقدمة.

 

فدان ،تتضمن مجموعة من األنشطة البحثية في مجال االنتاج 65يوجد بالمعهد مزرعة تبلغ مساحتها حوالي  -4

لدي المركز المصري للزراعة  A 515 الحيواني و الداجني  وقد تم تسجيلها كمزرعة عضوية برقم النباتي و 

 العضوية . 

 

يوجد بالمعهد معامل مركزية تضم العديد من اجهزة القياس لعناصر البيئة من تربة ومياه وهواء ، ومن بينها  -5

راء تحاليل للعينات المختلفة دون الحاجة والذي لدية القدرة علي إج HPLCجهاز التحاليل الكروماتوجرافية 

 .Standardsلوجود 

 يقدم المعهد برامج تعليمية متميزة بنظام الساعات المعتمدة فى مجال البيئة . -6

 تكامل عناصر الهيكل التنظيمى و مرونته. -7

 .1994( لسنة 4)البيئة رقم قانون و د محرقة للتخلص من النفايات وفقاً لالشتراطات البيئيةووج -8
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 مصفوفة البروفيل التنافسي

 

 

 عناصر النجاح الحرجة م
الوزن 

 النسبي

 مؤسسة خاصة مصرية مؤسسة حكومية

 الدرجة
الوزن 

 المرجح
 الوزن المرجح الدرجة

 2112 1 2112 اإلعالن 1

ال يوجد أي معاهد خاصة مصرية 

 مماثلة

 2122 2 2112 موقع المعهد 2

 2112 1 2112 الهيكل التنظيمي 3

 2162 3 2122 جودة الخدمة 4

 2122 2 2112 تكلفة التعليم 5

 2122 1 2122 البرامج الدراسية 6

 2132 3 2112 األجهزة العلمية 7

 2132 3 2112 بروتكوالت التعاون 8

9 
 االجمالي

1122  212  
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 تحليل الفجوة )البنية األساسية(   

 أوال: المعامل:
 الفجوة التقييم القياسية المعايير الوضع الحالى اطالنق م

م 1‚20 المساحة من الطالب نصيب  .0
5

م 2 
5

م 1411 نقطة ضعف 
5

 

 صناعية+  طبيعية االضاءة  .5

 (مستوفاه)

 صناعية+  طبيعية

 )مستوفاه(

 ال يوجد نقطة قوة

وجد أجهزة تكييف بكل ي التهوية  .7

المعامل+ نوافذ مساحتها 

% من مساحة  51

 لالمعم

 و معمل كل في سقف مروحة يوجد

 نوافذ+  تكييف به األبحاث معمل

 المعمل مساحة من%  51 مساحتها

 ال يوجد نقطة قوة

توافر األحواض بالعدد   .1

 الكافي.   

 ال يوجد نقطة قوة    .توافر األحواض بالعدد الكافي مستوفي

كفاءة عمل شبكة الصرف   .2

 الصحي.

 ال يوجد نقطة قوة .صحيكفاءة عمل شبكة الصرف ال مستوفي

توافر األجهزة والمواد   .0

المعملية الخاصة الالزمة 

إلثبات كل التجارب المشار 

إليها في المناهج 

 والمقررات الدراسية.

توافر األجهزة والمواد المعملية  جزئي مستوفي

الخاصة الالزمة إلثبات كل 

التجارب المشار إليها في المناهج 

 والمقررات الدراسية

 %21 ضعفنقطة 

تناسب عدد أجهزة الحاسب   .3

 اآللي مع أعداد الطالب

 %011 نقطة ضعف طالبا فى  52جهاز لكل  غير مستوفي 

-كهرباء تجهيزات ثابتة )  .8

 ( صرف صحى -مياة

 ال يوجد نقطة قوة يوجد يوجد

 %011 نقطة ضعف معمل/مختبر /0 سمق/0 نيينفال  .2

 دال يوج نقطة قوة يوجد يوجد نظافة المعامل  .01

 %011 نقطة ضعف يوجد  يوجد ال كمبيوتر وجود  .00

 ال يوجد نقطة قوة يوجد يوجد أجهزة اطفاء حريق  .05

وجود مخرجين لكل   .07

معمل/مختبر
 8
. 

وجود مخرجين لكل معمل/مختبر جزئي مستوفي
+
 

األبواب والمخارج: تفتح االبواب 

  .للخارج

 %01 نقطة ضعف

 %011 ضعفنقطة  يوجد يوجد ال أولية إسعافات صندوق  .01

والية  التخزين غرف  .02

 طرةخمن الماد ال صلخالت

 دوالب 0 سوى يوجد ال

 ضعب كل في تخزين

 الية يوجد و ال ملامعال

 02 بمساحة تخزين و تجهيز غرفة

م
5
  

 %011 نقطة ضعف
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 ت الدراسيةاعثانيا: القا
 م النقاط الوضع الحالى القياسية المعايير التقييم الفجوة

إجمالي مساحات  نقطة قوة ال يوجد

قاعات 

المحاضرات: 

 -72تستوعب من 

% من مجموع  11

 طالب الكلية.

إجمالي مساحات قاعات 

المحاضرات: تستوعب 

% من مجموع  22من 

 المعهد.طالب 

كفاية الطاقة االستيعابية اإلجمالية 

 لقاعات التدريس بالمؤسسة

0 

 5 المساحة من الطالب نصيب 5م 5412 5م 042 نقطة قوة ال يوجد

 سقف مروحة يوجد نقطة قوة ال يوجد

+  مدرج كل في

-01 مساحتها نوافذ

 مساحة من%  02

 المدرج

 كلوجد أجهزة تكييف ي

 02 مساحتها نوافذ+  ةعقا

 ةعقاال مساحة من% 

 7 (صناعية و طبيعية) التهوية

درجة الحرارة  نقطة قوة ال يوجد

 المناسبة: 

 ه م(.51 – 51)

 

 كلوجد أجهزة تكييف ي

 02 مساحتها نوافذ+  ةعقا

 ةعقاال مساحة من% 

مالئمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء 

 المحاضرات

1 

 طبيعية نوافذ نقطة قوة ال يوجد

 02-01 مساحتها

 مساحة من% 

 مساحتها نوافذ )طبيعية

 ةعقاال مساحة من%  02

  صناعية+ 

 2 (صناعية و طبيعيةاالضاءة )

 0 توافر نوافذ كافية. مستوفي ة.توافر نوافذ كافي نقطة قوة ال يوجد

سهولة استخدام  نقطة قوة ال يوجد

 النوافذ.

 3 سهولة استخدام النوافذ. مستوفي

تتكون من قطعتين  نقطة قوة ال يوجد

تفتحان  -متحركتين 

 للخارج.

يوجد عدد مخرجان )باب( علي  مستوفي

 االقل

8 

جود عالمات تحدد  نقطة قوة ال يوجد

إتجاهات أبواب 

 وارئالط

وجود عالمات تحدد إتجاهات  مستوفي

 أبواب الطوارئ

2 

 01 توافر مقعد لكل طالب. يوجد يوجد نقطة قوة ال يوجد

 00 توافر منضدة وكرسي للمحاضر.  يوجد يوجد نقطة قوة ال يوجد

 سبورةالقاعة مزودة بسبورة. 0 0 نقطة قوة ال يوجد

 الكترونية سبورة +بيضاء

05 

القاعة مزودة بالوسائل السمعية  يوجد يوجد نقطة قوة ال يوجد

الالزمة  (data show)والبصرية

 للعملية التعليمية. 

07 
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 01 القاعة متصلة بشبكة االنترنت. يوجد يوجد نقطة قوة ال يوجد

وجود خرائط داخل القاعة توضح  يوجد ال يوجد نقطة ضعف 011%

 مداخل ومخارج الطوارئ.

02 

 00 توصيل دائم بالكهرباء )مولد( وجدي ال يوجد نقطة ضعف 011%

 03 عدد العمال 0 5 نقطة ضعف 21%

 08 أجهزة اطفاء حريق يوجد ال يوجد نقطة قوة ال يوجد

 02 األبواب تفتح الى الخارج تفتح الى الخارج نقطة قوة ال يوجد

 51 ارشادات األمن و األمان يوجد يوجد نقطة قوة ال يوجد

 50 تجهيزات لمتحدى االعاقة ال يوجد خاصةتجهيزات  نقطة ضعف 011%

 

 ثالثا: المكتبة:
 الفجوة التقييم القياسية المعايير الوضع الحالى النقاط م

 ستوفي سعة المكتبة لعدد الطالب  .1

 8سعة المكتبة : ال تقل عن 

% من إجمالي المستفيدين 

)الطالب / الهيئة المعاونة / 

طالب الدراسامت العليا 

 لتدريس(./أعضاء هيئة ا

 ال يوجد نقطة قوة

2.  
المساحة المخصصة /  مستوفي المساحة المخصصة للمستفيد

 .5م042عن مستفيد: ال تقل 

 ال يوجد نقطة قوة

3.  
توافر مناضد ومقاعد بعدد 

 المستفيدين.
 مستوفي

توافر مناضد ومقاعد بعدد 

 المستفيدين.
 ال يوجد نقطة قوة

4.  
وجود أرفف وخزانات للكتب 

 لرسائل.والدوريات وا
 مستوفي

وجود أرفف وخزانات 

للكتب والدوريات 

 والرسائل.

 ال يوجد نقطة قوة

5.  
عدد أجهزة الحاسب 

 الشخصى
 غير مستوف  

 أجهزة الحاسب اآللي: .0

ال تقل عن جهاز لكل 

 طالباً. 51

 %21 نقطة ضعف

 غير مستوف   عدد شاشات الفهرسة  .6

ال تقل عن شاشة لكل  .0

 طالباً. 21

 

 %011 نقطة ضعف

7.  
د آالت التصوير عد

 المستخدمة بالفعل

غير (0)

 مستوف  

ال تقل ماكينات التصوير : 

آلة تصوير  5عن 

 مستخدمة بالفعل.

 %011 نقطة ضعف
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8.  
متطلبات مقاومة/ الوقاية من 

 الحريق
 مستوفي

حريق / معدات  مطافئ

إنذار صوتية وضوئية / 

وجود شبكة خراطيم 

مطاطية لجميع الطوابق / 

يع مخارج الطوارئ بجم

 األدوار.

 

 ال يوجد نقطة قوة

9.  
عدد النسخ المتوافرة من كل 

 كتاب/ مرجع .
 غير مستوف  

عدد النسخ من كل كتاب: ال 

 يقل عن نسختين
 %011 نقطة ضعف

 غير مستوف   عدد المراجع لكل تخصص  .12

 عدد المراجع والدوريات:

ال يقل عدد المراجع عن 

مرجعاً لكل تخصص/  21

ال يقل عن  خمس وعدد  

وريات مختلفة في كل د

 تخصص.

 

 %011 نقطة ضعف

11.  
عدد الدوريات العلمية 

 المتخصصة
 غير مستوف  

 عدد المراجع والدوريات:

ال يقل عدد المراجع عن 

مرجعاً لكل تخصص/  21

ال يقل عن  خمس وعدد  

دوريات مختلفة في كل 

 تخصص.

 

 %011 نقطة ضعف

12.  
خدمة البحث الورقي 

 واإللكتروني.
 مستوفي

لبحث الورقي خدمة ا

 واإللكتروني.
 ال يوجد نقطة قوة

13.  
ترتيب المراجع والدوريات, 

 وفقاً للفهرسة الفعالة.
 مستوفي

ترتيب المراجع 

والدوريات, وفقاً للفهرسة 

 الفعالة.

 ال يوجد نقطة قوة

 ال يوجد نقطة قوة االتصال بشبكة اإلنترنت. مستوفي االتصال بشبكة اإلنترنت.  .14

 ال يوجد نقطة قوة الفهرسة اإللكترونية. مستوفي نية.الفهرسة اإللكترو  .15

 (صناعية و طبيعية) التهوية  .16

 مساحتها نوافذ

 من%  02

 +المكتبةمساحة

 أجهزة تكييف

% 51-02 مساحتها نوافذ

 المكتبة مساحة من
 ال يوجد نقطة قوة

 ال يوجد نقطة قوة  مستوفي مدير مكتبة.  .17

  يوجدال نقطة قوة  مستوفي مساعدون  فنيون.  .18
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 %011 نقطة ضعف  غير مستوف   إداريون .  .19

22.  
عمال  +عمال خدمات فنية.

 نظافة
 غير مستوف  

 711مساعد فني لكل 

طالب / مشرف لكل قاعة / 

فني تصوير / عامل غير  5

فني لكل قاعتين/ عمالة 

 لدورات المياه.

 %011 نقطة ضعف

21.  
وفاء المكتبة بوعودها في 

 الوقت المحدد .
 - مستوفي

 

 ة قوةنقط

 

 ال يوجد

 ال يوجد نقطة قوة - مستوفي اإلعالم بوقت تأدية الخدمة .  .22

23.  
تأدية الخدمة بطريقة صحيحة 

 من أول مرة .
 ال يوجد نقطة قوة - مستوفي

24.  

تقديم خدمات فورية 

للمستفيدين من خدمات 

 المكتبة.

 ال يوجد نقطة قوة - مستوفي

25.  
الرغبة الدائمة لموظفي 

 لزائرين.المكتبة في معاونة ا
 ال يوجد نقطة قوة - مستوفي

26.  
وفاء المكتبة بوعودها في 

 الوقت المحدد .
   - مستوفي

 ال يوجد نقطة قوة - مستوفي (صناعية و طبيعية)االضاءة   .27

 ال يوجد نقطة قوة يوجد يوجد للطالب انترنت معمل   .28

 ال يوجد نقطة قوة يوجد مستوفي وجود سجالت للزائرين.  .29

32.  
تبة في العملية: استخدام المك

 التعليمية والبحثية.
 ال يوجد نقطة قوة يوجد مستوفي

 ال يوجد نقطة قوة يوجد يوجد خدمة االنترنت  .31

32.  
وقت عمل المكتبة يتناسب مع 

 ظروف المستقيدين منه.
 ال يوجد نقطة قوة ساعات يوميا 0 ساعات يوميا 0

 ال ينطبق تجهيزات لمتحدى االعاقة  .33

مواصفات خاصة )مثل 

talking books,  كتب

 بطريقة برايل .....(

 ال ينطبق ال ينطبق
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 رابعا: قاعة المحاضرات العامة و المؤتمرات:
 

 الفجوة التقييم القياسية المعايير الوضع الحالى النقاط م

 111  - 511 شخص 21 الكلية السعة  .0

 شخص

نقطة 

 ضعف

32% 

م 0 المساحة من شخصال نصيب  .5
5

م 0 
5

 يوجدال  نقطة قوة 

 ال يوجد نقطة قوة صناعية+  طبيعية صناعية+  طبيعية االضاءة  .7

 51 مساحتها نوافذ التهوية  .1

 المساحة من% 

أجهزة  +الكلية

 تكييف

 51 مساحتها نوافذ

 المساحة من% 

 الكلية

 ال يوجد نقطة قوة

 ال يوجد نقطة قوة 0 0 بيضاء سبورة  .2

 يوجدال  نقطة قوة 0 0 متر 5 فى 042 سوداء سبورة  .0

 ال يوجد نقطة قوة 0 0 متر 5 فى 0 فى 0 للمعلم منضدة  .3

8.  data show & projector 0 0 ال يوجد نقطة قوة 

 ال يوجد نقطة قوة 0 0 أجهزة عرض شفافية  .2

 ال يوجد نقطة قوة يوجد مستوفي توصيل دائم بالكهرباء )مولد(  .01

 ال يوجد نقطة قوة يوجد مستوفي االنترنت بشبكة االتصال  .00

 دورات المياة:و العيادة الطبية والمكاتب  خامسا:
 

 الفجوة التقييم القياسية المعايير الوضع الحالى النقاط م

 11متر + 21 السكرتارية و العميد مكتب  .0

 متر

م 01
5

 ال يوجد نقطة قوة 

 والدراسبببببببات  الوكيبببببببل مكتبببببببب  .5

 السكرتارية

 51متر + 51

 متر

 

م 21
5

 

 %2  نقطة ضعف

و ن البيئببببة شببببئومكتببببب الوكيببببل   .7

 متر 51 السكرتارية

م 71 متر 71 السكرتارية و الكلية امين مكتب  .1
5

 ال يوجد نقطة قوة 

2.  

   

 1نصيب العضو  مكاتب أعضاء هيئة التدريس

م
5

 

م 8
5

نقطة  

 ضعف

1 
 5م

(21)% 

نصيب الموظف  مكاتب االدارة  .0

م 1
5

 

م 1نصيب الموظف 
5

 ال يوجد نقطة قوة 
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 مستوفي مستوفي الطبية  لعيادةل المساحة الكلية  .3

 جزئي

 01المساحة : ال تقل عبن 

  5م

نقطة 

 ضعف

21% 

غرفببببببة كشببببببف غرفببببببة  جزئي مستوفي مكونات العيادة    .8

 -غرفببة انتظببار -طببوارئ.

حمبام بببه تجهيبزات لببذو  

 االحتياجات الخاصة.

نقطة 

 ضعف

21% 

صبببيدلية  -سبببرير للكشبببف جزئي مستوفي التجهيزات  .2

بهبببببا وجبببببود تجهيبببببزات 

ذو  االحتياجبات إنشائية ل

الخاصببببببة.
5
 -متطلبببببببات  

 -اإلسببببببببعافات األوليببببببببة.

 سيارة إسعاف

نقطة 

 ضعف

21% 

 ال يوجد نقطة قوة مطافئ حريق  مستوفي األمن والسالمـة  .01

األطببباء: طبيببب أو طبيبببة  غير مستوف   العاملون  .00

 طالب. 7111لكل 

الممرضبببات: ممبببرض أو 

 ممرضة لكل عيادة طبية.  

نقطة 

 ضعف

011% 

 دورات المياه  كفاية  .05
 11مقعد  لكل 

 طالب

 ال يوجد نقطة قوة طالب 11مقعد  لكل 

وجود دورات مياه خاصبة بالطلببة   .07

 وأخر  للطالبات.

 ال يوجد نقطة قوة يوجد مستوفي

لتهوية: مسباحة الشببابي  ا مستوفي مالئمة للتهوية   .01

% مببببببن 02 -01تمثببببببل 

 مساحة األرضيات.

 ال يوجد نقطة قوة

 ال يوجد نقطة قوة يوجد مستوفي ة.كفاية اإلضاء  .02

 ال يوجد نقطة قوة يوجد مستوفي سهولة فتح الشبابي .  .00

 ال يوجد نقطة قوة يوجد مستوفي توافر أحواض لغسيل األيد    .03

 ال يوجد نقطة قوة يوجد مستوفي توافر مرايا.   .08

 ال يوجد نقطة قوة يوجد مستوفي األرضيات من بالط غير أملس.   .02
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 Qualitative)( بالنسبة للمصادر و اآلليات النوعية )2) 

 

 أوال: نتائج الدراسه الخاصه بأعضاء هيئة التدريس

 

 التقييم الفجوة
 المعيار

 القياسى

 قيمة

 المؤشر

 للوضع

 الحالى

 م المجــــــال

 -0 :األكاديمية اإلنتاجية

 %81 %21 قوة نقطة يوجد ال
 وتعدد التدريس هيئة أعضاء وخبرات كفاءات وتعدد تنوع

 العلميه مدارسهم

 البعض ببعضهم الزمالء عالقات %22 %21 قوة نقطة يوجد ال

 الجديدة األفكار نشر و البحث في تعاونهم %21 %21 قوة نقطة يوجد ال

 %81 %21 قوة نقطة يوجد ال
 من التدريس هيئة عضو به يؤمن ما تدريس في الحريه

 تخصصه نطاق يف موضوعات

 %82 %21 قوة نقطة يوجد ال
 الخطة خالل من البحثيه الموضوعات اختيار في الحريه

 البحثية

 لهم لمعهدا تشجيع مدى %81 %21 قوة نقطة يوجد ال

 لمعهدا/ القسم إدارة فى المشاركة مدى %32 %21 قوة نقطة يوجد ال

 5 :بها اإللتزام ومدى التعليمية المسئوليات

 %82 %21 قوة نقطة يوجد ال
 القسم بفلسفة المعاونة الهيئة أو التدريس هيئة عضو المام

 ومتطلباته وأهدافه به يعمل الذى

 بها اإللتزام درجة و لقسمدراسية ل خطة وجود %81 %21 قوة نقطة يوجد ال

 %81 %21 قوة نقطة يوجد ال
 بواجباتهم التدريس هيئة أعضاء من العظمي الغالبيه التزام

 دريسيهالت

 %31 %21 قوة نقطة يوجد ال

االرشاد األكاديمي و ب التدريس هيئة اهتمام عضو درجة

 ات وقوعتزليل المو لمقابالتهم مواعيد وتحديد طالباللمي لل

 ودراساتهم بأبحاثهم المتعلقة خاصةب

 %01 %21 قوة نقطة يوجد ال
 خالل الطالب آداء بتقييم الخاصة بالمعايير اإللتزام مدى

  الدراسي امالع
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 %31 %21 قوة نقطة يوجد ال
 هيئة أعضاء أداء لتقييم موضوعية ومعايير فعال نظام توافر

 التعليمية العملية فى المعاونة الهيئة و التدريس

 %01 %21 قوة نقطة يوجد ال
 التدريس هيئة وأعضاء الطالب بين التفاعليه العالقاتدرجة 

 المحاضرات أثناء

 -7 :الدراسية المقررات/ البرامج

  دعهرؤية و رسالة للم حققت دراسية ومقررات برامجتوافر  %81 %21 قوة نقطة يوجد ال

 %81 %21 قوة نقطة يوجد ال
 اييرعا للمقوف الدراسية والمقررات برامجلل يفصتوافر تو

 ياسيةقال

 %81 %21 قوة نقطة يوجد ال
 ونةالمعا والهيئة التدريس هيئة أعضاء وكفاية كفاءة درجة

 الدراسية البرامج لتطبيق

 الدراسية والمقررات برامجلل ثديالتحة و عالمراج درجة  %22 %21 قوة نقطة يوجد ال

 -1 :الطالبية األنشطة

 %01 %21 قوة نقطة يوجد ال
 حلاالرشاد األكاديمي لب التدريس هيئة أعضاء اهتمام مدى

 .العلمية الطالب مشاكل

 %01 %21 قوة نقطة يوجد ال
 لطالبهم التدريس هيئة أعضاء وتشجيعم عرجة دد

 . ببحثهم واهتمامهم

 %21 %21 قوة نقطة يوجد ال
 الخاصة مهاراتهم وتنمية ذاتهم اكتشاف على معاونتهم مدى

 المجتمعية بالمشاركة

 -2 :العلمية واالتصاالت البحوث

 %01 %21 قوة نقطة يوجد ال

ر وحض ةوررضب التدريس هيئة أعضاءتقديردرجة 

و تنمية  لنشر  والندوات المؤتمرات الة عالمشاركة الفو

 ة حل المشكالت البيئية الملحمة في هي البيئي و المساعالو

 %01 %21 ضعف نقطة 11%
 على ذل  وتأثيرا االلكترونية  العلمية المجالت لمعهدافير تو

 العلمية األبحاث ألجراء األعضاء تشجيع

 %71 %21 ضعف نقطة 51%
 الجامعات من لزمالئهم التدريس هيئة أعضاء كةمشار مدى

 العلمى البحث فى األخرى

 والندوات المؤتمرات لحضور لمعهدو ا الجامعة تشجيع مدى %01 %21 قوة نقطة يوجد ال

 %11 %21 ضعف نقطة 01%
 لمعهدا تعقدها التي العلميه والمؤتمرات الندوات دورية مدى

 انتظامها مدى و

 %11 %21 ضعف نقطة 01%

 أعضاء يجريها التي األبحاث تكلفة في لمعهدا مساهمة درجة

 التدريس هيئة
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 0 :المكتبات

 %05 %21 قوة نقطة يوجد ال
و   التدريس هيئة أعضاء لمتطلبات المكتبة استعدادات درجة

 المتاحة والمراجع الكتب استعارة منونة عاالمهيئة ال

 %01 %21 ضعف نقطة 00%
 ترتيب فى المتطورة العلمية لألساليب دلمعها مكتبة استخدام

 بالمكتبة الكتب وتصنيف

 الحديثة والمراجع الكتب توافر مد  %71 %21 ضعف نقطة 51%

 %01 %21 ضعف نقطة 11%
 والمجالت الدوريات من الكثير في لمعهدا اشتراك مد 

 المتخصصه العلميه

 3 :المعامل

 المختلفه العلميه باألقسام لالمعام توافر مدى %81 %21 قوة نقطة يوجد ال

 %71 %21 ضعف نقطة 51%
 الالزمه والمعدات واألدوات الحديثة باألجهزة تجهيزها مد 

 العلمى للبحث

 للبحث الالزمه الخام المواد توافر مدى %52 %21 ضعف نقطة 52%

 ومهاراتهم بالمعامل الفنية العمالة كفاءة مدى %2 %21 ضعف نقطة 12%

 8 :الوظيفى الرضا

 %22 %21 قوة نقطة يوجد ال
 لاعمام وأهم تسهيل فى لمعهداب اإلداريون مساهمة مدى

 ونةعاالمهيئة و ال  التدريس هيئة أعضاء

 %21 %21 قوة نقطة يوجد ال
هيئة و ال  التدريس هيئة لجهود أعضاء الطالب تقدير مدى

 ونةعاالم

 %01 %21 قوة نقطة يوجد ال
 تدريس في التدريس ئةهي أعضاء بين التعاون درجة

 المقررات

 %11 %21 ضعف نقطة 01%
 ونةعاالمهيئة و ال  التدريس هيئة أعضاء السادة رضاء درجة

 ومكافآت ومرتبات أجور من علية يحصلون بما

 %02 %21 ضعف نقطة 72%

 ومكافآت ومرتبات أجور من علية يحصلون ما تناسب مدى

 وبما داتهمومجهو وأبحاثهم وعملهم حياتهم متطلبات مع

 كريمة حياة توفير على يساعدهم

 العمل وضغوط ظروف تناسب مدى %51 %21 ضعف نقطة 71%

 %32 %21 قوة نقطة يوجد ال
 هيئة أعضاء بمكاتب الالزمه التجهيزات توافر مدى

 التدريس

 %32 %21 قوة نقطة يوجد ال
 هيئة أعضاء قدرات لتنمية المخصصة البرامج توافر مدى

 التدريس

 %01 %21 ضعف نقطة 70%
 هيئة ألعضاء البحثيه المهارات لتنمية خطه وجود مدى

 التدريس
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 البعض ببعضهم والرؤساء الزمالء عالقات %12 %21 ضعف نقطة 2%

 2 المجتمعية المشاركة

 بها المحيط المحلى بالمجتمع لمعهدا ارتباط مدى %21 %21 قوة نقطة يوجد ال

 %11 %21 ضعف نقطة 01%
 والمؤسسات لمعهدا بين مفتوحة اتصال قنوات دوجو مدى

 المجتمع خدمةم في تنمية البيئة وهيس بما المجتمعية والهيئات

 المجتمع بقضايا المهتمة العلمية للبحوث خطة وجود مدى %21 %21 قوة نقطة يوجد ال

 %01 %21 ضعف نقطة 11%
 حل فى العلمى البحث نتائج من المجتمع استفادة مدى

 مشكالته

 %01 %21 ضعف نقطة 21%
 التي األبحاث تمويل في المجتمع مؤسسات مساهمة مدى

 التدريس هيئة أعضاء يجريها

 %11 %21 ضعف نقطة 01%
في  التدريس هيئة أعضاء ث السادةاحأب مساهمة مدى

 لمعهدبها ا قومالدراسات البيئية التي ي

 %21 %21 قوة نقطة يوجد ال
ستشارات البيئية و اجراء ديم االقفي ت لمعهدا مساهمة مدى

 ر البيئ للمشروات ثدراسات اال

  في المجاالت البيئية  تدريبية دورات دبعق لمعهدا قيام مدى %21 %21 قوة نقطة يوجد ال

 %22 %21 قوة نقطة يوجد ال
 الخدمات توضح نشرات أو كتيبات بعمل لمعهدا قيام مدى

 المحيط لمجتمعا خدمةتنمية البيئة ول بها قومي أن يمكن التي

 %51 %21 ضعف نقطة 71%
 القوافل فى التدريس هيئة أعضاء السادة مشاركة متوسط

 "سنوياافية قثو ال  الطبية

 %50 %21 ضعف نقطة 51%
 الجمعيات فى التدريس هيئة أعضاء السادة مشاركة مدى

 حكومية الغير األهلية
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  :األهداف التنفيذية 

 

داف التنفيذية بعد اإلتفاق عليها لتعزيز نقاط القوة والتغلب على نقاط الضعف بما يحقق تم تصميم األه      

 الغايات واألهداف اإلستراتيجية ومرفق بنود الخطة اإلستراتيجية.

 

 مشاريع وموازنات الخطة 

 الموارد المالية للمعهد من الموازنة العامة والموارد الذاتية  

 تمويل (الموارد المالية ) مصادر ال 

 

  الباب األول )الربط األصلي والمعدل وجملة مصروفاته( -

 

    الباب الثاني )الربط األصلي والمعدل وجملة مصروفاته(  -

 

 الباب السادس: -
 

 –المنح والمعونات بالنقد المحلي  –المكون النقدي )إلتزام بنك اإلستثمار القومي )الربط األصلي والمعدل(  -

 مصادر أخري(.  -تبرعات وهدايا -مصادر رأسمالية

 -تجهيزات -عدد وأدوات -آالت ومعدات –مباني سكنية وغير سكنية  –تشييدات  –المكونات العينية )أراضي  -

 ثروة حيوانية(.  –وسائل انتقال  –وسائل نقل 

 

 خطة تنمية الموارد الذاتية. -

 :مصادر التمويل التكلفة المالية 

جنيهاً وذل  وفقا  01230111معهد الدراسات والبحوث البيئة مبلغ  تتكلف الخطة اإلستراتيجية ل

 لبنود الخطة  , وسيتم اإلعتماد على موازنة الجامعة و الموارد الذاتية لتمويل تنفيذ أنشطة الخطة.

  . 3102/3102  ز ن      عهد  ن  و زن      و   و   و رد   ذ ت    لع        ي 

 مصادر الميزانية

 لىالعام الما

2213 /2214 
 الربط بعد التعديل

 بالجنيه المصرى

 المنصرف

 بالجنيه المصرى

 الوفر

 بالجنيه المصرى

 05 2025208 2025280 الباب االول
 1 517011 517018 الباب الثانى

 - 021111 021111 الباب السادس
 الموارد الذاتية

 مركز الخدمة العامة بالمعهد
0721751437 322822432 071101421 
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 :خطة تنمية الموارد الذاتية 

يسعى المعهد الستثمار جهود طاقاته البشرية فى تشغيل الموارد االقتصادية المتاحة من معامل ومزرعة     

ومركز الخدمة العامة فى الحصول على مصادر تمويل غير نمطية الستمرارية تشغيل المعامل والمساهمة فى 

نمية المجتمع المحيط. تهدف الخطة الى دعم البنية االساسية للمعهد بما تكاليف صيانتها، كذا تقديم خدمة وت

 يسمح بضمان االستمرارية فى تنمية الموارد الذاتية. 

 منهجية العمل: 

 حصر الموارد من خالل التحليل البيئى. •

 تصميم االستراتيجية العامة لتنمية الموارد. •

 رسم السياسات واالنشطة. •

 لتنفيذية.تحديد االهداف ا •

 اقتراح مشاريع وموازنات الخطة. •

 عمل خطط المتابعة وقياس االداء. •

ولذا تم اختيار استراتيجية التكامل من خالل استخدام اسلوب دلفى لمعرفة اراء الخبراء والمعنيين بالمعهد وايضا 

والبشرية فى تحقيق رسالة  من تحليل نتائج استبيانات قياس رضا  المستفيدين، وذلك الستثمار الموارد المادية

 واهداف المعهد االستراتيجية لخدمة وتنمية المجتمع المحلى.

السياسات العامة المتبعة لتنمية الموارد الذاتية تتوائم مع السياسات العامة لضمان نظم جودة االداء الداخلى مما 

ذلك من خالل تفعيل االهداف التنفيذية يوحد الجهود المبذولة لديمومة واستمرارية التمويل بعد انتهاء المشروع و

 االتية 

 بالنسبة المجال الصناعى 

 تقديم االستشارت البيئية المختلفة للمصانع المحيطة. •

 تنفيذ دراسات تقيم االثر البيئى للمشروعات. •

 إعداد السجل البيئى للمصانع والمنشأت. •

 قياس تلوث الهواء. •

 تقييم محطات المعالجة الصناعية.  •

 معالجة مخلفات المصانع وكيفية تدويرها. •

 تسويق مركز الخدمة العامة فى االستشارات البيئية للمصانع. •

 بالنسبة المجال الزراعى 

 تقديم الخدمات البيئية واالستشارية لإلنشطة الزراعية. •

 تقديم برامج المكافحة الحيوية. •

 ج الحيوانىتقديم الخدمات واالستشارات العلمية لمزارع االنتا •

 عمل المخصبات الزراعية "كمبوست" والسماد الحيوى. •

 إعداد دراسات جدوى لمشروعات انتاج حيوانى من خالل الخبراء المختصين بالمعهد. •

 زراعة محاصيل اقتصاديه غير نمطية كالنباتات طبية و الخضروات بمعرفة الخبراء المختصين بالمعهد.  •

 مركز الخدمة العامة. إنشاء مركز تسويق لمنتجات •

 إنشاء صوبات زراعية إلنتاج شتالت للخضر والفاكهة. •

من خالل استثمار البنية األساسية المتمثلة في القدرات البشرية والمعامل والمزرعة، والتي سوف يتم تفعيل 

 خطط تنمية الموارد الذاتية بعد اكتمال البنية األساسية والقدرات البشرية بالمعهد.
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 م:2222 -2215لخطة التنفيذية لتطبيق استراتيجية المعهد واليات القياس والتقويم لتابعة مخطة ال 

 

( للمتابعة، ووضع آليات للمتابعة من خالل  5-4مرفق خطط المتابعة ربع سنوية باستعمال النموذج المرفق ) 

 .النشطة المعهد االنحراف ودمجه بخطط التحسين لتحليل نماذج المتابعة وحساب معد

 

 

 األولويــات 

 
 بعد دراسة كل ما سبق قررت إدارة  المعهد بدء العمل طبقا لالولويات المطلوبة وهى كاالتى :

 تأهيل المعهد للحصول على اإلعتماد -1

 التطوير المستمرللبرامج الدراسية -2

 استحداث برامج اكاديمية -3

 مشكالت التعليم تطوير  و تنويع مصادر و أساليب التعلم و ايجاد حلول لبعض -4

 دعم و تعزيز  الموارد الذاتية للمعهد -5

 تطوير البنية التحتية للمعهد واستكمال تجهيزات المعامل.  -6

 تعميق ثقافة الجودة بين جميع العاملين في المعهد وكذلك الطالب -7

 التقويم المستمر للقدرة المؤسسية و الفاعلية التعليمية -8

 مج التدريبية ألعضاءالجهازاإلداري لرفع كفاءتهاالهتمام بزيادة البرا -9

 تفعيل سياسة الثواب والعقاب لتحقيق االنضباط المطلوب          -12

 تنمية قدرات  و مهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم     -11

 تعزيز البحوث التطبيقية البيئية المتميزة     -12

  تنمية الشراكات الملية و الدولية      -13

 التطوير المستمر لبرامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة      -14
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 . م5151 -5102الخطة التنفيذية لتطبيق استراتيجية المعهد 

 البيئي التعليم مجال في التميز: األولى الغاية
 األهداف

 األنشطة األستراتيجية
 التنفيذ زمن

 النجاح مؤشرات التنفيذ مسئولية
 المطلوبة الميزانية

 المخاطر إدارة المتوقعة المخاطر بالجنية
 إلى من

1/
0- 

 د
ت 

ع
إل
  
هد

 ع
   

ئ 
ه 

ت
  

تشكككككككك يل فككككككككرق  -0
عمككككككل لسككككككت مال 
النككككككككواق  فيمككككككككا 
يتعلق بالممارسات 
التطبيقيككة لمعككايير 

 العتماد

سكككككككككككككككبتمبر 
5102 

الحصككككككول علككككككي   إدارة الجودة –العميد  5102ابريل 
  .األعتماد

  التقكككارير السكككنوية
  .ريةوالدو 

  وجككككككككككود خطككككككككككط
للتحسككككككككككككككككككككككككككين 

   .والتعزيز
   خطككككككككة مراجعككككككككة

للقككدرة المؤسسككية 
و الفاعليكككككككككككككككككككككة 

 .التعليمية

0111 

 نق  الموارد المإلىة -
بككطع عمليككة التحككدي  فككي  -

 البرامج وعدم جديتها  

االعتمكككككككككككاد علكككككككككككي  -
المككككككككككوارد الذاتيككككككككككة 

 للمعهد 
ربط عمليكة التحكدي   -

بككالتحفيز المعنككو  و 
 الماد 

اعككككداد التقككككارير  -5
سككككنوية النشككككطة ال

 المعهد. 

سبتمبر من  ل عام بداية 
 5102من عام 

 5151وحتى  
 

 إدارة الجودة

- 

ضككككككعف األسككككككتجابة فككككككي  -
وضكككككككك  خطككككككككة  و إلىككككككككة 

 للتحسين المستمر

التحفيككككككز المسككككككتمر  -
 لفريق العمل 

وض  إلىة تحقق  -0
ضككككككمان اسككككككتمرار 

  . نشطة الجودة

 –الو الع  –العميد  5102ا توبر 5102يوليو
 –األقسام رؤساع 

 إدارة الجودة
5111 

بطع تنفيكذ  إلىكات التطكوير  -
المستمر للقكدرة المؤسسكية 

 و الفاعلية التعليمية  

التشكككجي  و التحفيكككز  -
المعنككككو  و المككككاد  
السككتمرار تنفيككذ هككذ  

 اللىات
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األهداف 
 األنشطة األستراتيجية

 التنفيذ زمن
 الميزانية النجاح مؤشرات التنفيذ مسئولية

 المخاطر إدارة المتوقعة المخاطر بالجنية المطلوبة
 إلى من

0/
3/

ق
ب 
ط
ت

 
ة 

ود
ج
ة 

 ر
إد

 و
ى

س
س

 ؤ
  

و 
ت 

  
ظ 

ن

  
ع 

وف
ة 

ور
ط
 ت

 

مراجعككككككة وتحككككككدي   -0
ومتابعة إلىكات إدارة 

كو  الجودة بالمعهد.
كككككككك
كككككككك
يكككككك
يون

51
02

 

نيو
يو

51
51

 

 العميد 
 إدارة الجودة 

تككوفر تقريككر مراجعككة داخليككة و 
 51111 خارجية 

ابة فككي عمككل بككطع األسككتج -
 خطط تحسين

التشككككككككككككجي  المككككككككككككاد  و  -
المعنو  المستمر من وزارة 
التعليم العكالى   الجامعكة   
وزارة البح  العلمي ألهمية 
اسكككككككتمرارية التميكككككككز فكككككككي 

 البحو  العلمية .

تصكككككككككككككميم  ليكككككككككككككة  -5
لإلسكككككككككتفادة مكككككككككن 
الممارسكككات الجيكككدة 
 فى مجال الجودة.

يو 
يون

51
02

 

مبر
سبت

51
02

 

 العميد
 الو الع

 

د إليكككككة معتمكككككدة لتعزيكككككز وجكككككو 
 الممارسات الجيدة بالمعهد 

0111 

التغيككككككككرات السياسككككككككية و  -
 األقتصادية للدولة

مراجعكككككة وتحكككككدي    -0
خطة تدريب وتأهيل 
العككككاملين فككككي إدارة 

 الجودة.

ير 
ينا

51
02

 

رس
ما

51
51

 

 العميد
 إدارة الجودة 

 ككوادر  –خطككة تككدريب معتمككدة 
 مؤهلة  

51111 

فككككككك  تمويكككككككل خطكككككككط خ -
 التدريب

وضكككككك  خطككككككط تدريبيككككككة  -
يعتمكككككككد قوامهكككككككا علكككككككي 
مككدربين  صككحاب خبككرات 
مككككككن المعهككككككد و مر ككككككز 

 الجودة من الجامعة
تطككككككككككوير الهي ككككككككككل  -4

ير  التنظيمى للمعهد
ينا

51
02

كر  
كككككككك
كككككككك
رايكككككك

فب
51

02
 

 العميد
 إدارة الجودة 

وجكككود هي ككككل تنظيمككككى محككككد  
نقككككك  التمويككككككل الككككككذاتي  - 011111 ومرن 

 تنمية الموارد الذاتية - للمعهد
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وير الجهككككككككاز تطكككككككك  -2
ير  الدارى للمعهد

ينا
51

02
 

ير 
فبرا

51
02

 

 العميد
 الو الع 
 األمين 

سد الفجوات المتعلق بعكدد  -
  عضاع الجهاز الدار 

مساهمات  عضكاع الجهكاز  -
الدار  فككي صككن  القككرارات 

 والتقويم
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 األهداف
 األنشطة األستراتيجية

 التنفيذ زمن
 المطلوبة الميزانية حالنجا مؤشرات التنفيذ مسئولية

 إلى من المخاطر إدارة المتوقعة المخاطر بالجنية

0/
2- 

  
 ب

 ء
ت 

الر
 

  
ل 
ع 

  
  

  
ل 
تع

  
دة

جو
ر  

  
ع 

  
  
ف 

و
 

تفعيل نظم الدراسكات  -0
الميدانيكككككككة ألعضكككككككاع 
هيئكككككككككة التكككككككككدريس و 

 الطالب

بر 
بتم
س

51
02

 

بر 
بتم
س

51
51

 

 الو الع  –العميد 
 رؤساع االقسام 

 ريبيةبرامج تد
لتحقيق األهداف 
 التعليمية

011111 

ضكككككككعف تمويكككككككل البكككككككرامج  -
ضككعف اسككتجابة  التدريبيككة 

 المؤسسات لتدريب الطالب

 .زيادة التمويل الذاتي للمعهد -
زيادة التواصل م  مؤسسكات    -

 المجتم  .

تطككوير نظككم تقيككيم    -5
 الطالب

بر 
بتم
 س
من
ية 
 بدا

ويا
سن

51
02

 
ى 
حت

51
51

 

 الو الع العميد 
 القسامرؤساع ا

 نظم تقييم تحقق
 المخرجات التعليمية

01111 

عككككدم وجككككود رليككككة للمراجعككككة  -
-الدورية لنظم تقييم  الطالب

نق  تكدريب  عضكاع هيئكة   
التكدريس علككي تطكوير الورقككة 
االمتحانيكككككككككة بمكككككككككا يحقكككككككككق 

 المخرجات التعليمية

وجكككود رليكككة المراجعكككة الدوريكككة  -
بككككرامج  -الطككككالب لككككنظم تقيككككيم

تدريبيكككككككككة ألعضكككككككككاع هيئكككككككككة 
التككككدريس لرفكككك   فككككاعتهم فككككي 
تطككوير الورقككة االمتحانيككة بمككا 

المخرجكككككات التعليميكككككة  يحقكككككق
 المستهدفة

عقككككد اتفاقيككككات مكككك   -0
مؤسسكككككككككات محليكككككككككة 
واقليمية ودولية لتقديم 

 برامج مشتر ة
 

ير 
ينا

51
02

 

س 
سط

اغ
51

51
 

وجود مشروعات بحثية  الو الع  العميد
 –و اقليمية و دولية 

وجود برامج   اديمية 
تر ة لمنح الدرجات مش

 العلمية

411111 

 –ضككككككككعف التمويككككككككل المككككككككإلى 
التغيكككككككككككككرات السياسكككككككككككككية و 
األقتصكككككككككككادية المحليكككككككككككة و 

 الدولية 

تشجي  الدولة علي األسكتمرار    -
عقكككد اتفاقيكككات مككك  مؤسسكككات 
قليميككة ودوليككة لتقككديم  محليككة وال

 برامج مشتر ة  
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 األهداف

 األنشطة األستراتيجية
 التنفيذ زمن

 المطلوبة الميزانية النجاح مؤشرات فيذالتن مسئولية
 إلى من المخاطر إدارة المتوقعة المخاطر بالجنية

0/
2 

 عرف
ءة

ف 
 

 
  

 ئ
 ه

ء
ض 

ع
أ

  
س 

ر 
تد

 
و 

ه 
ن 

 و
 ع

. 

وضككككككككك  خطكككككككككط   -0
تدريبيكككككة لتنميكككككة 
قككككدرات ومهككككارات 
 عضكككككككاع هيئكككككككة 
التكككككككككككككككككككككككككككدريس 

 ومعاونيهم

يو 
يول

51
02

 

يو 
يون

51
51

 

 العميد
 إدارة الجودة

رق التكككككككدريس تحسكككككككن طككككككك -
 –وتقويم الطالب 

مواصككككفات ورقككككة امتحانيكككككة  -
 –جيدة 

  عضاع هيئة -
 التدريس ذو  فاعة -
 عالية -
 
 تحقيق الرضا -
 -الوظيفي  -
زيككككادة دخككككل  عضككككاع هيئككككة  -

 التدريس

021111 

ضككككعف اسككككتجاية بعكككك  
  عضاع هيئة التدريس

-  
 قلة الموارد المإلىة

تشككككككجي   عضككككككاع هيئككككككة  -
حضكككككور  التكككككدريس علكككككي

 عمككككككككلالككككككككدورات وور  ال
  - والندوات

وضككك  إلىككككة فعالكككة لتقيككككيم  -
هيئكككككككككككككة   داع  عضكككككككككككككاع

وضكككك  نظككككام  - التككككدريس
 - للم افكككككككككفت والحكككككككككوافز

حصككككككككككككككككر الجككككككككككككككككراعات 
اتخكككذت  التصكككحيحية التكككي

 للمحافظككككككة علككككككي الرضككككككا
اسكككككككككتحدا   - الكككككككككوظيفي
 خطط  خر 

وضككككككككك  إليكككككككككات  - 5
لقيكككككككككككاس مكككككككككككردود 
وفعاليكككككككة الكككككككدورات 
التدريبيككككة ألعضككككاع 
هيئككككككككككة التككككككككككدريس 

 مومعاونيه

بر 
 تو

 
51

02
 

مبر
يس
د

51
02

 

 إدارة الجودة

0555 

وضك  خطكط لرفك    -0
دخول  عضكاع هيئكة 
 التدريس ومعاونيهم

ير 
ينا

51
02

 

يو 
ما

51
02

 

 العميد
 0555 و الو الع
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 األهداف
 األنشطة األستراتيجية

 التنفيذ زمن
 المطلوبة الميزانية النجاح مؤشرات مسئولية التنفيذ

 إلى من المخاطر إدارة متوقعةال المخاطر بالجنية

0/
5- 

ج 
  

بر
   

 ر
طو

ت
  

  
  

ل 
تع

 

 لمراجعة تش يل لجنة    -0
الدراسية  البرامج

كو  .باألقسام والمقررات
كككككككك
كككككككك
يكككككك
يون

51
02

مبر 
كككبت
كككككككك
سكككككك

51
02

 

 و يل الدراسكات العليكا 
مجككككالس االقسككككام  و 

 إدارة الجودة 

 لتطوير معتمدة خطة -
 يةالتعليم البرامج

 أ دللت معتمدة رلية  -
 المخرجات تحقيق من

 المستهدفة التعليمية
  للبرامج

 تقدم مدى لقياس رلية  -
  البرامج

 إجراعات التخاذ رلية  -
 على بناع تصحيحية

  تطور البرامج مدى
وجود ابحا  اعضاع 

5111 

قلككككة اسككككتجابة بعكككك   -
 عضاع هيئة التدريس 
 لتحسكككككككين البكككككككرامج و

  - المقرارات
وجككككود بككككرامج منككككاظرة  -

متميككزة فككي مؤسسككات 
 منافسة

التحفيكككككككز المكككككككاد  و       
ألعضاع هيئة  المعنو 
اسككتحدا   - التككدريس

البكككككككككرامج التعليميكككككككككة 
 جديدة   ثر تميزا

 لتحدي  ض  رليةو   -5
 بناع المقررات والبرامج 

التقارير الدورية   على
 والمستفيدين الطالب ورراع

 .العمل سوق واحتياجات 

يون
يو 

51
02

 

مبر
سبت

51
02

 

   و يل الدراسكات العليكا 
مجككالس االقسكككام   و 
إدارة الجودة  منسكقي 

 البرامج
05555 

 للتأ ككد إلىككة وضكك    -0
 تحقيككككككق مككككككن

 التعليميككككة المخرجككككات
 .للبرامج المستهدفة

يو 
يون

51
02

 

مبر
سبت

51
02

 

  و يل الدراسكات العليكا 
  إدارة الجككككككككككككككككككككككككككككودة 
األقسكككككام ق منسكككككقي 

 البرامج

0555 
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 رليككة التخككاذ وضكك      -4
التصككحيحية  الجككراعات
تطككور  مككدى لقيككاس
 .البرامج

يو 
يون

51
02

 

مبر
سبت

51
02

 

و يل الدراسات العليكا ق 
 إدارة الجودة

هيئة التدريس ضمن 
 توصيف المقرر.

 
0555 

وضككككككك  رليكككككككة لتشكككككككجي     -2
االسكككككتفادة مكككككن نتكككككائج 
البحككككككك  العلمكككككككى فكككككككى 
تطككككككككككككوير المقككككككككككككررات 

 الدراسية

ير 
ينا

51
02

 

نيو
يو

51
02

 

العليكا ق و يل الدراسات 
إدارة الجككككككككككودة ق 

 0555 مجالس األقسام

مراجعككككككككككككككة ا ليككككككككككككككات     -2
الموضككككككوعة وتحككككككديثها 
والتأ د من مكدى تحقيقكا 

ى  ألهدافها
إلككككك
كو 
وليكككك

ن ي
مككككك

ن 
 مكك
مبر

سككبت
عام

 ل 
 

 -و يل الدراسات العليكا 
إدارة الجككككككككككودة ق 
مجككككالس األقسككككام 
 ق منسقي البرامج

15555 
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 األهداف

 نشطةاأل  األستراتيجية
 التنفيذ زمن

 المطلوبة الميزانية النجاح مؤشرات مسئولية التنفيذ
 إلى من المخاطر إدارة المتوقعة المخاطر بالجنية

0/
6- 

ت
ال
ه 

س
 ت
ر 

و 
ط
وت

ع 
و 

تن
 

  
عل

لت
  
  

ع
د 

  
  

و 

ل 
تع

  
 

معامكككككككل الإمكككككككداد    -0
بكككككككككككككككككككككككككككاألجهزة 

 المتطورة

س 
مار

51
02

 

راير
فب

 51
51

 
 

 العميد  -
 المعهد و الع   –     

 -متميزة  بحا  علمية
زيككككككككككككككككككادة عككككككككككككككككككدد 
البروتو كككككككككككككككككككككوالت و 
المشككككككككاري  البحثيككككككككة 
الممولة محليا و دوليا 

اسكككككككككتمرار جكككككككككودة  -
 - العمليككككة التعليميكككككة

زيكككككككككككادة المشكككككككككككار ة 
 المجتمعية

2111111 

 الدعم المالي عدم توافر

تنميككككككككككة المككككككككككوارد 
زيككككككادة  –الذاتيككككككة 

التعكككاون والتواصكككل 
مكككككككككككك  الجهككككككككككككات 

 البحثية االخرى.

صكككككككيانة األجهكككككككزة   -5
 العلمية 

ير 
ينا

51
02

 

مبر
يس
د

51
51

 

 العميد -
 1555555 األمين العام   –    

تطككككككوير المعمككككككل    -0
س    المر ز 

مار
51

02
 

ير 
فبرا

51
51

 

 العميد -
 0555555 مدير المعمل المر ز    – 

إمداد الم تبكة ب تكب  -4
مرجعيكككككة حديثكككككة 
نشككككاع م تبككككات  وال
 باألقسام العلمية

ينا
ير 

51
02

 

مبر
يس
د

51
51

 

 و يل الدراسات العليا -
 مجالس األقسام   –

زيككادة اقبككال الطككالب  -
 علي الم تبة 

األرتقككككككاع بالبحكككككك   –
األرتقككككاع  –العلمككككي 

 بالعملية التعليمية

005555 
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اسكككككت مال تجهيكككككز   -2
قاعككات المحاضككرات 
بالوسككائل التعليميككة 

 المتطورة 

يو 
يول

51
02

 

مبر
سبت

51
02

 

 العميد  -
 الجودة  إدارة –
 األقسام العلمية –

المرونككو و التنككو  فككي 
 عر  المعلومات 

 02111 الرضا الطالبي –

صكككككككككيانة المبنكككككككككى  -2
وقاعكككككككككككككككككككككككككككككككككككات 
المحاضككككككككككككككككككككككككرات 

 والخدمات

ير 
ينا

51
02

 

مبر
يس
د

51
51

 

 العميد -
 األمين العام  – 
 إدارة الجودة   -

استمرار جودة العمليكة 
 521111 التعليمية
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 متميزة تطبيقية بيئية بحو  إعداد: ةالثاني الغاية
 األهداف

 األنشطة األستراتيجية
 التنفيذ زمن

 المطلوبة الميزانية النجاح مؤشرات مسئولية التنفيذ
 المخاطر إدارة المتوقعة المخاطر بالجنية

 إلى من

5 0- 
مى
لعل
  ا

لبح
ة ا
ظوم

 من
وير

تط
 

وضع آلية لتكوين  -1
 فرق عمل بحثية.

مارس 
0510 

ايو م
0510 

وكيل  -العميد 
 - الدراسات العليا

 مجالس االقسام 
وجود فرق  -

وجود مشاريع  - بحثية
تحسن  - بحثية تطبيقية

زيادة  - وتميز االبحاث
اقبال المجتمع الخارجي 

وجود  - علي المعهد
آليات لقياس كفاءة العملية 

وجود نظام  - البحثية
لتشجيع الهيئة  معتمد

ة التدريسية علي رفع كفاء
وجود  - العملية البحثية

ابحاث منشورة بمجالت 
 .ذات معامل تاثير

0555 

ضعف  - ضعف ميزانية االبحاث
استجابة بعض اعضاء هيئة التدريس 

 والهيئة المعاونة
 

دعم المشاريع من 
الموارد الذاتية 

تحفيز   - للمعهد
وتشجيع وتدريب 

 اعضاءهيئة
التدريس والهيئة 

 المعاونة 
 

ط البحثية تطوير الخط -0
 .لألقسام

يونيو 
0510 

سبتمبر 
0505 

وكيل  - العميد
 -الدراسات العليا 
 مجالس االقسام

0555 

اعداد مشاريع بحثية   -0
 .تطبيقية

سبتمبر
0510 

سبتمبر 
0505 

 - االقسام العلمية بالمعهد

تحديد آليات لقياس -4
 .كفاءة العملية البحثية

يناير 
0510 

مارس 
0510 

وكيل  - العميد
 - الدراسات العليا
 مجالس االقسام

0555 

وضع إلية لتحفيز   -0
السادة أعضاء هيئة 

التدريس بالمعهد على  
 .النشر الدولى

مارس 
0510 

مايو
0510 

وكيل  - العميد
 - الدراسات العليا
 0555 مجالس االقسام
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 األهداف

 األنشطة األستراتيجية
 التنفيذ زمن

 المطلوبة الميزانية النجاح شراتمؤ  مسئولية التنفيذ
 إلى من المخاطر إدارة المتوقعة المخاطر بالجنية

ت 5 5
ة 

مي
ن

 
ي

لم
لع

 ا
ث

ح
لب
 ل
مة

ع
دا

ال
ت 

ال
هي

س
لت

 ا
يز

عز
وت

 

وضع آلية لتشجيع    -1
الباحثين علي التحول إلى 
البحوث التطبيقية 
والحصول علي المشاريع 

 البحثية.

يناير 
0510 

مارس 
0510 

 العميد
 كيل الدراسات العلياو 

 وكيل البيئة
 مجالس االقسام

زيادة عدد االبحاث 
زيادةعدد  -التطبيقية 

االتفاقيات والمشاريع 
وجود  -البحثية الدولية 

خطة معتمدة لالستفادة 
القصوي من االجهزة 
واالمكانيات البحثية 

زيادة  - المتاحة بالمعهد
اقبال المؤسسات 

 الصناعية على المعهد  
عدد البحوث  زيادة -

زيادة عدد  -المشتركة 
البحوث المنشورة فى 
مجالت ذات معامل 

0555 
 بطء عمليات التنفيذ -
ضعف استجابة بعض   -

اعضاء هيئة التدريس 
 ئة المعاونةوالهي

المنافسة من الكليات  -
والمعاهد والمؤسسات 

 المناظرة
التغيرات السياسية  -

واالقتصادية المحلية 
 والدولية

 

تحفيز وتشجيع وتدريب  -
اعضاءهيئة التدريس والهيئة 

 المعاونة 
 زيادة إمكانيات المعامل -
 

إعداد خطة لتعظيم    -0
االستفادة من االجهزة 

حثية الب واالمكانيات
 المتاحة بالمعهد

مارس 
0510 

مايو 
0510 

 العميد
 وكيل الدراسات العليا

 مجالس االقسام
0555 

وضع نظام لتشجيع   -0
النشر العلمي وتسويق 

 البحوث التطبيقية
يناير 
0510 

مارس 
0510 

 العميد
 وكيل الدراسات العليا

 وكيل البيئة
 مجالس االقسام

0555 

 0555 العميدسبتمبر سبتمر  نظام لربط مدى تقدم -4
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األداء البحثي لعضو هيئة 
التدريس بنصيبه من 
الميزانية واإلمكانيات 

 البحثية المتاحة

 وكيل الدراسات العليا 0505 0510
 مجالس االقسام

وجود   - تاثير مرتفع
نظام لربط مدى تقدم 
االداء البحثي لعضو 

بنصيبه  هيئة التدريس
من الميزانية واالمكانيات 

 البحثية المتاحة
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 األهداف

 األنشطة األستراتيجية
 التنفيذ زمن

 المطلوبة الميزانية النجاح مؤشرات مسئولية التنفيذ
 إلى من المخاطر إدارة المتوقعة المخاطر بالجنية

5 0- 
يز

عز
وت

م 
ع

د
 

ال
ث 

و
ح

ب
ال

ة 
قي

بي
ط

ت
ال

ة 
ئي

بي
ال

زة
مي

مت
 

إجراء دراسات للتعرف  -1
علي احتياجات المجتمع 
والمشكالت التي يعاني 

 منها

سبتمبر 
0510 
 

سبتمبر 
0505 

 وكيل البيئة - العميد
 مركز الخدمة العامة

 ارةوحدة الجودة / إد
 مجالس االقسام

تحديد احتياجات 
المجتمع والمشكالت 

 -التي يعاني منها 
وجود آليات  لجذب 

وزيادة اعداد الوافدين 
كمصدر من مصادر 

 -التمويل الذاتي 
زيادة عدد المشاريع 

البحثية الممولة دوليا 
زيادة عدد  -

البروتوكوالت 
والمشاريع البحثية  

 المشتركة 

05555 

 بحاثضعف ميزانية اال -
قلة استجابة بعض  -

 اعضاء هيئة التدريس
ضعف فاعلية المصادر  -

 المستحدثة

 التشجيع المعنوى -
 التوعية والتحفيز -

اعضاء هيئة  رفع كفاءة -
 التدريس

استحداث آليات   -0
لتوفير تمويل للبحث 

 العلمي

مارس 
0510 

مايو 
0510 

 العميد
 وكيل الدراسات العليا

 وكيل البيئة
0555 

لية إلعداد وضع آ  -0
مشاريع مشتركة مع 
المعاهد والكليات االخرى 
داخل وخارج الجامعة 
بهدف التصدي لمشكالت 

 المجتمع والبيئة.

سبتمبر  
0510 
 

سبتمبر 
0505 

 العميد
 وكيل الدراسات العليا

 وكيل البيئة
 

15555 
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 البيئة وتنمية المجتم  خدمة فى المشار ة تعظيم: الثالثة الغاية
 األهداف

 األنشطة ألستراتيجيةا
 التنفيذ زمن

 المطلوبة الميزانية النجاح مؤشرات مسئولية التنفيذ
 إلى من المخاطر إدارة المتوقعة المخاطر بالجنية

0 0- 
عهد

للم
ية 
لذات
رد ا

موا
ة ال

نمي
ت

 

اعداد آلية لتطوير  -1
 مركز الخدمة العامة 

مارس 
0512 

مايو 
0512 

 وكيل البيئة –العميد 
مركز الخدمة  مدير

 العامة

زيادة الوعي 
 المجتمعي

بالخدمات التي 
 - يقدمها المعهد

زيادة عدد 
التعاقدات مع 

 مستفيدي الخدمة
زيادة ايرادات  -

وجود  - المعهد
مقترحات لمشاريع 

وجود  - بحثية
تقارير عن مدى 
رضا مستفيدى 

 .الخدمة

0555 

وجود مراكز خدمات عامة ذات كفاءة 
د روح العمل عدم وجو  - متميزة 

الجماعي بين الهيكل التنظيمي و 
نقص الكوادر المدربة  - االداري
ضعف قنوات األتصال  - للعمل 

المجتمعي بين المعهد و المجتمع 
 الخارجي
 

وضع آليات 
للتسويق واإلعالن 
عن الخدمات التى 
يقدمها المعهد عن 
طريق عقد الندوات 

و النشر علي 
 المواقع األلكترونية

ات اجراء دور 
تدريبية مكثفة 

لالرتقاء بمستوي 
 القائمين بالعمل

 

وضع خطط لتطوير   -0
مزرعة المعهد  والمعامل 

 المحرقة  المركزية و

مارس 
0510 

مايو 
0510 

 وكيل البيئة - العميد
مدير مركز الخدمة 

 العامة
0555 

وضع آليات لقياس   -0
جودة الخدمات ورضا 
المستفيدين عن خدمات 

 المعهد

تمبر سب
0510 

نوفمبر 
0510 

 وكيل البيئة - العميد
 مدير وحدة الجودة

مدير مركز الخدمة 
 العامة

0555 

استحداث دورات  -4
تدريبية لألطراف ذات 

 العالقة
نوفمبر 
0510 

يناير 
0512 

 وكيل البيئة - العميد
 مدير وحدة الجودة

مدير  - األقسام العلمية
 مركز الخدمة العامة

15555 



   

 

 

 

 

 5151-5102جامعة مدينة السادات  –لمعهد الدراسات والبحوث البيئية  –لخطة االستراتيجية ا

 

 
 

88 

 

 
التقدم  بمشاريع بحثية  -0

لجهات التمويل المحلية 
 والدولية.

يناير 
0510 

ديسمبر 
0505 

 وكيل البيئة - العميد
 - مدير وحدة الجودة

مدير مركز الخدمة 
 العامة

- 

 
 األهداف

 األستراتيجية
 األنشطة

 التنفيذ زمن
 المطلوبة الميزانية النجاح مؤشرات مسئولية التنفيذ

 بالجنية
 إلى من المخاطر إدارة لمتوقعةا المخاطر

0 5- 
ت 
دما
الخ
ق 
سوي

ة ت
زياد

عهد
للم
ية 
تمع
مج
ال

 

اعداد  دراسة    -1
للتوسع فى نشاط مركز 
الخدمة العامة خارج مدينة 

 السادات

يناير 
0510 

يونيو 
0510 

وكيل  - العميد
 البيئة

مدير مركز الخدمة 
 العامة

المستفيدين  ارتفاع رضا
من الخدمات التي 
يقدمها مركز الخدمة 

وجود دراسات   - العامة
للتعرف عن المشاكل 
البيئية التي يعاني منها 
المجتمع في األماكن 

 المختلفة

0555 
الظروف األقتصادية    و 

 السياسية للمجتمع
الموقع الجغرافي لمركز 

 الخدمة العامة

نشر خطة الخدمة المجتمعية  
عن طريق عقد الندوات و 

 عالنشر علي المواق
دعوة مستفيدي  - األلكترونية

الخدمة في االجتماعات 
 والندوات

تطوير سياسة     -0
االعالن عن الخدمات 

 التى يقدمها المعهد
يناير 
0510 

ديسمبر 
0505 

وكيل  - العميد
 البيئة

مدير مركز الخدمة 
 العامة

00555 
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 األهداف

 األنشطة األستراتيجية
 التنفيذ زمن

 المطلوبة الميزانية النجاح شراتمؤ  مسئولية التنفيذ
 إلى من المخاطر إدارة المتوقعة المخاطر بالجنية

0 0- 
دنى

الم
م  

مجت
ت ال

ظما
ومن
ت 
سا
ؤس
الم
م  

صل 
لتوا
ة ا
قوي
ت

 

عقد بروتوكوالت  -1
تعاون بين المعهد 

 ومؤسسات المجتمع

مايو 
0510 

ديسمبر 
0505 

وكيل  -العميد 
المعهد  لخدمة 

   المجتمع والبيئة
 

زيادة عدد  بروتوكوالت 
التعاون بين المعهد 
ومؤسسات المجتمع 

وجود لجنه  - المختلفة
ذات كفاءة من المعهد 
مسئولة عن التعامل مع 

 - المجتمع الخارجي
وجود مشاركة فعالة 
لمؤسسات المجتمع في 

وجود  - قرارات المعهد
معارض لمنتجات 
المصانع والشركات في 
المؤتمرات و الندوات 

 نعقدة بالمعهدالم

 جمود اللوائح والقوانين - 0555
ضعف ثقافة التعاون لدى  -

بعض مؤسسات المجتمع 
 المدنى.

عدم توافر خطة لقطاع  -
خدمة المجتمع وتنمية 

 البيئة  بالمعهد 
عدم كفاية الموارد المإلىة  -

الالزمة لتنفيذ المؤتمرات 
 والندوات

 

فتح قنوات التواصل البناء  -
 مع المؤسسات المختلفة

شاركة بعض ممثلي م -
المجتمع في مجالس 

 المعهد المختلفة
تفعيل اإلجراءات  -

التصحيحية الخاصة 
 باالطراف المجتمعية

 المختلفة  

اعداد آليات لمشاركة  -0
مؤسسات المجتمع فى 

 صنع القرار بالمعهد
يناير 
0510 

ديسمبر 
0505 

وكيل   - العميد
المعهد  لخدمة 

 - ةالمجتمع والبيئ
خدمة مدير مركز ال

 العامة

0555 

وضع آليات تسمح  -0
بتسويق المصانع 
والشركات لمنتجاتها خالل 
المؤتمرات والندوات التي 

 ينظمها المعهد 

مارس 
0510 

ديسمبر 
0505 

وكيل   -العميد 
المعهد  لخدمة 

 ةالمجتمع والبيئ
 

15555 
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 األهداف

 األنشطة األستراتيجية
 التنفيذ زمن

 المطلوبة الميزانية النجاح شراتمؤ  مسئولية التنفيذ
 إلى من المخاطر إدارة المتوقعة المخاطر بالجنية

0 4- 
يين

خرج
ة ال

ابع
 مت
ظام

ر ن
طوي

ت
 

تطوير وحدة متابعة   -1
 الخريجين

مارس 
0510 

فبراير 
0505 

 المعهد وكيل
 العليا للدراسات

 
تواصل  فعال مع 

 الخريجين
قاعدة بيانات محدثة 

 للخريجين
الخريجين  تواصلة زياد

 مع المعهد

15555 

  - المالى الدعم نقص
ضعف ثقافة التواصل 
 الفعال لدى الخريجين

 

  للخريجين سنوي يوم تحديد
 طريق عن المإلى الدعم توفير

 للمعهد الذاتية الموارد
 

تحديث قاعدة البيانات -0
بالخريجين  الخاصة
على شبكة  ونشرها

 المعلومات الدولية

مارس 
0510 

راير فب
0505 

 المعهد وكيل
 العليا للدراسات

0555 

تنظيم ملتقى سنوى  -0
 للخريجين

مارس 
0510 

فبراير 
0505 

 المعهد وكيل
 العليا للدراسات

10555 

إنشاء منتدى إلكترونى -4
رابطة  – لخريجى المعهد

 للخرجين

مارس 
0510 

فبراير 
0505 

 الدراسات لجنة
 1555 العليا

 
 



   

 

 

 

 

 5151-5102جامعة مدينة السادات  –لمعهد الدراسات والبحوث البيئية  –لخطة االستراتيجية ا

 

 
 

20 

 

 األهداف
 األنشطة ستراتيجيةاأل

 التنفيذ زمن
 المطلوبة الميزانية النجاح مؤشرات مسئولية التنفيذ

 إلى من المخاطر إدارة المتوقعة المخاطر بالجنية

0 2
   

ى 
لبيئ
ى ا

وع
ة ال

قاف
ر ث
نش
ى 
ة ف
هم
سا
الم
ا

م 
مجت

بال
 

تنظيم ندوات وورش   -1
عمل لمناقشة قضايا البيئة 
ودور المعهد فى المساهمة 

 ى حلهاف

مارس 
0510 

فبراير 

 المعهد وكيل  -العميد  5151
المجتمع  خدمة لشئون

 والبيئة

 األقبال عدد زيادة
األفراد  من السنوي

 و الندوات علي
 التدريبة الدورات
 حماية قضايا لمناقشة

 المشاكل قله - البيئة
 البيئية سنويا

15555 
عدم كفاية الموارد المإلىة 

 و الندوات الالزمة لتنفيذ
 التدريبة الدورات

دعم الدولة ورجال 
األعمال والمجتمع 

تنظيم دورات تدريبية   -0 المدني
 فى مجاالت حماية البيئة

مارس 
0510 

فبراير 

5151 
10555 

عقد بروتوكوالت  -0
التعاون مع الشركات 
والمؤسسات الصناعية فى 

 معالجة المشكالت البيئية

مايو 
0510 

مايو 

5151 

 المعهد كيلو   -العميد 
المجتمع  خدمة لشئون
 والبيئة

 عدد البروتوكالت

 المفعله التعاون

زيادة نسبة الدخل  

السنو  المحقق من 

أنشطة خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة

15555 

 لدعم فعال نظام وجود عدم

 مع و المعهد بين االتصال

 والمؤسسات الشركات

 الصناعية

وجود كفاءات وخبرات 
 بالمعهد    متميزة
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