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 نشأة املعهد -1

 مقدمة  1/ 1

  12/11/1995( بتاريخ  1712بالقرار الوزاري الصادر من وزارة التعليم العالي رقم)  1995أنشئ املعهد العالي للهندسة عام  
 –هندسة اإلتصاالت ج أكادميية )( و كانت عدد برامج املعهد مخسة براممدينة العاشر من رمضانو قد كان مقر املعهد وقتئٍذ )

 اهلندسة املعمارية(. –هندسة القوى واالالت الكهربية  –ميائيةاهلندسة الكي –اهلندسة الطبية

  99/2000إنتقل املعهد العالي للهندسة إىل مقره اجلديد بضاحية النخيل مبدينة الشروق خالل الفصل الثاني للعام الدراسي  

لالئحة الداخلية اوقد مت اعتماد  .31/5/2000( بتاريخ 712النقل بالقرار الوزاري رقم ) و بعد موافقة وزارة التعليم العالي على
  2000( لسنة 1121للمعهد بالقرار الوزارى رقم )

  وقد بدأت الدراسة به إعتبارًا من  10/9/2000بتاريخ  1437قامت إدارة املعهد بإنشاء قسم اهلندسة املدنية بالقرار الوزاري رقم
 ( برامج تعليمية من خالل األقسام العلمية اآلتية : 6)  دليصبح عدد الربامج العلمية باملعه 2000/2001الدراسي العام 

 قسم اهلندسة املعمارية - قسم هندسة القوى واآلالت الكهربية - قسم اهلندسة املدنية

  قسم اهلندسة احليوية الطبية و املنظومات-قسم هندسة اإلتصاالت واحلاسبات 
 ندسيةقسم الفيزياء والرياضيات اهل -سم اهلندسة الكيميائية ق

 متطلبات املعايري األكادميية القياسية الدولية  مع قام املعهد بإعداد الئحة داخلية مطورة تتوافقNARS   وقد مت إعتماد الالئحة
 2013/2014فى العام اجلامعى  بهاوقد بدأ العمل ,2013( لسنة  4564الوزارى رقم )  بالقرار 2013املطورة للمعهد 

 ( لسنة 52خيضع املعهد العاىل للهندسة بالشروق الحكام القانون رقم )وألى  1987لسنة  1088والالئحة الصادرة بالقرار  1970
وتعديالته فيما مل يرد  1975لسنة  49قوانني أخرى تصدر فى شأن تنظيم املعاهد العليا اخلاصة وقانون تنظيم اجلامعات رقم 

 يه نص فى القوانني السابقه.ف
 

 وصفية بيانات  1/2
 :خاص يمعهد عال  نوع املعهد 

 ضاحية النخيل –الشروق  :املدينة القاهرة :احملافظة   :املوقع اجلغرايف 

 :1995    تاريخ التأسيس 

 :مخس سنوات مدة الدراسة 

 :يف بعض املقررات اللغة العربيةو   اللغة اإلجنليزية لغة الدراسة 

 أستاذالدرجة العلمية :             جودة حممد غامنأ.د /    :  عميد املعهد     كادميية:القيادة  األ 
 اهلندسة املعمارية-الت الكهربيةاآلوهندسة القوى  -)اهلندسة املدنية نحها املعهد :  بكالوريو مي الدرجات العلمية اليت-

 .اهلندسة الكيميائية( -الطبية و املنظوماتاهلندسة احليوية  -هندسة اإلتصاالت واحلاسبات
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 الوضع التنافسي للمعهد -2
  

ة املعهد بصفته معهد خاص فإن من أهم أولوياته وضعه التنافسي بني املعاهد والكليات املناظرة األخرى لذا فإن املعهد يسعى لتحقيق امليز
 التنافسية من خالل:

 -: العناصر األخرى اليت تؤثر عليها من خاللحتسني مستوى الربامج التعليمية و  -1
 .حتسني مستوى اجلودة 
 .النتائج التعليمية املستهدفة من الربامج التعليمية 

 عن  املصانع من أجل حتسني جودة اإلنتاج نظرًا لقرب مقر املعهد من املناطق الصناعية متعددة اإلنتاج يتم اإلتصال بإدارة
 طريق اإلهتمام باجلوانب التطبيقية العلمية املتطورة.

  تصميم وتطبيق مراجعة أدوات ضمان اجلودة من مناذج و إجراءات و تطوير قواعد البيانات املالئمة. هذا إىل جانب وسائل
 مجع و معاجلة البيانات بطريقة فعالة.

 مخس سنوات لإلجتاه الذي نسري فيه. و إسرتاتيجية كل على رؤية عريضة إجراء مراجعات إسرتاتيجية دورية للحصول  -2

 حتسني املكانة اآلكادميية للخرجيني.  -3
 توفري اخلدمات الطالبية املالئمة.  -4
 احملافظة على حتسني مستوى الربامج التعليمية والعناصر االخرى اليت تؤثر عليها.  -5
 تهم وقدراتهم.والكادر اإلدارى ورفع كفاءاونيهم تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومع  -6
 اإلهتمام بالبيئة التعليمية للطالب. -7

 توافر كوادر متميزه من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم مع اإلستمرار فى تنمية قدراتهم.-8 

 .اإلهتمام باجلوانب التطبيقية للمقررات وفقًا إلحتياجات و متطلبات سوق العمل-9

 اهلندسة الكيميائية(. –)اهلندسة احليوية والطبية واملنظومات يزة يف السوق احمللي و اإلقليمي صات املمتقديم بعض التخص-10

 تنمية قدرات الطالب بالنسبة للغة االجنليزية واحلاسب اآللي.-11

 اإلهتمام بالبحث العملي من خالل :-12

  جوائز أحباث املياه اليت يقدمها املعهد للمبدعني يف هذا اجملال. 
  برنامج متويل املشروعات البحثية باإلشرتاك مع مركز حبوث املياه ويشارك املعهد مببلغ نصف مليون جنيه و مركز فريد

 .2009مخيس مبليون جنيه و يتم التفعيل بدءًا من عام 

  املقررات و الربامج السعي يف إصدار جملة علمية حمكمة حتى يتم تطوير قدرات اعضاء هيئة التدريس مما يسهم يف تطوير
 الدراسية.

 

 تميزالنقاط  -3
  .أول معهد عاىل خاص يقوم بإنشاء نظام داخلى للجودة وإعداد دراسة ذاتية وفقا ملعايري اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد 

  2010لزيارة مقر املعهد فى عام   أول معهد يتقدم بطلب زيارة استطالعية من اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد 

 2012على مستوى املعاهد اهلندسية فى مصر وفقا ملعايري تقييم جلنة القطااع اهلندساى) املرحلاة االوىل   املركز الثانى  حصول املعهد على – 
 (2014املرحلة الثالثة –2013املرحلة الثانية 



 املعهد العاىل للهندسة  بالشروق    
 

    

 )4(           2014/2019اخلطة اإلسرتاتيجية                  

 

  لتعليم العاىل( واإلشادة بنظم الدراسة واإلمتحانات خالل زيارات املتابعة وزارة ا –تقارير جلنة )تقييم أداء املعاهد العالية اخلاصة
 الدورية للمعهد.

               كفاءة البنية األساساية مان املنشاوت وإعادد املعامال وجتهيزاتهاا واملادرجات والقاعاات والعياادات الطبياة وسايارة اإلساعا  واملالعاب
 ملة هلا.وجتهيزات األمن والسالمة واملرافق العامة واخلاصة املك

 .التواجد املستمر ألعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة 

 ه.عهد واخلربات املرتاكمة لدى أعضائإنضباط اجلهاز اإلدارى بامل 

 ية صحية هلم .اععاونة والعاملني وتوافر برامج راإلهتمام باملستوى املادى للسادة أعضاء هيئة التدريس وللهيئة امل 

            حماور رئيساى مماا ياوفر اجلهاد ألطارا  العملياة        ( 2)موقع املعهاد باالقرب مان مديناة القااهرة وبعاض املادن احليوياة األخارى وعلاى
 التعليمية.

 .املساهمة الفعالة فى خدمة اجملتمع وتنمية البيئة 

 .توفري وسائل إنتقال بأسعار مدعمة جلميع أحناء ومناطق القاهرة واحملافظات 
 

 د فى ضمان جودة التعليمفلسفة املعه-4
 

تقوم فلسفة املعهد على توجيه كافة األنشطة األكادميية واإلدارية واملالية حنو حتقيق احتياجات ومتطلبات العماالء واألطارا    
 املستفيدة بدرجة رضا عالية مع التطوير والتحسني املستمر جلودة اخلدمة التعليمية املقدمة للطالب للوصول بهم إىل املستويات

 التى حتقق وحتافظ على التميز فى سوق العمل الداخلى واخلارجى وحتفيز اإلبداع واإلبتكار .
وقد وضع املعهد عددا  من اآلليات التى تعكس احلرص على التقويم املساتمر لاإلدارة بالنسابة لاطارا  املختلفاة وذلاي لتحقياق        

 عدة إعتبارات منها:كما يؤخذ فى اإلعتبار عند اإلهتمام باجلودة اجلودة الشاملة.
 التغيري املستمر فى إحتياجات ومتطلبات سوق العمل. (1

 زيادة كفاءة العنصر البشرى املدرب. (2

 التقدم السريع فى تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت. (3

لطالبياة  من خالل متابعاة األداء التعليماى بتحليال التقييماات ا     2007/2008وقد بدأت أنشطة اجلودة باملعهد فى العام اجلامعى 
تطبيق العديد مان املعاايري واإلشارتاطات اخلاصاة والتاى تاؤدى اىل تعزياز         دمة.  وصوال اىللمقررات والتجهيزات واخلدمات املقل

 العملية التعليمية.
 

 االنشطة الطالبية -5
 

 والرحالت واجلوالة والرياضيةتقوم إدارة املعهد بتشجيع الطالب على ممارسة خمتلف األنشطة الثقافية واالجتماعية والفنية
      واخلدمة العامة والدخول يف املسابقات على مستوى اجلمهورية .

   يسعي املعهد العالي للهندسة دائما خللق منوذج عصري للتعليم اهلندسي يسمح مبعاصرة التقدم العلمي من خالل منظومة أكادميية
 العلمية املختلفة.ومعامل علمية جمهزة تعمل بإنضباط كامل بني األقسام 

  التجهيزات واملساحات املناسبة ملمارسة االنشطة الطالبية املختلفة مجيع تتوافر باملعهد. 
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 التسهيالت املادية اإلمكانيات و-6

 : ) مرت مربع 43000   املساحة اإلمجالية ) أرض 
 (  2) احلرممرت مربع ب 6000 -فدان 1.5   باإلضافة اىل( 1حلرم )با  مرًتا مربع 37000-فدان  9

 :) الورشة( . -املسجد  –املنافذ  -تشمل  )اخلدمات  , مرت مربع 28000   املساحة اإلمجالية )مبانى 
 

 مالحظات إمجاىل املساحة عدد الوحدات انااااااااالبي
 وأجهزة التكييف( Data show)  مت جتهيز مجيع املدرجات بأجهزة عرض البيانات 2م 5200 ( مدرج28) قاعات احملاضرات

 2م 1612 ( قاعة در 39) قاعات  التدريس
تصر ( مع مراعاة طبيعة بعض املقررات الدراسية التى يقطالب1900مجالية )اإلالسعة 

( وكذلي  بعض املقررات املعملية والتى تدر  العلوم اإلنسانيةتدريسها على احملاضرات فقط )
 .داخل املعامل التخصصية

 جهاز حاسب( 95وتتضمن ) يتم جتهيز املعامل التخصصية وفقا ملتطلبات كل قسم 2م  2482 صصىختمعمل ( 42) واملخترباتاملعامل 

 ( جهاز368إمجاىل عدد األجهزة ) 2م 880 مل حاسب اىلمع( 14) طالب - معامل احلاسب اآلىل

 2م 1560.96 ( صالة رسم11) صاالت الرسم
  مشروعات واعمال الطالب .مت جتهيز غرفة لكل قسم حلفظ 
  قسم حتى ميكن اليتم عرض مشروعات الطالب ذات املساحة الكبرية على احلوائط داخل

 اإلطالع عليها من طالب القسم فى الفرق املختلفة

 جهاز حاسب أىل( لإلستخدام داخل املكتبة )املكتبة اإللكرتونية( 20يوجد عدد )  2م 575 1 املكتبة
  كتاب 5106عنوان و  3742تضم املكتبة عدد 

 1 الورش
 2م  360
 مرت 7بإرتفاع 

 لطالب الفرقة اإلعدادى  حمت جتهيز مبنى الورش جبميع املعدات واألدوات التى تتي
 ممارسة التمرينات والتدريبات اخلاصة مبادة )تكنولوجيا اإلنتاج( فقط .

 ( قاعة3) قاعات املناقشة )سيمنار (

 ويتوافر به –شخص( 220ات واإلجتماعات  يسع )لعقد مجيع املناقش –( مبنى د الدور األول  5يتم استخدام مدرج )د 
 تصل باإلنرتنت من خالل شبكة السلكية .متكييف ومجيع وسائل العرض املناسبة و

 شخص ( 25مبنى )د(  الدور االول ) –يوجد قاعة سيمنار  - شخص( 30مبنى )أ( تسع )  -صالة عرض سيمنار 

 مجيع قاعات احملاضرات وبعض املعامل جمهزة لكى تعمل كقاعات سيمنار.
 2م  1057 غرفة 27 مكاتب أعضاء هيئة التدريس

 2م  1025 غرفة 26 التدريس ا.ه أ.مكاتب معاوني  وأجهزة التكييف مت جتهيزها بوسائل األمن واحلماية وكذلي اإلضاءة والتهوية املناسبة
 2م 1332 غرفة 41 املكاتب اإلدارية

وغر   اإلداراتحواسب آلية ب
 أعضاء هيئة التدريس

178   ( فى املكاتب اإلدارية 177يوجد ) ومكاتب السادة أعضاء هيئة التدريس وسكرتارية األقسام العلمية جهاز حاسب أىل 
  هيئة التدريس ومعاونيهم واجلهاز اإلدارى.مت تفعيل خدمة اإلنرتنت الالسلكى جلميع السادة اعضاء 

 –طفايات حريق –يتم بصفة دورية املراجعة على مجيع وسائل االمان )ابواب ونوافذ حديدية  2م 165 قاعة ) كنرتول (  5 قاعات رصد الدرجات
 كاشف دخان الكرتونى ... (

أدوات اإلسعا  األولية وسرير كشف ومعدات قيا  الضغط  جبميعموزعة على املبانى ومزودة  سيارة إسعا  1 غر  3 طبيةالعيادات ال
 ...اخل ودرجة احلرارة ومساعة

مت توفري مجيع املرافق العامة باملعهد والتى ختدم الطالب والسادة اعضاء هيئة التدريس  2م 1405.4 66 دورات املياه
 ومعاونيهم واإلداريني

اإلحتفاالت والتى تستخدم كمسرح ومزودة بأحدث التجهيزات الفنية )  مت جتهيز قاعة شخص 500 سعة 1 قاعة إحتفاالت
 ....(-تكييف   –صوتيات -إضاءة 

 جبميع املبانى فى الدور األرضى وتستخدم فى نشر املعلومات وجداول اإلمتحانات للطالب  LED شاشاتتوجد  5 شاشة عرض

 يوجد موقف خاص لذوى اإلحتياجات اخلاصة –يوجد أماكن إنتظار سيارات للسادة أ.ها.التدريس ومعاونيهم واإلداريني  أمكان إنتظار سيارات
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 سياسات املعهد يف التعامل مع مشاكل التعليم-7
 

  مثل زيادة الكثافة العددياة للطاالب يف بعاض الاربامج بتقسايم الطاالب إىل        املتعلقة بالعملية التعليميةيسعى املعهد حلل بعض املشاكل
جمموعات و تقسيم اجملموعة إىل عدة فصول مبا يتيح فرصة أكارب للتفاعال باني الطاالب و أعضااء هيئاة التادريس مباا ياوفر اساتفادة           

   رسة داخل املعامل و الورش.مجيع الطالب مبوارد املعهد التعليمية و إتاحة فرص أكرب للتدريب العملي و املما
               توفري نظام الساعات املكتبية ألعضااء هيئاة التادريس و معااونيهم و اساتغالهلا للتعااون ماع الطاالب يف حال املشااكل الدراساية الايت

السااعات  تواجههم يف الفهم و التحصيل و التطبيق العملي و النظري ملنع ظاهرة الدرو  اخلصوصية و يتم اإلعالن عن مواعياد فارتات   
  املكتبية احملددة لكل عضو بوضع اجلداول الدراسية على حجرات السادة أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة.

   يتوفر باملعهد الكتب الدراسية جلميع املقررات الدراسية جبميع الربامج و تعتمد هذه الكتب من القسم العلمي املختص و توضح احملتاوى
 .عليمية املتبعة داخليًا باملعهدماشى مع ما يتم شرحه يف احملاضرات و كذلي الالئحة التالعلمي للمقررات اليت تت

 

 باملعهد املصداقية و األخالقيات-8
 

 اإللتزام حبقوق امللكية الفكرية و النشر من خالل اآلتى : 8/1
 حظر إستخدام الربامج اجلاهزة غري املرخصة على أجهزة احلاسب اآللي. -

 للمرتددين على املكتبة ملراعاة إلتزامهم بالضوابط املنصوص عليها يف قانون امللكية الفكرية.وضع إرشادات  -

 .أحباث الرتقي وفقًا لنظام اجمللس األعلى للجامعات  -

 ثقافة حقوق امللكية الفكرية 8/2
ودليل هناك جهود مبذولة لنشر ثقافة حقوق امللكية الفكرية و ذلي من خالل توزيع نسخة إلكرتونية من قانون امللكية الفكرية 

–على السادة رؤساء األقسام للتداول و االطالع و من خالل الفتات مت نشرها باملعهد ) املكتبة حقوق امللكية الفكرية اخلاص باملعهد 

 ماكن خمتلفة(ا -االقسام العلمية
 املمارسات العادلة وعدم التمييز 8/3

ضمان العدالة وعدم التمييز بني اعضاء هيئة التدريس / العاملني / الطالب حيث توجد إجراءات حمددة ومعلنة لضمان العدالة 
 .وعدم التمييز

 بالنسبة للطالب تتمثل فى :  8/3/1
 رقم سري(.-و متطلبات أعمال الكنرتول )رقم جلو  العدالة فى التقويم النهائى من خالل إستخدام شروط  -

 .احلرية املتاحة يف التاكد من صحة رصد الدرجات اخلاصة باملواد الدراسية عن طريق تقديم طلب )إلتما  ( -

  .حرية التعبري عن الرأي و عرض الشكاوى من خالل صندوق املقرتحات والشكاوى -
 .إعالن نتائج أعمال السنة و أسس التقييم -

 بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس و اهليئة املعاونة و العاملني تتمثل يف: 8/3/2
 .تقًا لنظام اجمللس االعلى للجامعاتوافر الفرص املتكافئة يف الرتقيات و تطبيق شروط الرتقية على اجلميع وف -

 .اإلدارية (األعمال  –الريادة الطالبية  –اإلشرا   -العدالة يف توزيع األعمال )أعباء التدريس -

 .توزيع املكافات و احلوافز فى ضوء القواعد املعمول بها )العنصر االساسي للتقييم هو متيز اآلداء( -

يتم تطبيق هذه اإلجراءات فعليًا لضمان الشفافية حيث يتم التقييم من خالل الرؤساء املباشرين و حيق للفرد اإلطالع على 
   لم من ذلي.نتائج التقييم اخلاصه به كما حيق له التظ
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 البيئة الداخلية باملعهد -9
 

 : النظافة واملناخ الصحي 9/1
 .تتصف املبانى بالنظافة واملناخ الصحي وجودة التهوية و اإلضاءة و جودة املباني معماريًا حيث يوجد إدارة خمتصة مبتابعة ذلي 

  وخارج املباني وكذا أعمال النظافة للشوارع اخلارجية احمليطة ختتص إدارة شئون املقر جبميع أعمال النظافة مبقر املعهد داخل املباني
 مبقر املعهد وذلي عن طريق القيام باملهام التالية:

 السيطرة الكاملة على املعينات التعليمية املتنقلة و نقل ما يلزم منها لكل حماضر و مجعها ثانية بعد انتهاء حماضرته. -

 .ات و التعديالت مع اجلهة القائمة باملهمة سواء داخلية أو خارجيةرتميمفيذي على أعمال الصيانة والاإلشرا  التن -

 دارة الصيانة ) تتكون من عدد من اخلربات الفنية التى تقوم بدورها بتقسيم العمل وفقا خلطة سنوية معتمدة وفقا الجراءات نظم إ
 (9001/2008اجلودة االدارية 

 

 املعلوماتتصال احلديثة وتكنولوجيا وسائل اإل 9/2
  للمعهد موقع إلكرتونى على شبكة االنرتنتwww.sha.edu.eg 

  السلكى ( باملعهد سواء للسادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملني وكذلي للطالب من خالل  –تتوافر خدمة االنرتنت ) سلكى
 (cyberقاعات انرتنت ) 

  الربيد االلكرتونى-الفاكس –باملعهد وسائل االتصال احلديثة مثل: التليفونات يتوافر 

  يتوفر باملعهد بريد الكرتونى لكل طالب من خالل برنامجWindows Live  وكذلي بريد الكرتونى لكل عضو هيئة تدريس وهيئة
 معاونة.

 

 نظم املعلومات و التوثيق  9/3
  آىل تتوفر يف املعهد قاعدة بيانات جلميع اإلدارات على سبيل املثال ربط بني إدارة شئون الطالب و إدارة املتابعة من خالل برنامج حاسب

 لسهولة العمل.
 رة هناك قاعدة بيانات ألعمال اجلداول الدراسية و الكنرتوالت من خالل برنامج يتم من خالله تنفيذ األعمال و كذلي برنامج إلدا

 النقل و املخازن و شئون العاملني واملشرتيات و الشئون اإلدارية.

  اخلاصة بإدارة تداول املعلومات يتم إتباع نظام ميكنة اإلدارات مما يسهل إستدعاء و تداول الوثائق هذا خبال  ملفات احلفظ اليدوية
 والتوثيق .

 

 مشولية ونشر املعلومات 9/4
  يوفر املعهد كافة املعلومات على املوقع االلكرتونى والذى يشمل كافة االنشطة سواء التعليمية أو االكادميية. 

  .يوجد دليل خاص باملعهد يتم توزيعه سنويا على الطالب اجلدد  

  .يوجد دليل االقسام العلمية املوجودة باملعهد   
  

 حتديث املعلومات 9/5
 دورية طبقا للمتغريات احمللية والقومية. يتم حتديث املعلومات بصفة 

  املستحدثة من خالل : نشطةاوجه األكافة ضافة إيتم 

 لوحات شئون الطالب (. –لوحات اإلعالنات باألقسام العلمية   –دليل الطالب  –)املوقع االلكرتوني 

http://www.sha.edu.eg/
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 تقويم الطالب-10
 

 ساليب تقويم الطالبأ 10/1
  أساليب التقويم للطالب وذلي إلتاحة فرص أكرب للطالب لتحسني درجات أعمال السنة وذلي مراعااة  حرصًا على مصلحة الطالب تتنوع

 لتفاوت وإختال  قدرات الطالب.
             و تتنوع أساليب التقويم من امتحاناات دورياة قصارية و تقاارير دراساية و املشااركة يف حصاص الادرو  النظرياة و املعامال و اختباارات

ختبارات العملية والشفهية والتحريرية باإلضافة لإلختبارات النهائية وذلي لقيا  املساتويات املختلفاة   منتصف الفصل الدراسي واإل
 من املهارات املعرفية.

          يتضح من الالئحة الداخلية للمعهد ان نسبة كبرية جدًا من مقررات الربامج التعليمياة تاوزع الادرجات الكلياة للماادة باني درجاة أعماال
% 30إختبارات منتصف الفصل الدراسي( و درجة اإلختبارات النهائية التحريرياة بنسابة    –عملي  –شفوية –ورية السنة )إختبارات د
% لإلختبار التحريري النهائي على اعتبار أنه حمصلة كلية لتفاعل الطالب و إستجابته طوال العام  بينما يف بعاض  70ألعمال السنة و 

توزيع الادرجات فيهاا بنسابة أعلاى لادرجات أعماال السانة حياث تتطلاب تادريبات ميدانياة و            مقررات برنامج اهلندسة املعمارية يكون 
 وهو ما مت تعديله ومراعته بالالئحة املطورة . متابعة تستمر لفرتات متتالية .

 

 نظام املمتحنني  10/2
يكون العضاو األول أساتاذ املاادة و هاو     د لكل مقرر دراسى عضوين من أعضاء هيئة التدريس و داستخدام جلان املمتحنني حيث يتح يتم

املمتحن األساسي للمادة و يعاونه العضو الثااني كعضاو مسااعد و بالنسابة ملقاررات الفرقاة الرابعاة )البكاالوريو ( فتحادد عضاوين           
وياتم   وائحمساعدين من أعضاء هيئة تدريس باإلضافة للعضو األساسي و يتم عقد تلي اللجاان يف املواعياد املناسابة طبقاًا لانص اللا      

 .تفعيل نظام املمتحنني اخلارجيني يف جلان حتكيم مشاريع التخرج للفرقة الرابعة )البكالوريو (
 

 مراجعة وحتليل نتائج تقويم الطالب 10/3

 ديل يعلن جدول االمتحانات قبل بدء االمتحانات بفرتة مناسبة )شهر على األقل( و ذلي بصورته األولية و يتم تلقي أية إقرتاحات للتع
من خمتلف الربامج التعليمية بناءًا علاى رغباة و إمجااع رأي الطاالب و يلاي ذلاي إعاالن اجلادول النهاائي قبال بادء االمتحاناات بفارتة              
مناسبة )ال تقل عن ثالثة أسابيع( و يتم االعالن عن اجلدول يف لوحات االعالنات باألقسام ولوحات إعالنات بإدارة شئون الطالب كما 

 ى موقع املعهد اإللكرتوني .يعلن كذلي عل

 .يتم تشكيل جلان املمتحنني وإعتمادها من األقسام وتقرر اللجان املختصة القرارات النهائية نظري نتائج كل قسم  

  تعرض إحصائيات نتائج االمتحانات من الكنرتوالت املختصة لتحليلها على األقسام  وجلان املمتحنني إلعادة النظر يف طرق التدريس و
   قويم.الت

     تعلن نتائج اإلمتحانات يف موعد أقصاه شهر من نهاية االمتحانات النهائية ويفتح باب التظلم من خالل إدارة شئون الطاالب حياث ياتم
ملئ منوذج تظلمات إلعادة رصد درجات املواد املطلوبة و يتلقى الطالب ردًا على تظلمه يف موعد غايته اسبوع من تاريخ تقاديم الاتظلم   

 ل إدارة شئون الطالب.من خال
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 اخلرجيني -11
 

 برامج إعداد اخلرجيني لسوق العمل  11/1
 ت من خالل:أار  الالزمة لسوق العمل واليت بديوجد لدى املعهد تطلع لتنشيط برامج إلعداد اخلرجيني و تزويدهم باملهارات واملع

  والعملية والثقافية والدينية واالجتماعية خلريج املعهد وجااري تنشايط   رابطة اخلرجيني واهلد  منها تقديم كافة اخلدمات العلمية
 الرابطة لتقوم بوداء الدور املطلوب منها.

         توجد عالقة مستمرة بني اخلريج واملعهد ومت عقد عدة لقاءات ومؤمترات خاصاة بإعاداد اخلارجيني لساوق العمال وتوجياه اخلارجيني
ث مت إنشاء جلنة لتهيئاة فارص العمال للخارجيني بادءًا مان العاام احلاالي ومت بادء نشااطها           جملاالت العمل املناسبة وفقًا للتخصص حي

    ليستفيد منه خرجيوا املعهد. 

          الدورات التدريبية للربامج اليت حيتاجها سوق العمل وإدماجها داخل املقررات الدراسية حياث ياتم تفعيلاها بشاكل جياد وحتات إشارا
 يئة املعاونة مثل:السادة أعضاء هيئة التدريس واهل

         برنامج التدريب اخلاص بتنمية مهارات الطالب على استخدام برامج احملاكااة إلساتخدام األجهازة الطبياة احلديثاة والاذي مت بقسام
 اهلندسة الطبية.

  القسم.التعاون مع اهليئة القومية لإلستشعار عن بعد لتدريب طالب قسم اهلندسة املدنية على بعض الربامج اخلاصة مبقررات 

 

 العالقة مع اخلرجيني 11/2
  مساجلة علاى احلاساب اآلىل ويوجاد هلاا       2013/2014حتى دفعة عام  1999/2000توجد قاعدة بيانات جلميع اخلرجيني اعتبارا من دفعة

 سجالت بإدارة اخلرجيني ويتم حتديث تلي البيانات اوال باول.

  تقاديم مجياع اخلادمات العلمياة والثقافياة والدينياة واالجتماعياة خلاريج         توجد رابطة للخرجيني ومقرها داخل املعهد واهلد  منها
 املعهد وجاري تنشيط الرابطة لتقوم بأداء الدور املطلوب منها.

            توجد عالقة بني اخلرجيني واملعهد ومت عقد عادة لقااءات للخارجيني باإلضاافة إىل أن إدارة املعهاد قامات بوضاع إساتمارة للخاريج علاى
 نى للمعهد لتحديث البيانات ويكون دائما على عالقة باملعهد واإلطالع على ما هو جديد فى سوق العمل.املوقع اإللكرتو

 
 املعايري األكادميية -12
 

 

 املعايري القياسية املطبقة يف املعهد  12/1
  NARSاملعاايري القياساية القومياة    - لضمان جاودة التعلايم واإلعتمااد     يتبنى املعهد املعايري األكادميية الصادرة عن اهليئة القومية

مت نشرها وتعميمها علاى أعضااء هيئاة التادريس يف العدياد مان ورش       قد اتيجية و مع رسالة املعهد وأهدافه اإلسرتوتتوافق هذه املعايري
 العمل للعمل بها وتنفيذها.

  املمارسات التطبيقية للمعايري األكادميية  12/2
 .تعليمية املختلفة ومدى تطبيق املعايري االكادميية القياسية التقارير السنوية للربامج ال

 الربامج التعليمية وإحتياجات اجملتمع والتنمية 12/3
الكليات واملعاهد  برامج تعليمية  تتضمن برناجمني غري منطيني فى معظم  ستةحيرص املعهد على تلبية احتياجات اجملتمع من خالل 

 .اهلندسة الطبية وبرنامج اهلندسة الكيميائية  هما برنامجواهلندسية املناظرة 
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 التعليم و التعلم: اتإسرتاتيجي - 13
 

 أمناط خمتلفة إلسرتاتيجية التعليم والتعلم ومنها :يتبنى املعهد 
 إسرتاتيجية احملاضرة -
 إسرتاتيجية املناقشة واحلوار -
 إسرتاتيجية التعليم التعاونى -
 إسرتاتيجية التعلم الذاتى -
 حل املشكالت إسرتاتيجية -

ئج التقاويم السانوى   وحفاظا على مستوى اجلودة التعليمية ياتم مراجعاة وحتاديث هاذه اإلسارتاتيجية بشاكل دورى. وياتم ذلاي فاى ضاوء نتاا           
 لية التعليمية.املستمر للفاع

 

 عابية للطالب وحجم اإلمكانيات البشريةيتطور القدرة اإلست -14
 

ثام تطاورت األعاداد حتاى وصال       1995/1996( طالب وطالبة فى العام اجلاامعى  21) بعدد ملرحلة اجلامعية األوىلبدأ املعهد فى ا
 ( طالب وطالبةمبا يعنى تطور أعداد الطالب.1177إىل )2013/2014باملعهد بالعام اجلامعى  قيدينعدد الطالب امل

( 65عضو هيئة تدريس وصلت إىل عدد )( 3فقد كانت البداية بعدد ) ء هيئة التدريس باملعهد منذ نشأتهوقد تطورت أعداد أعضا
( عضو هيئة معاونة 173مدر ( باإلضافة اىل ) –استاذ مساعد  –فى مجيع الدرجات األكادميية )أستاذ هيئة تدريس عضو 

 2013/2014معيد( مع نهاية العام اجلامعى  –)مدر  مساعد 
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 اجلزء الثانى 

 منهج ومرجعية اخلطة اإلسرتاتيجية

 التحليل البيئى
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 فريق إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية - 1
 

 جملس إدارة وحدة ضمان اجلودةرئيس -                عميد املعهد- السيد األستاذ الدكتور / جودة حممد غامن 
 عضو جلنة معيار التخطيط اإلسرتاتيجى-                وكيل املعهد - السيد االستاذ الدكتور / عثمان حممد رمضان

 عضو جلنة معيار التخطيط اإلسرتاتيجى-رئيس قسم اهلندسة املعمارية -السيد األستاذ الدكتور / مصطفى حممد عبد احلفيظ
 عضو جلنة معيار التخطيط اإلسرتاتيجى-         املدير التنفيذى لوحدة اجلودة -الدكتور/ حسام إبراهيم الدسوقى السيد األستاذ

 عضو جلنة معيار التخطيط اإلسرتاتيجى-                 األمني العام -  السيد االستاذ / عادل على فرج
 عضو جلنة معيار التخطيط اإلسرتاتيجى-                 اإلدارىاملدير - السيد األستاذ/ عبد الوهاب حممد عبدالوهاب

 عضو جلنة معيار التخطيط اإلسرتاتيجى-                مدير إدارة اجلودة-  السيد األستاذ/ طارق حممد على
 

 اخلطوات املنهجية إلعداد اخلطة اإلسرتاتيجية -2
 

وماحيقق رؤيته املستقبلية وأهدافه  املعهد إىل ما نطمح فى الوصول إليهطريق التى تقود المتثل اخلطة اإلسرتاتيجية خريطة 
احلاىل ومن خالل اإلستغالل األمثل لنقاط القوة والفرص املتاحة من جهة والتغلب على نقاط الضعف  العامة إنطالقًا من وضعه

 .من جهة أخرى خاطروامل
الوضع الراهن كخطوة أوىل يليها حتديد األهداف اإلسرتاتيجية  ويموتق حتليل على رصد و وتعتمد اخلطة اإلسرتاتيجية للمعهد 

إىل حتقيق األهداف وتكون هى اخلطوة  موعة األنشطة واألعمال التى تددىكخطوة ثانية ثم فى النهاية املسار املتمثل فى جم
 التاىل : طبقا للشكل الثالثة 

 

 إختاذها اخلطوات الواجب؟                        أين نريد أن نكون فى املستقبل؟                                ن األنأين حن                                            
 )اخلطوة الثالثة(                                               )اخلطوة الثانية(                             )اخلطوة األوىل(                                      

 نشطةواألعمالاألموعة جم                               األهداف اإلسرتاتيجية                                   الوضع الراهن                                                                    
 

وفيما يلى بيان بهذه  2019 –2014التى متثل منهجية اخلطة اإلسرتاتيجية لالعوام  ى جمموعة من املراحلعلويعتمد املعهد 
 املراحل  :
 اآلتى: لعملتكوين فريق التخطيط اإلسرتاتيجى أواًل: 

 اإلسرتاتيجية.من اخلطة  الرئيسى حتديد اهلدف 

 اإلسرتاتيجية.وتفعيلها طبقًا للخطة رؤية ورسالة املعهد  مراجعة 

  التعليمى والعلمى للمعهد.الوضع احلاىل أداء دراسة وتقييم 

 تيجى وحتديد املنهجية واألدوات. ااإلعداد ألعمال التخطيط اإلسرت 

 اإلسرتاتيجية. حتديد املرجعيات األساسية للخطة 

 تيجى ادراسة إجتاه املستقبل وحتديد اخليار اإلسرت. 

  واملستقبلى. بني الوضع احلاىل حتليل الفجوة 
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  املصاحبة للخطة.حتديد األنشطة اإلسرتاتيجية 

 لتنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية. توحيد املفاهيم وتركيز اجلهود حول حتقيق األهداف ووضع األولويات 

 اإلسرتاتيجية. وضع صياغة مبدئية للخطة 

)أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم والعاملني اإلسرتاتيجية على األطراف الداخلية باملعهد اخلطة أنشطة عرض أهداف و :ثانيًا
 للمناقشة وإستطالع اآلراء. والطالب(

 هم.وإستطالع أرائ على املستفيدين ومدسسات اجملتمعاإلسرتاتيجية اخلطة أنشطة أهداف وعرض :ثالثًا
 السابقة. رتاتيجية بعد تنقيحها طبقًا للمدثراتوضع آليات تنفيذ اخلطة اإلس:رابعًا

 .لتنفيذ وآليات املراقبة والتقييمشاملة آليات ااإلسرتاتيجية وضع صياغة نهائية للخطة :خامسًا
 .إدارة املعهد إلعتمادها عرض اخلطة على جمالس األقسام وجملس:سادسًا

 
 

 املرجعيات األساسية للخطة اإلسرتاتيجية -3
 

 هو مبني كاآلتى: سبعة مرجعيات أساسية كمايعتمد إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية للمعهد على 

  الرؤية 
 .وإقليميا حمليااهلندسية  والكليات أن يصبح املعهد من أفضل املعاهد

 

  الرسالة 
 إعداد مهندسني قادرين على اإلبداع من خالل الربامج األكادميية املختلفة .

 ختريج مهندسني متميزين فى ختصصات خمتلفة تلبى إحتياجات سوق العمل .
 

  ورسالة املعهداإلرتباط برؤية  
عاهد اهلندسة احمللية اهلندسية اخلاصة بني كليات ومالتعليمية  املدسسات أفضل منحتددت رؤية املعهد فى أن يصبح 

اإلعتماد من اجلهات التى تضمن جودة  ومن ثماحمللى أواًلحتقيق التفوق وهو ما يوجه اخلطة حنو دراسة  واإلقليمية
 على املستوى اإلقليمى. رة التنافسية للمعهدتدفع القدالتعليم اهلندسى والتى 

 

 معايري اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد 
عايري مرتبطة سبعة ممعيارًا منها  14إشتملت على ري حددت اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد عددا ًَ من املعاي

واملعهد العاىل للهندسة بالشروق يضع هذه املعايري كأحد  .التعليميةمعايري مرتبطة بالفاعلية سبعة بالقدرة املدسسية و
 ة عند إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية املرجعيات اهلام

 

 تقارير املراجعة اخلارجية للربامج املختلفة باملعهد 
رجية جلميع واحد لكل برنامج وقد مت تنفيذ املراجعة اخلا مبعدل مراجع  خارجينيستقدام مراجعنيوضع املعهد خطة إل

مراجعني وجارى اآلن إعادة عمليات املراجعة بإستخدام ، (2010نوفمرب )الربامج قبل الزيارة اإلستطالعية السابقة 
 .لكل برنامج لتتم بشكل يتفق مع متطلبات اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد داخليني اثنني 
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  السابقة واحلالية للمعهد وتقارير احلالة الدراسات الذاتيةتقارير 
متثل أحد املرجعيات اهلامة فى هذه اخلطة وهى الدراسة التى تقدم ىل للهندسة بالشروق دراسة ذاتية ميتلك املعهد العا

التى قامت  السابقة بها املعهد إىل اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد كأحد متطلبات الزيارة اإلستطالعية
  2010ى نوفمرب بها اهليئة ف

 

 مشاركات األطراف املستفيدة 
 من العوامل اهلامة لضمان فاعلية اخلطة واستطالع أرائهم يعترب حتديد األطراف أصحاب املصلحة واملستفيدين

 منها إىل فريقني :وينقسم أصحاب املصلحة واملستفيدون  اإلسرتاتيجية
 . اخلرجيون -مدسسات سوق العمل  –مدسسات اجملتمع املدنى  -حلكومية واخلدمية  اجلهات ااملستفيد اخلارجى:

 .العاملون - الطالب  - ضاء هيئة التدريس أعالداخلى: فيداملست
 

 األدوات واملنهجيات-4
 حتليل البيانات .جلمع وعند إعدادها على جمموعة من األدوات اإلسرتاتيجية عتمدت اخلطة ا

 

 البياناتأدوات مجع  3/1
 

ني يجبانب التقارير والدراسات التى جيريها املعهد لتقييم الوضع الراهن كالدراسات الذاتية وتقارير املراجعني اخلارج
 :منهادوات من األ لربامج املعهد ونتائج اإلستبيانات املختلفة فقد مت جتميع العديد من البيانات من خالل جمموعة

  مع خمتلف األطراف  اإلسرتاتيجية إعداد اخلطةورش عمل وحلقات نقاش لفريق. 

 والطالب  ومعاونيهم هنى لقيادات املعهد وأعضاء هيئة التدريسالذ جلسات العصف. 

 ملستفيدين الداخليني واخلارجيني اإلستبيانات اخلاصة با. 

  املقابالت الشخصية لقيادات املعهد مع منظمات اجملتمع املختلفة. 

 

 نهجياتأدوات التحليل وامل 3/2
 

  لتحليل الوضع الراهن الداخلى واخلارجىSWOT Analysis)  ) التحليل منهجيعتمد املعهد على 
 ( Weaknes ونقاط الضعف -  Strengthsعوامل البيئة الداخلية )نقاط القوة -

 ( Threatsوالتهديدات – Oppprtunitiesالبيئة اخلارجية )الفرص عوامل  -

حبيث  ومعاجلة مناطق الضعف واإلستفادة من الفرص املتاحة والقضاء على املخاطر احملتملة،وحتديد مناطق القوة للخطة 
 ومعاجلة أوجه القصور متى وأينما وجدت.يتم حتليل الوضع الراهن للمعهد على املستوى الداخلى واخلارجى 

 و بعد اإلنتهاء من حتليل الوضع الراهن يتم إعداد :
 IFE    (Internal Factor Evaluations)مصفوفة الوضع الداخلى 



 املعهد العاىل للهندسة  بالشروق    
 

    

 )15(           2014/2019اخلطة اإلسرتاتيجية                  

 

 EFE  (External Factor Evaluations)مصفوفة الوضع اخلارجى 
 IE Matrix (Internal External Matrix)يتم إعداد مصفوفة العوامل اإلسرتاتيجية الداخلية واخلارجية   

 

 : تحليلالليات وفيما يلى رصد أ
 

 البيئة الداخلية للمعهد : حتليل 3/3
 

اإلعتماد على معايري اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد كمرجعية أساسية فى حتليل نقاط القوة ومعاجلة نقاط الضعف فى مت 
هد البيئة الداخلية للمعهد وتشتمل العوامل التى سيتم حتليل البيئة الداخلية هلا على سبعة من املعايري املرتبطة بالقدرة املدسسية للمع

 برنامج للدراسات العليا وذلك كما يلى: له مع مالحظة أن املعهد ليس له ن املعايري املرتبطة بالفاعلية التعليميةوسبعة م
 

 الفاعلية التعليمية القدرة املدسسية
 الطالب واخلرجيون 1 التخطيط اإلسرتاتيجى 1
 املعايري األكادميية و الربامج واملقررات الدراسية 2 اهليكل التنظيمى 2
 التعليم والتعلم والتسهيالت الداعمة  3 القيادة واحلوكمة 3
 أعضاء هيئة التدريس  4 املصداقية واألخالقيات  4
 البحث العلمى واألنشطة العلمية 5 اجلهاز اإلدارى 5
 طبق(نالدراسات العليا )ال ي 6 املوارد املالية واملادية  6
 إدارة اجلودة والتطوير املستمر نظام 7 املشاركة اجملتمعية وتنمية البيئة  7

 
 جية للمعهد:رحتليل البيئة اخلا 3/4
 

التحليل على دراسة العوامل واملدثرات اخلارجية والتى قد متثل فرصًا للمعهد جيب اإلستفادة منها أو تشكل تهديدا جيب العمل على  يشتمل
 تالفى تأثريه  على العملية التعليمية واملدسسية للمعهد. وتنقسم هذه العوامل اىل أربعة أنواع كاآلتى :

 

 Political and Organizational Factorsالعوامل السياسية والتنظيمية  -1

 Economic Factorsالعوامل اإلقتصادية  -2

 Social Factorsالعوامل اإلجتماعية  -3

 Technological Factorsالعوامل التكنولوجية  -4
 

 .(ت ذات الصلةالقوانني والتشريعان،املدسسات التعليمية،اجتاهات سوق العمل،)املستفيدي ملتمثلة فى:ا باإلضافة اىل املدثرات اهذ

 
 



 املعهد العاىل للهندسة  بالشروق    
 

    

 )15(           2014/2019اخلطة اإلسرتاتيجية                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التحليل البيئى
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 ( حتليل البيئة الداخلية واخلارجية :1جدول )
 املخاطر الفرص نقاط الضعف نقاط القوة املعيار

التخطيط 
 اإلسرتاتيجى

توجد خطة إسرتاتيجية للمعهد مبنية  -
على حتليل بيئى ومبشاركة أطراف داخل 

 املعهد وخارجه.

توجد خطة تنفيذية مرتبطة باخلطة  -
 االسرتاتيجية.

توجد جلنة للتخطيط اإلسرتاتيجى  -
 وإعداد آليات التنفيذ,

نة تعكس يوجد  رؤية ورسالة واضحة ومعل -
 دور  وهدف املعهد.

مشاركة وتوعية )القيادات, أعضاء  هيئة  -
مبضمون  ني , الطالب ( يارالتدريس, اإلد

وفكرة الرؤية والرسالة بعد نشرها من 
 -خالل عدد من الوسائل )دليل الطالب 

مداخل املبانى ولوحات اإلعالنات 
 املوقع اإللكرتونى( .-الرئيسية 

ضعف مستوى املشاركة فى  -
التحليل البيئى من جانب 
خمتلف األطراف من خارج 

 املعهد.
عدم نشر الغايات  -

ورة معلنة واألهداف بص
 لتصل جلميع األطراف.

ضعف مشاركة أصحاب  -
املصاحل ورجال األعمال فى 

 اخلطة اإلسرتاتيجية.

إنشاء اهليئة القومية لضمان  -
جودة التعليم واإلعتماد 
والوثائق التى تقوم بإعدادها 
من أجل تفعيل انشطة 

 اجلودة.
إهتمام الدولة بالتعليم  -

ووضعه من أهم االولويات فى 
 الية.الفرتة احل

تشجيع الدولة للقطاع اخلاص  -
على الدخول واملشاركة فى 

 جمال التعليم اخلاص.

نشر توافر وسائل وأليات  -
وتوعية االطراف املختلفة 

ياسات برؤية ورسالة وس
 املعهد.

إقبال الطالب لإللتحاق  -
باملعهد نظرًا للسمعة الطيبة 
فى جمال التعليم اخلاص 
وإرتفاع احلد األدنى للقبول 

هد وقصر القبول على باملع
رياضة  الثانوية العامة طالب

 .وما يعادهلا فقط
ة للمعهد منذ السمعة الطيب -

تساعد على  1995نشاته 
دراسة فرص التوسع فى 
االقسام والتخصصات العلمية 
وزيادة املساحات واملبانى 
الستيعاب شرحية اكرب من 

 الطالب.

عدم إستقرار األوضاع األمنية  -
واالقتصادية والسياسية 

 جتماعيةواإل
 زايد أعداد اجلامعات واملعاهدت -

اخلاصة والتى تقوم باملنافسة 
 فى نفس اجملال.

فى ودة  اجل وحدة إرتفاع مستوى -
املنافسة ملا   اجلامعات واملعاهد

يتوافر بها من امكانيات 
 إقتصادية عالية

التطورات التكنولوجية  -
املتسارعة التى تواصل إنتشارها 

 العمل .فى سوق 
ضعف مستوى املشاركة فى  -

التحليل البيئى من جانب 
 خمتلف األطراف من خارج املعهد.
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 املخاطر الفرص نقاط الضعف نقاط القوة املعيار

اهليكل 
 التنظيمى

للمعهد هيكل تنظيمى معتمد وموثق  -
ليحدد خطوط السلطة واإلختصاصات  

 لكل من عناصر املعهد.

هيكل  توافر وحدة لضمان اجلودة وهلا -
 تنظيمى معتمد ومعلن .

يوجد مكتب للمتابعة التعليمية لتسجيل  -
 انتظام عناصر العملية التعليمية.

 .توجد وحدة إلدارة األزمات والكوارث.  -

وجود عجز فى أعضاء هيئة  -
التدريس  فى بعض 

 التخصصات.

ضعف ثقافة اجلودة لدى  -
 بعض العاملني باملعهد .

ربط نتائج تقيييم األداء  -
 املادى. بالعائد

عدم إستمرارية التدريب  -
 والتأهيل للكادر اإلدارى.

متطلبات اإلعتماد الصادرة  -
عن اهليئة القومية لضمان 
جودة التعليم واالعتماد 
تساعد على دعم وتطوير 
اهليكل التنظيمى باملؤسسات 

 التعليمية.
مرونة اهلياكل التنظيمية  -

للمؤسسات التعليمية العالية 
 اخلاصة.

سة )قطاع خاص( طبيعة املؤس -
وامكانية االستفادة بالعديد 
من اخلربات االدارية من خارج 
املؤسسة لدعم وتطوير العمل 

 باملؤسسة.

مرونة اهليكل التنظيمى لدى  -
 مية املنافسة.املؤسسات التعلي

تغيري معايري  ومتطلبات  -
 االعتماد.

عدم حتسني وتطوير اهليكل  -
التنظيمى مبا يتوافق مع 

 متطلبات اجلودة.

إنشاء وتوسع العديد من  -
املؤسسات التعليمية اخلاصة 
والبحث عن كوادر مؤهلة وذات 

 خربة.

القيادة 
 واحلوكمة

توجد معايري دقيقة إلختيار القيادات  -
 األكادميية

أسلوب القيادة دميقراطى ويعتمد على  -
وأليات  لألقسام واإلدارة جمالس فعالة

إلستقصاء الرأى وتلقى الشكاوى 
 واملقرتحات .

 يوجد إدارة للتدريب. -

ضعف دور الطالب فى  -
 .جمالس األقسام

عدم وجود سياسة حتفيز  -
 لتنمية املوارد الذاتية.

عدم وجود خطة للتدريب  -
 معتمدة.

توافر برامج تدريبية  -
باجلامعات لتنمية املهارات 

 االدارية للقيادات االكادميية
تبنى الدولة لسياسة ضمان  -

 اجلودة
واالنفتاح عصر املعلوماتية  -

 على العامل.

مرونة القواعد احلاكمة لدى  -
 املنافسني باجلامعات واملعاهد

كثرة عدد املنافسني من املعاهد  -
 اصةاخلامعات اجلعليا وال

تقدم بعض اجلهات املناظرة  -
 للحصول على اجلودة واالعتماد.

املصداقية 
 واألخالقيات

فر إجراءات وقواعد حمددة ومعلنة اتو -
باحملافظة على حقوق للمعهد وتتعلق 

 امللكية الفكرية والنشر فى مكتبة املعهد.

تطبيق قواعد حمددة لضمان العدالة  -
 وعدم التمييز بني الطالب

ضمان عدم تعارض املصاحل فى اعمال  -
 رصد الدرجات واألمتحانات .

يوجد ميثاق أخالقى يشمل احلقوق  -
جلميع العاملني باملعهد ويتم والواجبات 

 األلكرتونى ويتم توزيعه لى املوقعع نشره
 على اجلميع .

ال توجد أليات واقعية  -
وحمددة لتفعيل امليثاق 

 األخالفى .

بعض الربامج املوجودة فى  -
معامل احلاسب األىل غري 

 مرخصة.

املوقع األلكرتونى غري مفعل  -
واملعلومات املنشورة حتتاج 

 إىل حتديث وتدقيق .

ال يوجد نظام حوافز معلن  -
ألضافية لألعمال ا ومطبق

 داخل األقسام

ال يوجد رقم ايداع دوىل  -
 ISBN Numberللكتب 

وجود قوانني حتمى حقوق  -
 امللكية الفكرية

 عالن.النشر واإل تعدد وسائل -

إستخدام شبكة اإلنرتنت فى  -
نشر وحتديث البيانات 

 واملعلومات.

إنتشار خدمة اإلنرتنت ومواقع  -
التواصل اإلجتماعى وسهولة 

ت احلصول على املعلوما
 إلكرتونيا.

عدم تفعيل القوانني املنظمه  -
حلقوق امللكية الفكرية بشكل 

 تام.
ضعف الرقابة الفنية على  -

ية التى املنشورات واملواد العلم
يتم تداوهلا على شبكة 

 نرتنت.اإل
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 اجلهاز اإلدارى

ل تنظيمى وتكامل عناصر وجود هيك -
دارى فى خدمة العملية اإلاجلهاز 

 التعليمية .

 إنضباط العمل باجلهاز اإلدارى . -

يوجد ألية لتقييم األداء وهو التقارير  -
 السنوية .

التزام العاملني بإجراء األيزو اإلدارى  -
2008/9001 ISO 

يوجد ربط الكرتونى لبعض اإلدارات)شئون  -
اإلدارة   -املتابعة التعليمية-الطالب

 النقل( –رعاية الطالب  -املالية

عدم وجود خطة متكاملة  -
دريب وفقا لإلحتياجات للت

التدريبية , واإلعتماد 
 على التدريب املومسى.

عدم ربط بعض األقسام  -
اإلدارية بقاعدة البيانات 

 اإللكرتونية.

د آلية واضحة ال توج -
للحوافز للمتميزين من 

 العاملني األكفاء .

رفع كفاءة العاملني عن طريق  -
التدريب وتعظيم دورهم فى 
خدمة العملية التعليمية 

 واالرتقاء بها
توافر حزم وبرامج تدريبية  -

اإلدارية  لتنمية املهارات
دارية للعاملني والقيادات اإل

 بالقطاع العام واخلاص
يزو األملعهد على حصول ا -

 ISO 9001/2000االدارى 
جراءات ومناذج والعمل وفق إ

 موحدة

توسع وإنتشار املؤسسات  -
التعليمية املنافسة والتى ميكن 
ان تستقطب املاهرين من االدارين 

 والعاملني باملعهد
 انفتاح السوق احمللى واإلقليمى -

واالستعانة باملميزات والكفاءات 
 املصرية.

املوارد املالية 
 واملادية

بنية أساسية متميزة وعلى درجة عالية  -
 من اجلودة والكفاءة

املبانى والتجهيزات واملعامل مناسبة إىل  -
 حد كبري.

وجود إدارة لصيانة املبانى واملرفقات   -
 باملعهد ومجيع التسهيالت موجودة .

توافر املالعب الرياضية واملساحات  -
 اخلضراء .

ملعهد واألصول ا موارد يوجد حصر جلميع -
 املتوفرة جلميع الغرف واملعامل .

اجهزة  –توافر وسائل األتصال ) تليفون  -
 انرتنت ( –كمبيوتر 

يوجد حرم جامعى ملبانى املعهد مما يعنى  -
وجود رقابة ومحاية للطالب خالل 

 تواجدهم باملعهد .

وجود عجز جزئى فى  -
 جتهيزات بعض املعامل.

املوارد املوارد الذاتية لتنمية  -
 املالية حمدودة .

مكانية االستفادة من املوارد إ -
املادية املتاحة باملعهد فى 
تفعيل دور  مركز )االستشارات 

 اهلندسية (
وجود جهات ماحنة  -

(Tempus) 
تزايد معدالت االقبال على  -

املعهد من جانب الطالب اجلدد 
يعطى ثقة لإلدارة لتوفري  
املوارد املالية الالزمة لتنمية 

 وتطوير اإلمكانيات املتاحة
إمكانية عقد شراكة مع  -

جامعات أخرى وتقديم برامج 
متخصصة او درسات عليا 

 مبصروفات.

عاهد زدياد املنافسة بني املأ -
مر الذى  املثيلة , األاخلاصة 

يتطلب التطوير الدائم فى 
إمكانيات املؤسسة املادية وكذلك 

 التخصصات األكادميية املختلفة
فة وانعكاس ذلك ارتفاع التكل -

على جودة التعليم وارتباط ذلك 
باملوافقة على قيمة املصروفات 
الدراسية فى وزارة التعليم 

 العاىل.

إرتفاع اسعار التجهيزات  -
والوسائل التكنولوجية والتى 
تستخدم فى عملية التعليم 
والتعلم وخاصة فى اجملال 

 اهلندسى.
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املشاركة 
اجملتمعية 

 وتنمية البيئة

 وجود جلنة خلدمة اجملتمع والبيئة. -
متثيل األطراف اجملتمعية فى جملس إدارة  -

 املعهد.
ازدياد نسبة التحاق الطالب باملعهد فى كل  -

عام مما ترتب علية وجود قاعدة كبرية 
من املؤسسات اجملتمعية ممثلة فى السادة 

 أولياء أمور الطالب

ى أعضاء هيئة حصول كثري من معاون -
 على شهادات علمية  التدريس باملعهد

دكتوراة (من خالل برنامج  –) ماجستري  -
الدراسات العليا باألشرتاك مع اجلامعات 

 املصرية املختلفة .

عضاء هيئة التدريس فى نشر إشرتاك أ -
ة بحوث فى اجملاالت العاملية املعنيال

 ة .بالتطورات التكنولوجية احلديث

مشاركة أطراف جمتمعية متعددة فى  -
مثل تدريب الطالب وإلقاء  أنشطة املعهد

 حماضرات وندوات وتقييم برامج .

عدم وجود حماضرات  -
لتوعية الطالب والعاملني 
بكيفية خدمة اجملتمع من 

 خالل أنشطة املعهد

يوجد نقص فى التنسيق مع  -
اجلهات احمللية املهتمة 
خبدمة البيئة مثل النظافة 

زيادة املساحات اخلضراء و
ومتهيد الطرق والشوارع 
احمليطة باألكادميية 
لتوفري األمان للطالب اثناء 

 تواجدهم .

عدم وجود خطة معتمدة  -
 خلدمة اجملتمع .

عدم تفعيل مركز  -
اإلستشارات وخدمة 

 اجملتمع باملعهد .

متثيل االطراف  املعنية فى  -
دارة املعهد )رئيس جملس إ

 (جهاز مدينة الشروق 
تواجد املعهد فى بيئة عمرانية  -

 جديدة .

البيئة احمليطة فى مرحلة  -
بناء وتشييد عمرانى مبا 
يعنى اإلحتياج اىل 
التخصصات اهلندسية 

 املختلفة والتى يقدمها املعهد.

السمعة الطيبة للمعهد  -
وإنعكاس ذلك على إستجابة 
مؤسسات اجملتمع للمشاركة 

 فى األنشطة املختلفة.

اإلتصال إستخدام وسائل  -
التكنولوجية احلديثة فى نشر 

 الوعى لإلطراف اخلارجية.

عدم توافر قاعدة بيانات عن  -
 االحتياجات اجملتمعية والبيئية

وجود تنافس فى املوقع اجلغرافى  -
اجلامعه  –)اجلامعه الربيطانية 

اجلامعة العربية  –الفرنسية 
 املفتوحة(
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الطالب 
 واخلرجييون

 وجود قواعد معلنة وموثقة لقبول الطلبة -

وجود مكتب إلستقبال الطالب اجلدد  -
ولتسجيلهم  وتعريفهم باملعهد من خالل 

 موظفى شئون الطلبة واألداريني .

 ادليل مطبوع للطالب ويكون متاحوجود -
 جلميع الطالب.

يوجد أخصائية أجتماعية لتقديم  -
 للطالب .الرعاية األجتماعية 

توفر نظام متكامل لدعم الطالب نفسيًا  -
 وماديًا وصحيًا .

عيادة جمهزة واحدة باملبنى  2يوجد عدد  -
والثانية مبنى )أ(    ويوجد  )د( الرئيسى

 سيارة اسعاف .

( طبيب  متخصص بصورة 2يوجد عدد ) -
 4طاقم متريض مكون من مستدمية و 

 ممرضني وممرضات .

األولية للطالب , سعافات يتم تقديم اإل -
وعندما تستدعى الضرورة يتم نقل 

 ستشفى .أقرب م الطالب املصاب إىل

 رعاية الطلبة املتفوقني وكذلك املتعثرين -

األهتمام بنشاط الطلبة وحتقيق مراكز  -
متقدمة فى األنشطة الرياضية والثقافية 
والرحالت واملعسكرات الصيفية التى 

 تنظمها وزارة التعليم العاىل

عدد من الطلبة على املراكز االوىل حصول  -
باملسابقات الرياضية على مستوى 

 اجلامعات واملعاهد املصرية .

باخلرجيني حيضره  يقام سنويًا احتفال -
كثري من الشخصيات العامة والتى هلا 
عالقة باجملاالت التطبيقية فى قطاع 

 اهلندسة .

إعتماد املعهد لدى احتاد املهندسني العرب  -
اء الطالب عن كافة .يتم قياس رض
 األنشطة باملعهد .

 توجد رابطة للخرجيني . -

 .بأسعار مدعمة توفر وسائل إنتقال  -

ال توجد آلية موثقة  -
 للتواصل مع اخلرجيني.

صحى التغطية التأمني  -
احلكومى للطالب ال تتوفر 

 فى التعليم اخلاص

عدم عقد دورات تنمية  -
 قدرات ومهارات اخلرجيني

سوق  ال توجد احصائيات فى -
العمل خاصة خبرجيى 

 املعهد

املوقع اجلغرافى للمعهد  -
وعدم تنوع املواصالت 
العامة لإلنتقال من وإىل 

 املعهد .

ال توجد آلية للتواصل مع  -
سوق العمل من أجل تقييم 
مستوى اخلرجيني وجهات 

 التوظيف .

ضعف التواصل مع  -
جيني من خالل )رابطة اخلر

عداد رابط اخلرجيني( وإ
اإللكرتونى على املوقع 

 للمعهد.

ارتفاع تكلفة التدريب  -
امليدانى وعدم قيام املعهد 
بتوفري قاعدة بيانات 
للشركات واجلهات التى 

 تقدم التدريب للطالب.

زيادة الكثافة فى بعض  -
املدرجات والصاالت فى بعض 
األقسام العلمية نتيجة 
زيادة  أعداد الطالب بأقسام 

 دون االخرى.

تعليم ازدياد حاجة اجلميع لل -
 اهلندسي

املوقع اجلغرافى للمعهد ووجود  -
مدن صناعية حميطة )مدينة 

مدينة العبور( مينح  –العاشر 
املعهد فرص عمل  خرجيى

 تتناسب مع طبيعة ختصصهم.
قبال سوق العمل على خرجيى إ -

 املعهد
اخنفاض املصروفات الدراسية  -

للطالب بالنسبة للمؤسسات 
التعليمية املنافسة مما يعنى 

 التحاق الطالب باملعهد. زيادة

إنفتاح السوق العربية وطرح  -
فرص عمل جديدة فى 

 ختصصات عديدة,

إجتاه الدولة فى التنمية  -
وإنشاء مدن جديدة مما 
ينعكس على اإلحتياج اىل 
التخصصات اهلندسية 

 املختلفة.

الزيادة املطردة فى أعداد  -
اجلامعات احلكومية واخلاصة 

ا أعداد اخلرجيني مبفى وبالتاىل 
يؤدى إىل إشتداد املنافسة وتشبع 

 سوق العمل

التوسع فى التعليم اإللكرتونى  -
 والتعلم عن بعد

متطلبات سوق العمل وتوجيه  -
إىل أقسام معينة دون  الطالب

ؤدى إىل وجود عجز غريها مما ي
فى الطالب املتقدمني إىل 

 ختصصات معينة

حتديد املصروفات الدراسية من  -
 وعدم ل وزارة التعليم العاىلقب

القدرة على مناقشة وإستقصاء 
إحتياجات الطالب وحتديث 
املعامل بالشكل الذى ينافس 
اجلامعات اخلاصة والتى تقوم 
بتحديد املصروفات الدراسية من 

 خالهلا.
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املعايري 
 األكادميية
والربامج 
 التعليمية

 يتبنى املعهد املعايري القومية  -

NARS الصادرة عن اهليئة القومية لضمان
جودة التعليم واالعتماد إصدار اغسطس 

2009 
يوجد توصيف للربامج التعليمية  -

واملقررات الدراسية وفقا لنماذج اهليئة 
 القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

االهتمام بقياس رأى الطالب فى الربامج  -
 واملقررات التعليمية

مها املعهد دالربامج التعليمية التى يق -
 تتفق مع رسالته وأهدافه  اإلسرتاتيجية .

قق خمرجات حيرص املعهد على أن حي -
ستهدفة للربامج التعليمية التى التعلم امل

قدمها وعلى التوزيع اجلديد ملخرجات ي
التعلم املستهدفة فى مصفوفة خمرجات 

 التعلم لكل برنامج .

إعداد الئحة جديدة تستوفى املعايري  -
 NARSاألكادميية املرجعية القومية 

بدء تنفيذ الالئحة اجلديدة من العام  -
 2013/2014اجلامعى 

امليدانى للطالب من  دعم برامج التدريب -
خالل توقيع برتوكوالت مع جهات 

 التدريب فى خمتلف التخصصات.

-تنوع اساليب تقييم الطالب )حتريرى -
مشاريع(  -تقارير-حالة دراسة-شفوى

 ة كل ختصص .عووفقا لطبي

إستطالع رأى الطالب فى الربامج  -
التعليمية من خالل تقييم املقررات 

 الدراسية كل فصل دراسى

عدم اإلنتظام فى دورية  -
مراجعة الربامج التعليمية 
من خالل املراجعني 

 اخلارجيني .

وجود بعض الربامج التى  -
اليوجد اقبال من الطالب  

ها إلرتباط ذلك بسوق علي
 العمل.

ضعف مشاركة االطراف  -
اجملتمعية فى حتديد 
مواصفات اخلريج من أجل 
 حتديد النتائج املستهدفة .

وجود معايري أكادميية  -
أصدرتها  NARSمرجعية 

اهليئة القومية لضمان جودة 
التعليم واإلعتماد مع إمكانية 
تبنى أى معايري أكادميية 
أخرى بعد احلصول على 

 املوافقة عليها من اهليئة.

تتبنى اهليئة القومية لضمان  -
جودة التعليم واإلعتماد نشر 
الوعى باملعايري األكادميية 
وإنعكاس ذلك على مستوى 

 اخلريج.

التى تسمح بتعديل املرونة  -
وائح وإنشاء برامج جديدة للا

 لتلبى إحتياجات السوق

وجود العديد من املشروعات  -
ة اهلندسية باملناطق الصناعي

فى اجملتمع احمليط باملعهد 
 فرص تدريبية للطالب . خيلق

اإلستفادة من اخلربة والسمعة  -
الطيبة للمعهد فى إجتذاب 
الكوادر املؤهلة والعمل على 

فى إعداد الربامج  مشاركتهم
 التعليمية.

إمكانية اإلستفادة من  -
مقرتحات التطوير والتحسني 
التى قامت بها بعض الكليات 
احلكومية املناظرة والتى 
حصلت على اإلعتماد من 

 اهليئة القومية .

صعوبة تعديل املقررات وطرق  -
بالالئحة التقويم نظرًا لاللتزام 

القطاع  املعتمدة من جلنة
لس األعلى اهلندسى واجمل
 للمعاهد اخلاصة .

التطور العلمى والتكنولوجى فى  -
جماالت التخصص وفى طرق 

 التدريس.

التغريات السريعة فى متطلبات  -
 سوق العمل.

اإلرتفاع املستمر فى تكلفة  -
احلصول على التقنيات احلديثة 

 الداعمة للعملية التعليمية.
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 املخاطر الفرص نقاط الضعف نقاط القوة املعيار

التعليم 
 والتعلم

 وجود إسرتاتيجية موثقة ومعتمدة . -

تساعد املقررات الدراسية على تنمية  -
 قدرات الطالب على التعليم الذاتى .

وجود نظام البحث اإللكرتونى وكتب  -
 جامعية مناسبة .

وجود نظام اإللتماسات وتلقى تظلمات  -
 الطالب من النتائج والتحقق منها .

تكنولوجيات وجود مكتبة مناسبة وتوافر  -
 املعلومات بها .

 وجود قاعات دراسية مناسبة ومكيفة -

رضا الطالب  وجود نظام لقياس وتقييم -
فى جماالت الفاعلية التعليمية والقدرة 

 املؤسسية

تفعيل املوقع اإللكرتونى للمعهد فى اعالن  -
جداول األمتحانات والنتائج واخلريطة 

 التعليمية .

عدم وجود آلية لقياس  -
دريب امليدانى فاعلية الت

 للطالب .

د برامج ثابتة ووجعدم  -
 ومعلنة لتدريب الطالب .

عدم اإلنتظام فى حضور  -
الطالب فى بعض االقسام 

 العلمية.

النقص فى أعداد السادة  -
اعضاء هيئة التدريس فى 

 بعض التخصصات العلمية.

عدم تفعيل أنشطة التعلم  -
 اإللكرتونى.

عدم وجود رابط للتعلم  -
املوقع اإللكرتونى على 

 اإللكرتونى للمعهد.

وجود مؤسسات صناعية   -
وتدريبية متخصصة ومتعاونة 
باجملتمع احمليط مما ميكن من 
ختطيط وتنفيذ التدريب 

 العملى للطالب.
توافر خدمات املكتبة  -

اإللكرتونية باجمللس األعلى 
للجامعات وإمكانية ربط 

 مكتبة املعهد بها.
وجود شبكة اإلنرتنت والتى   -

هل التواصل واحلصول على تس
 املعلومات املطلوبة.

اإلستفادة باخلربات من أعضاء   -
هيئة التدريس فى مناقشة 

 مشروعات التخرج.
توسع ودعم الدولة للتعليم  -

 عن بعد.

إرتفاع تكاليف تطوير املعامل  -
وإمدادها بالتكنولوجيا احلديثة 
الالزمة ملواكبة العصر ومتطلبات 

 سوق العمل.

إىل أمناط تعليم حديثة اإلجتاه  -
 مثل التعليم اإللكرتونى.

إرتفاع تكلفة التجهيز للتعليم  -
 اإللكرتونى والتعليم عن بعد .

اجلامعات اخلاصة وإمتالكها  -
 اإلمكانيات املادية املرتفعة.

عوبة الظروف اإلقتصادية وص -
حصول الطالب على الربمج 

 . التقنية
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 املخاطر الفرص نقاط الضعف نقاط القوة املعيار

أعضاء هيئة 
 التدريس

أعضاء هيئة التدريس يواصلون نشاط  -
 البحث العلمي بالنشر يف اجملالت الدولية

 .واملشاركة يف املؤمترات العلمية و احمللية
توجد آليات لتقييم األداء التعليمى  -

ألعضاء هيئة التدريس من خالل 
 .االستبيانات الطالبية

معايري موضوعية لتقييم أداء  يوجد -
أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم, واليت 

باجلداول  تشتمل على مستوى االلتزام
 التعليمية األخرى. الدراسية,واألنشطة

يوجد نظام خاص مبتابعة حضور  -
أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ونظام 

واعيد احملاضرات مبمعلن لاللتزام 
ني , وذلك بتخصيص موظفالدراسية

خمتصني مبتابعة هذا النظام بشكل دوري 
 .يومي

مة التخصص العلمى ألعضاء هيئة ءمال -
التدريس للمقررات اهلندسية التى 

 يشاركون فى تدريسها.

خطة وآليات مفعلة للتعامل مع  عهدلدى امل -
العجز فى أعضاء هيئة التدريس وذلك 
بانتداب أساتذة من جامعات حكومية 

اتهم العلمية مرموقة لالستفادة من خرب
واألكادميية ولسد الثغرات يف معدالت 

 أعضاء هيئة التدريس.
مت تدريب أعضاء هيئة التدريس واهليئة  -

املعاونة فى جمال اجلودة من قبل اهليئة 
 القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.

القيام بإعالن سنوى عن الوظائف  -
 .عهدالشاغرة لبعض التخصصات بامل

ة لتشجيع أعضاء هيئة توجد الئحة مالي -
 التدريس ومعاونيهم فى البحث العلمى .

حصول بعض أعضاء هيئة التدريس على  -
وبراءات  جوائز من جهات قومية وعاملية

 . إخرتاع

يوجد عجز فى أعداد  -
أعضاء هيئة التدريس 

 لبعض األقسام املؤهلني
عضاء أعدم اهتمام بعض  -

هيئة التدريس بنظام 
 الرتقية.

تدريبية عدم وجود خطة  -
التدريس  ألعضاء هيئة

 ومعاونيهم .

وجود دورات تدريبية خاصة  -
 بأعمال جودة التعليم واالعتماد.

تشجيع الدولة ألعضاء هيئة  -
التدريس واملهتمني بالبحث 

 العلمى وتكرميهم.

التوسع فى التعليم اهلندسى   -
إقليميًا ( مما يؤدى إىل  و )حمليًا

زيادة الطلب على أعضاء هيئة 
 التدريس ومعاونيهم.

 



 املعهد العاىل للهندسة  بالشروق    
 

    

 )24(           2014/2019اخلطة اإلسرتاتيجية                  

 

 
البحث العلمى 

واألنشطة 
 العلمية

ارتفاع نسبة أعضاء هيئة التدريس  -
 املشاركني فى البحث العلمى سنويا

حتتوى على كتب  وجود مكتبة جمهزة -
جمالت حديثة متاحة جلميع وومراجع 

 الطالب وأعضاء هيئة التدريس

تنوع ختصصات أعضاء هيئة التدريس  -
التى ومعاونيهم واختالف اجلامعات 

خترجوا منها ومدى انعكاس ذلك على 
 استفادة الطالب .

وجود الئحة للدراسات العليا والبحث  -
العلمى لتقديم الدعم املادى  للسادة أ.هـ 

 التدريس ومعاونيهم
وجود جوائز مقدمة فى جمال املياة  -

جوائز فى  3 :عهدواهلندسة من خارج امل
جمال العلوم اهلندسية التعليمية 

 بالتعاون مع أكادميية البحث العلمى
الربنامج  قام املعهد باحلصول على مشروع

 التعاونى اإلمنائى  االوربى 
(TEMPUS) .قسم اهلندسة املعمارية 
 

عدم توافر خطة للبحث  -
 .العلمى

د رابط على املوقع وجعدم و -
ما  ملاإللكرتونى للمعهد يش

و أوراق أجنازه من أحباث إمت 
 .حبثية 

االعتماد املبالغ فيه على  -
الكتاب اجلامعى و املذكرات 
املختصرة مما يعوق تنمية 

 .مهارات البحث والتعلم

عدم وجود جملة علمية  -
للمعهد لتشجيع ونشر 

 البحث العلمى.

عدم وجود بروتوكوالت  -
واتفاقيات تعاون مع اجلامعات 

 واجلهات البحثية.احلكومية 
ضعف نسبة االحباث  -

اجلماعية والتى تضم 
 أعضاء من أقسام خمتلفة.

ضعف املشاركة فى املؤمترات  -
 العلمية خارج مصر.

عدم وجود خطة لألحباث  -
العلمية املطلوبة فى الفرتة 
القادمة وفقا لطبيعة كل 

 ختصص.

توافر مراكز لتنمية قدرات  -
أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

 باجلامعات احلكومية.
وجود فرص للبحث العلمى  -

املمول من قبل اإلحتاد األوربى مع 
 مصر.

دعم الدولة  ألنشطة البحث  -
 ى.العلم

التوسع فى جمال الدراسات  -
العليا وإمكانية مشاركة السادة 
أعضاء هيئة التدريس فى 
اإلشراف على الرسائل واألحباث 

 العلمية .
العلمية  تعدد وتنوع املؤمترات -

 احمللية واإلقليمية والدولية.
توافر جهات حملية وعاملية  -

 لدعم البحث العلمى.

إحجام أصحاب األعمال  -
والشركات عن تدعيم البحث 
العلمى على مستوى البحوث 

 األساسية والتطبيقية.
إخنفاض عدد الطلبة املهتمني  -

 بالبحث العلمى اجلاد.
 ث عدم اإلستفادة من نتائج  البحو -
إرتفاع تكلفة البحث واألنشطة  -

 البحثية.
ارتفاع تكلفة تطبيق خمرجات  -

البحث العلمى وحتويله إىل منتج 
 نهائى.

 

نظام ادارة 
اجلودة 

والتطوير 
 املستمر

لضمان جودة التعليم  يوجد باملعهد وحدة  -
واالعتماد وتوجد وحدات للجودة 

 باألقسام.

من أعضاء هيئة  جمموعةمت تدريب  -
التدريس واهليئة املعاونة واإلداريني  فى 

 .جمال اجلودة

عقد ندوات واجتماعات للتوعية بثقافة  -
أعضاء هيئة التدريس واهليئة  اجلودة من

 املعاونة واإلداريني.

مشاركة وحدة اجلودة فى إجتماعات جملس  -
إدارة املعهد لعرض ومناقشة القضايا التى 

 ختص اجلودة باملعهد.

حصول املعهد على شهادة األيزو اإلدارى  -
2008-9001 

توافر الكوادر املؤهلة واملدربة على ممارسة  -
 أنشطة اجلودة.

رأي عدم اإلهتمام ب -
املستفيدين من جهات 

 التوظيف.
عدم انتظام منظومة  -

 املراجعة اخلارجية
االستفادة من  عدم -

ت التى الدراسات والبيانا
تعدها وحدة ادارة اجلودة 

 الكافى. بالقدر

ضعف روح العمل  -
 اجلماعى.

وجود اهليئة القومية لضمان  -
جودة التعليم واإلعتماد 

NAQAAE 

دعم وزارة التعليم العاىل  -
 ملؤسسات التعليم اخلاص .

قيام اهليئة مبساعدة  -
املؤسسات التعليمية من خالل 
اإلصدارات والتى تتضمن 
معايري ومؤشرات اإلعتماد 
وتقديم الدورات التدريبية 

 فى جمال جودة التعليم.

السمعة الطيبة للمعهد فى  -
جمال التعليم اهلندسى 

 اخلاص.

إرتفاع تكلفة الوصول إىل  -
 املستوى الذى يرغب فيه املعهد.

زيادة الوضع التنافسى وسعى  -
املؤسسات التعليمية املنافسة إىل 
احلصول على اإلعتماد من 

 اهليئة.



 املعهد العاىل للهندسة  بالشروق    
 

    

 )25(           2014/2019اخلطة اإلسرتاتيجية                  

 

 
 الفرص والتهديدات –نقاط القوة والضعف ( 2جدول )

 
 [حتليل البيئة الداخلية واخلارجية 1 املدرجة أمام كل معيار ] جدولاألعداد وفقًا للنقاط 

 

 املخاطر الفرص نقاط الضعف نقاط القوة املعيار

 5 6 3 5 التخطيط اإلسرتاتيجى

 4 3 4 4 اهليكل التنظيمى

 3 3 3 3 القيادة واحلوكمة

 3 3 5 4 املصداقية واألخالقيات

 2 3 3 5 اجلهاز اإلدارى

 3 4 2 7 املوارد املالية واملادية

 2 5 4 6 املشاركة اجملتمعية وتنمية البيئة

 4 6 9 16 الطالب واخلرجييون

 4 6 3 10 األكادميية املعايري

 5 5 6 8 التعليم والتعلم

 2 2 3 10 أعضاء هيئة التدريس

 5 6 8 6 البحث العلمى واألنشطة العلمية

 2 4 4 6 نظام ادارة اجلودة والتطوير املستمر

 44 56 57 90 االمجاىل
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 :( نقاط القوة والضعفحتليل الوضع البيئى الداخلى )أوال :
 مت التحليل بناءا على النقاط التالية :

 %  100% اىل 75(نقطة من نقاط القوة , والتى تسهم فى تطوير املعهد  بنسبة من 50حتديد أهم ) -

 %100% اىل 75ضعف , والتى تؤثر سلبا على تقدم وتطوير املعهد بنسبة من من نقاط ال( نقطة 50حتديد أهم ) -

 (100ان يكون جمموع األوزان النسبية يساوى ) مع مراعاة ضعف( –حتديد وزن نسبى لكل نقطة من النقاط املختارة )قوة  -

 ضعف( تنازليا.–ترتيب العوامل اإلسرتاتيجية )قوة  -

 %100 -%90القوة بنسبة من  درة املعهد على اإلستفادة من نقاط( فى حالة ق 4الوزن املرجح لنقاط القوة ) الوزن النسبى *حساب  -

 %90 -%75القوة بنسبة من اإلستفادة من نقاط ( فى حالة قدرة املعهد على3)الوزن النسبى *          
 %100 -%90الضعف بنسبة من  اطحالة قدرة املعهد على التغلب على نق( فى 2حساب الوزن املرجح لنقاط الضعف )الوزن النسبى * -

 %90-%75الضعف بنسبة من  املعهد على التغلب على نقاط ( فى حالة قدرة1)الوزن النسبى *                                                                          
  .القوة ونقاط الضعف للوصول اىل الوزن الكلى املرجح للمعهدمجع االوزان املرجحة لكل نقطة من نقاط  -

 كانت القدرة أكرب والعكس صحيح(. 3قم أو إقرتب من ر)كلما زاد ال   
 

 واجلدوال التالية توضح مايلى :
 يوضح مصفوفة نقاط القوة 3جدول  -
 يوضح مصفوفة نقاط الضعف 4جدول  -

 الداخلىيوضح الوضع اإلسرتاتيجى   1بيانى الرسم اما ال
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 القوة( مصفوفة 3) جدول

 Strength Points   نقاط القوة
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 8 4 2 توجد خطة إسرتاتيجية للمعهد مبنية على حتليل بيئى ومبشاركة أطراف داخل املعهد وخارجه. -

 8 4 2 إىل حد كبري.املبانى والتجهيزات واملعامل مناسبة  - -

 8 4 2 2009الصادرة عن اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد إصدار اغسطس NARS يتبنى املعهد املعايري القومية  - -

 8 4 2 حصول بعض أعضاء هيئة التدريس على جوائز من جهات قومية وعاملية  -

 8 4 2 اهلندسية التى يشاركون فى تدريسها.مة التخصص العلمى ألعضاء هيئة التدريس للمقررات ءمال -

 6 4 1.5 يوجد  رؤية ورسالة واضحة وملعنة تعكس دور  وهدف املعهد. -

 6 4 1.5 أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة واإلداريني. عقد ندوات واجتماعات للتوعية بثقافة اجلودة من -

 6 4 1.5 وأليات إلستقصاء الرأى وتلقى الشكاوى واملقرتحات .أسلوب القيادة دميقراطى ويعتمد على جمالس فعالة  -

 6 4 1.5 توفر إجراءات وقواعد حمددة ومعلنة للمعهد وتتعلق باحملافظة على حقوق امللكية الفكرية والنشر فى مكتبة املعهد. -

 6 4 1.5 للمعهد هيكل تنظيمى معتمد وموثق ليحدد خطوط السلطة واإلختصاصات  لكل من عناصر املعهد. -

دكتوراة (من خالل برنامج الدراسات  –حصول كثري من معاونى أعضاء هيئة التدريس باألكادميية على شهادات علمية ) ماجستري  -
 العليا باألشرتاك مع اجلامعات املصرية املختلفة .

1.5 3 4.5 

 6 4 1.5 توفر نظام متكامل لدعم الطالب نفسيًا وماديًا وصحيًا . -

 6 4 1.5 للمتابعة التعليمية لتسجيل انتظام عناصر العملية التعليمية.يوجد مكتب  -

 6 4 1.5 توافر وحدة لضمان اجلودة وهلا هيكل تنظيمى معتمد ومعلن . -

 NARS 1.5 4 6إعداد الئحة جديدة تستوفى املعايري األكادميية املرجعية القومية  -

 ISO 1 4 4 2008/9001التزام العاملني بإجراء األيزو اإلدارى  -

 4 4 1 توافر الكوادر املؤهلة واملدربة على ممارسة أنشطة اجلودة. -

 3 3 1 وجود الئحة للدراسات العليا والبحث العلمى لتقديم الدعم املادى  للسادة أ.هـ التدريس ومعاونيهم -
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على دراية ومعرفة مبضمون وفكرة الرؤية والرسالة ليبحوا  , الطالب ( نيمشاركة وتوعية )القيادات, أعضاء  هيئة التدريس, اإلداري -
 املوقع اإللكرتونى( .-مداخل املبانى ولوحات اإلعالنات الرئيسية  -بعد نشرها من خالل عدد من الوسائل )دليل الطالب 

1 3 3 

 3 3 1 املالعب الرياضية واملساحات اخلضراء .توافر  - -

 3 3 1 مت تدريب أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة فى جمال اجلودة من قبل اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد. -

 3 3 1 لضمان جودة التعليم واالعتماد وتوجد وحدات للجودة باألقسام. يوجد باملعهد وحدة  -

 3 3 1 9001-2008املعهد على شهادة األيزو اإلدارى حصول  -

 4 4 1 وجود هيكل تنظيمى وتكامل عناصر اجلهاز األدارى فى خدمة العملية التعليمية . -

 3 3 1 ضمان عدم تعارض املصاحل فى اعمال رصد الدرجات واألمتحانات . -

 3 3 1 متثيل األطراف اجملتمعية فى جملس إدارة املعهد. -

 4 4 1 2013/2014الالئحة اجلديدة من العام اجلامعى  بدء تنفيذ -

 3 3 1 ة كل ختصص .عمشاريع( ووفقا لطبي -تقارير-دراسة حالة-شفوى-تنوع اساليب تقييم الطالب )حتريرى -

 3 3 1 وجد سيارة اسعاف .والثانية مبنى )أ(    وت)د( الرئيسى  عيادة جمهزة واحدة باملبنى 2وجد عدد ت -

 3 3 1 ة بالتطورات التكنولوجية احلديثة .بحوث فى اجملاالت العاملية املعنيهيئة التدريس فى نشر الاشرتاك اعضاء  -

 1.5 3 0.5 تسجيل املعهد لدى احتاد املهندسني العرب . -

 2 4 0.5 وجود نظام اإللتماسات وتلقى تظلمات الطالب من النتائج والتحقق منها . -

 2 4 0.5 االوىل باملسابقات الرياضية على مستوى اجلامعات واملعاهد املصرية .حصول عدد من الطلبة على املراكز  -

 2 4 0.5 إستطالع رأى الطالب فى الربامج التعليمية من خالل تقييم املقررات الدراسية كل فصل دراسى -

 1.5 3 0.5 البحث العلمى . على توجد الئحة مالية لتشجيع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم -

 1.5 3 0.5 ممرضني وممرضات . 4طاقم متريض مكون من  طبيب  متخصص بصورة مستدمية و (2عدد )يوجد  -

 1.5 3 0.5 .أعضاء هيئة التدريس يواصلون نشاط البحث العلمي بالنشر يف اجملالت الدولية واملشاركة يف املؤمترات العلمية -

 1.5 3 0.5 جلميع الطالب وأعضاء هيئة التدريسجمالت حديثة متاحة وحتتوى على كتب ومراجع  وجود مكتبة جمهزة -

 1.5 3 0.5 الطالب فى جماالت الفاعلية التعليمية والقدرة املؤسسية ءيم رضايوجود نظام لقياس وتق -

 1.5 3 0.5 ارتفاع نسبة أعضاء هيئة التدريس املشاركني فى البحث العلمى سنويا -
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 1.5 3 0.5 .توجد آليات لتقييم األداء التعليمى ألعضاء هيئة التدريس من خالل االستبيانات الطالبية -

 1.5 3 0.5 مشاركة وحدة اجلودة فى إجتماعات جملس إدارة املعهد لعرض ومناقشة القضايا التى ختض اجلودة باملعهد. -

 1.5 3 0.5 التى خترجوا منها ومدى انعكاس ذلك على استفادة الطالب .تنوع ختصصات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واختالف اجلامعات  -

 1.5 3 0.5 لتخصص اهلندسة املعمارية  TEMPUS هيئة قام املعهد باحلصول على مشروع -

ونظام معلن لاللتزام مبواعيد احملاضرات الدراسية , وذلك يوجد نظام خاص مبتابعة حضور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  -
 .بتخصيص موظفني خمتصني مبتابعة هذا النظام بشكل دوري يومي

0.5 3 1.5 

 1.5 3 0.5 تفعيل املوقع اإللكرتونى للمعهد فى اعالن جداول األمتحانات والنتائج واخلريطة التعليمية . -

 1.5 3 0.5 الطالب ازدياد نسبة التحاق الطالب باملعهد فى كل عام مما ترتب علية وجود قاعدة كبرية من املؤسسات اجملتمعية ممثلة فى السادة أولياء أمور  -

 1.5 3 0.5 املعهد واألصول املتوفرة جلميع الغرف واملعامل . موارد يوجد حصر جلميع -

 1.5 3 0.5 توجد رابطة للخرجيني . -

 179   50 المجموع
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 4 2 2 ضعف مستوى املشاركة فى التحليل البيئى من جانب خمتلف األطراف من خارج املعهد.  -

 4 2 2 بعض التخصصات.وجود عجز فى أعضاء هيئة التدريس  فى  -

 4 2 2 ضعف دور الطالب فى اجملالس الرمسية . -

 4 2 2 ال توجد أليات واقعية وحمددة لتفعيل امليثاق األخالفى . -

 2 1 2 عدم وجود خطة متكاملة للتدريب وفقا لإلحتياجات التدريبية . -

 3 2 1.5 خالل أنشطة املعهدعدم وجود حماضرات لتوعية الطالب والعاملني بكيفية خدمة اجملتمع من  -

 3 2 1.5 وجود عجز جزئى فى جتهيزات بعض املعامل.  -

 3 2 1.5 عدم وجود خطة معتمدة خلدمة اجملتمع . -

 3 2 1.5 ال توجد آلية موثقة للتواصل مع اخلرجيني. -

 1.5 1 1.5 صحى احلكومى للطالب ال تتوفر فى التعليم اخلاصالتغطية التأمني  -

 3 2 1.5 حوافز معلن ومطبق لألعمال األضافية داخل األقسام .ال يوجد نظام  -

 3 2 1.5 ال توجد آلية للتواصل مع سوق العمل من أجل تقييم مستوى اخلرجيني وجهات التوظيف . -

 1.5 1 1.5 عدم اإلنتظام فى دورية مراجعة الربامج التعليمية من خالل املراجعني اخلارجيني .  -

 1.5 1 1.5 فاعلية التدريب امليدانى للطالب .عدم وجود آلية لقياس  -

 3 2 1.5 عدم تفعيل مركز اإلستشارات وخدمة اجملتمع باملعهد . -

 1 1 1 ال توجد احصائيات فى سوق العمل خاصة خبرجيى املعهد  -

 2 2 1 عدم اإلنتظام فى حضور الطالب فى بعض االقسام العلمية. -

 2 2 1 عدم تفعيل أنشطة التعلم اإللكرتونى. -

 1 1 1 املوقع اجلغرافى للمعهد وعدم تنوع املواصالت العامة لإلنتقال من وإىل املعهد . -
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 2 2 1 لبعض األقسام يوجد عجز فى أعداد أعضاء هيئة التدريس املؤهلني -

 2 2 1 .للبحث العلمى عدم توافر خطة -

 1 1 1 عدم وجود جملة علمية للمعهد لتشجيع ونشر البحث العلمى.  -

 2 2 1 ضعف املشاركة فى املؤمترات العلمية خارج مصر. -

 1 1 1 ارتفاع تكلفة التدريب امليدانى وعدم قيام املعهد بتوفري قاعدة بيانات للشركات واجلهات التى تقدم التدريب للطالب. -

 2 2 1 رأي املستفيدين من جهات التوظيف.اإلهتمام بعدم  -

 2 2 1 عدة االستفادة من الدراسات والبيانات التى تعدها وحدة ادارة اجلودة. -

 1 1 1 التدريس ومعاونيهم . عدم وجود خطة تدريبية لتدريب أعضاء هيئة -

 2 2 1 ضعف مشاركة أصحاب املصاحل ورجال األعمال فى اخلطة اإلسرتاتيجية. -

 2 2 1 ضعف التواصل مع اخلرجيني من خالل )رابطة اخلرجيني( واعداد رابط على املوقع اإللكرتونى للمعهد. -

 1 1 1 ضعف ثقافة اجلودة لدى بعض العاملني باملعهد . -

 1 2 0.5 ربط نتائج تقيييم األداء بالعائد املادى. -

 1 2 0.5 عدم إستمرارية التدريب والتأهيل للكادر اإلدارى. -

 0.5 1 0.5 عدم وجود سياسة حتفيز لتنمية املوارد الذاتية. -

 0.5 1 0.5 عدم وجود خطة للتدريب . -

 0.5 1 0.5 ضعف مشاركة االطراف اجملتمعية فى حتديد مواصفات اخلريج من أجل حتديد النتائج املستهدفة . -

 1 2 0.5 بعض الربامج املوجودة فى معامل احلاسب األىل غري مرخصة. -

 0.5 1 0.5 اإللكرتونى غري مفعل واملعلومات املنشورة حتتاج إىل حتديث وتدقيق . املوقع -

 1 2 0.5 ال يوجد نظام حوافز معلن ومطبق لألعمال األضافية داخل األقسام . -

 1 2 0.5 املوارد الذاتية لتنمية املوارد املالية حمدودة . -

 0.5 1 0.5 التخصصات العلمية.النقص فى أعداد السادة اعضاء هيئة التدريس فى بعض  -

 0.5 1 0.5 عدم انتظام منظومة املراجعة اخلارجية -

 0.5 1 0.5 ضعف نسبة االحباث اجلماعية والتى تضم أعضاء من أقسام خمتلفة. -
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 1 2 0.5 واتفاقيات تعاون مع اجلامعات احلكومية واجلهات البحثية.عدم وجود بروتوكوالت  -

 0.5 1 0.5 عدم وجود رابط للتعلم اإللكرتونى على املوقع اإللكرتونى للمعهد. -

 0.5 1 0.5 وجود بعض الربامج التى اليوجد اقبال من الطالب  عليها إلرتباط ذلك بسوق العمل. -

 1 2 0.5 بنظام الرتقية. عضاء هيئة التدريسأعدم اهتمام بعض  -

 1 2 0.5 .و أوراق حبثية أجنازه من أحباث إما مت  د رابط على املوقع اإللكرتونى للمعهد يشملوجعدم و -

 1 2 0.5 عدم وجود خطة لألحباث العلمية املطلوبة فى الفرتة القادمة وفقا لطبيعة كل ختصص. -

 0.5 1 0.5 عدم عقد دورات تنمية قدرات ومهارات اخلرجيني  -

 0.5 1 0.5 ضعف روح العمل اجلماعى.  -

 82  50 المجموع

 261  100 مجموع أوزان نقاط القوة والضعف

 

 ( الوضع اإلستراتيجى الداخلى1يوضح الشكل البيانى )
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 نقاط الفرص والتهديدات:
 على النقاط التالية :مت التحليل بناءا 

 %  100% اىل 75حتديد أهم نقاط الفرص, والتى ميكن إستغالهلا فى تطوير املعهد  بنسبة من  -

 %100% اىل 75حتديد أهم نقاط التهديدات, والتى تؤثر سلبا على تقدم وتطوير املعهد بنسبة من  -

 (100مراعاة ان يكون جمموع األوزان النسبية يساوى )تهديد( مع  -حتديد وزن نسبى لكل نقطة من النقاط املختارة )فرصة  -

 ضعف( تنازليا.–ترتيب العوامل اإلسرتاتيجية )قوة  -

 %100 -%90( فى حالة قدرة املعهد على إستغالل الفرصة بنسبة من  4حساب الوزن املرجح لنقاط الفرص) الوزن النسبى * -

 %90 -%75تغالل الفرصة بنسبة من( فى حالة قدرة املعهد على إس3)الوزن النسبى *         
 %100 -%90( فى حالة قدرة املعهد على التعامل مع نقطة التهديد بنسبة من 2حساب الوزن املرجح لنقاط التهديدات )الوزن النسبى * -

 %90-%75قدرة املعهد على التعامل مع نقطة التهديد بنسبة من  ( فى حالة1)الوزن النسبى *                                                                                  
 مجع االوزان املرجحة لكل نقطة من نقاط الفرص ونقاط التهديدات للوصول اىل الوزن الكلى املرجح للمعهد  -

 كانت القدرة أكرب والعكس صحيح(. 300)كلما زاد الرقم أو إقرتب من   
 

 واجلداول التالية توضح مايلى: 

 الفرصيوضح مصفوفة نقاط  5جدول  -
 يوضح مصفوفة نقاط التهديدات 6جدول  -

 اخلارجىيوضح الوضع اإلسرتاتيجى  2رسم بيانى اما ال
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 8 4 2 واإلعتماد والوثائق التى تقوم بإعدادها من أجل تفعيل انشطة اجلودة.إنشاء اهليئة القومية لضمان جودة التعليم  -

 8 4 2 امكانية االستفادة من املوارد املادية املتاحة باملعهد فى تفعيل دور  مركز )االستشارات اهلندسية (  -

 Tempus  2 3 6 مثل هيئة وجود جهات ماحنة -

 8 4 2 واملشاركة فى جمال التعليم اخلاص.تشجيع الدولة للقطاع اخلاص على الدخول  -

متطلبات اإلعتماد الصـادرة عـن اهليئـة القوميـة لضـمان جـودة التعلـيم واالعتمـاد تسـاعد علـى دعـم وتطـوير اهليكـل التنظيمـى                -
 باملؤسسات التعليمية.

2 3 6 

 6 3 2 بالقطاع العام واخلاصتوافر حزم وبرامج تدريبية لتنمية املهارات االدارية للعاملني والقيادات االدارية  -

أصـدرتها اهليئـة القوميـة لضـمان جـودة التعلـيم واإلعتمـاد مـع إمكانيـة تبنـى أى معـايري             NARSوجود معايري أكادميية مرجعيـة   -
 أكادميية أخرى بعد احلصول على املوافقة عليها من اهليئة.

1.5 3 4.5 

 4.5 3 1.5 الكوادر املؤهلة والعمل على مشاركتهم فى إعداد الربامج التعليمية. اإلستفادة من اخلربة والسمعة الطيبة للمعهد فى إجتذاب -

 4.5 3 1.5 اقبال سوق العمل على خرجيى املعهد  -

تسـاعد علـى دراسـة فـرص التوسـع فـى االقسـام والتخصصـات العلميـة وزيـادة           التـى   1995 عـام  ة للمعهد منذ نشاتهالسمعة الطيب -
 كرب من الطالب.شرحية أساحات واملبانى الستيعاب امل

1.5 3 4.5 

 6 4 1.5 مرونة اهلياكل التنظيمية للمؤسسات التعليمية العالية اخلاصة. -

 6 4 1.5 ولويات فى الفرتة احلالية.الدولة بالتعليم ووضعه من أهم األإهتمام  -

 4.5 3 1.5 زيادة التحاق الطالب باملعهد.اخنفاض املصروفات الدراسية للطالب بالنسبة للمؤسسات التعليمية املنافسة مما يعنى  -

 6 4 1.5 بى مع مصر.ووجود فرص للبحث العلمى املمول من قبل اإلحتاد األور -

 3 3 1 رفع كفاءة العاملني عن طريق التدريب وتعظيم دورهم فى خدمة العملية التعليمية واالرتقاء بها  -

 4 4 1 دارية من خارج املؤسسة لدعم وتطوير العمل باملؤسسة.بالعديد من اخلربات اإلاالستفادة طبيعة املؤسسة )قطاع خاص( وامكانية  -
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 4 4 1 متثيل االطراف  املعنية فى جملس ادارة املعهد )رئيس جهاز مدينة الشروق (  -

 4 4 1 عالن. واإلتعدد وسائل النشر  -

 3 3 1 تواجد املعهد فى بيئة عمرانية جديدة . -

 3 3 1 إستخدام وسائل اإلتصال التكنولوجية احلديثة فى نشر الوعى لإلطراف اخلارجية. -

 4 4 1 والعمل وفق اجراءات ومناذج موحدة ISO 9001/2000حصول املعهد على االيزو االدارى  -

 3 3 1 سياسات املعهد.ة ورسالة واالطراف املختلفة برؤينشر وتوعية توافر وسائل وأليات  -

 4 4 1 إمكانية اإلستفادة من مقرتحات التطوير والتحسني التى قامت بها بعض الكليات احلكومية املناظرة والتى حصلت على اإلعتماد  -

 4 4 1 وائح وإنشاء برامج جديدة لتلبى إحتياجات السوق لاملرونة التى تسمح بتعديل ال -

 3 3 1 وجود مؤسسات صناعية وتدريبية متخصصة ومتعاونة باجملتمع احمليط مما ميكن من ختطيط وتنفيذ التدريب العملى للطالب. -

 4 4 1 توافر خدمات املكتبة اإللكرتونية باجمللس األعلى للجامعات وإمكانية ربط مكتبة املعهد بها. -

 4 4 1 على املعلومات املطلوبة.وجود شبكة اإلنرتنت والتى تسهل التواصل واحلصول  -

 3 3 1 توسع ودعم الدولة للتعليم عن بعد.  -

إقبال الطالب لإللتحاق باملعهد نظرًا للسمعة الطيبة فى جمـال التعلـيم اخلـاص وإرتفـاع احلـد األدنـى للقبـول باملعهـد وعـدم قبـول            -
 دبلومات فنية.

1 3 3 

 3 3 1 اإلستفادة باخلربات من أعضاء هيئة التدريس فى مناقشة مشروعات التخرج.  -

 2 4 0.5 إستخدام شبكة اإلنرتنت فى نشر وحتديث البيانات واملعلومات. -

املعهـد فـرص عمـل تتناسـب مـع       مدينة العبور( مينح خرجيـى  –املوقع اجلغرافى للمعهد ووجود مدن صناعية حميطة )مدينة العاشر  -
 طبيعة ختصصهم.

0.5 3 1.5 

 1.5 3 0.5 وجود دورات تدريبية خاصة بأعمال جودة التعليم واالعتماد. -

 1.5 3 0.5 دارية للقيادات االكادمييةية باجلامعات لتنمية املهارات اإلتوافر برامج تدريب -

 1.5 3 0.5 عديدة,إنفتاح السوق العربية وطرح فرص عمل جديدة فى ختصصات  -

 1.5 3 0.5 وجود قوانني حتمى حقوق امللكية الفكرية  -
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 1.5 3 0.5 تتبنى اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد نشر الوعى باملعايري األكادميية وإنعكاس ذلك على مستوى اخلريج.  -

 1.5 3 0.5 تشجيع الدولة ألعضاء هيئة التدريس واملهتمني بالبحث العلمى وتكرميهم. -

 1.5 3 0.5 اجملتمع احمليط باملعهد يهيئ فرص تدريبية للطالب .وجود العديد من املشروعات اهلندسية باملناطق الصناعية فى  -

 1.5 3 0.5 إجتاه الدولة فى التنمية وإنشاء مدن جديدة مما ينعكس على اإلحتياج اىل التخصصات اهلندسية املختلفة. -

 2 4 0.5 ازدياد حاجة اجلميع للتعليم اهلندسي -

 1.5 3 0.5 توافر مراكز لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم باجلامعات احلكومية.  -

 1.5 3 0.5 البيئة احمليطة فى مرحلة بناء وتشييد عمرانى مبا يعنى اإلحتياج اىل التخصصات اهلندسية املختلفة والتى يقدمها املعهد. -

 1.5 3 0.5 واإلقليمية والدولية.تعدد وتنوع املؤمترات العلمية احمللية  - -

يعطـى ثقـة لـإلدارة لتـوفري  املـوارد املاليـة الالزمـة لتنميـة وتطـوير           والذى قبال على املعهد من جانب الطالب اجلددتزايد معدالت اإل -
 اإلمكانيات املتاحة 

0.5 3 1.5 

 2 4 0.5 األنشطة املختلفة. السمعة الطيبة للمعهد وإنعكاس ذلك على إستجابة مؤسسات اجملتمع للمشاركة فى -

 1.5 3 0.5 إمكانية عقد شراكة مع جامعات أخرى وتقديم برامج متخصصة او درسات عليا مبصروفات. -

 NAQAAE  0.5 3 1.5وجود اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد  -

 1.5 3 0.5 تبنى الدولة لسياسة ضمان اجلودة -

 50 المجموع
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 4 2 2 زيادة الوضع التنافسى وسعى املؤسسات التعليمية املنافسة إىل احلصول على اإلعتماد من اهليئة. -

 4 2 2 باملوافقة على قيمة املصروفات الدراسية فى وزارة التعليم العاىل.ارتفاع التكلفة وانعكاس ذلك على جودة التعليم وارتباط ذلك  -

 4 2 2 توسع وإنتشار املؤسسات التعليمية املنافسة والتى ميكن ان تستقطب املاهرين من االدارين والعاملني باملعهد -

 2 1 2 العربى واالستعانة باملميزات والكفاءات املصرية.و نفتاح السوق احمللى ا -

 4 2 2 تزايد جودة  اجلامعات واألكادمييات  املنافسة ملا يتوافر بها من امكانيات إقتصادية عالية -

 1.5 1 1.5 ضعف مستوى املشاركة فى التحليل البيئى من جانب خمتلف األطراف من خارج املعهد. -

 3 2 1.5 عدم تفعيل القوانني املنظمه حلقوق امللكية الفكرية بشكل تام. -

 1.5 1 1.5 وتوسع العديد من املؤسسات التعليمية اخلاصة والبحث عن كوادر مؤهلة وذات خربة.إنشاء  -

 1.5 1 1.5 مرونة اهليكل التنظيمى لدى املؤسسات التعليمية املنافسة )اجلامعات اخلاصة( -

 1.5 1 1.5 تزايد أعداد اجلامعات واألكادمييات اخلاصة والتى تقوم باملنافسة فى نفس اجملال. -

 3 2 1.5 كثرة عدد املنافسني من املعاهد عليا وجامعات خاصة -

 3 2 1.5 اإلرتفاع املستمر فى تكلفة احلصول على التقنيات احلديثة الداعمة للعملية التعليمية. -

 1.5 1 1.5 ضعف الرقابة الفنية على املنشورات واملواد العلمية التى يتم تداوهلا على شبكة االنرتنت. -

 3 2 1.5 أمناط تعليم حديثة مثل التعليم اإللكرتونى.اإلجتاه إىل  -

 1.5 1 1.5 التوسع فى التعليم اهلندسى  )حمليًا إقليميًا ( مما يؤدى إىل زيادة الطلب على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. -

 3 2 1.5 إشتداد املنافسة وتشبع سوق العملالزيادة املطردة فى أعداد اجلامعات احلكومية واخلاصة وبالتاىل أعداد اخلرجيني مبا يؤدى إىل  -

 3 2 1.5 الوضع املادى للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم باجلامعات احلكومية. حتسني -

 1 1 1 اجلامعة العربية املفتوحة( –اجلامعه الفرنسية  –وجود تنافس فى املوقع اجلغرافى )اجلامعه الربيطانية  -

 2 2 1 التنظيمى مبا يتوافق مع متطلبات اجلودة.عدم حتسني وتطوير اهليكل  -
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 1 1 1 إرتفاع اسعار التجهيزات والوسائل التكنولوجية والتى تستخدم فى عملية التعليم والتعلم وخاصة فى اجملال اهلندسى. -

 2 2 1 واالستعانة باملميزات والكفاءات املصرية. العربى انفتاح السوق احمللى و -

 1 1 1 ارتفاع تكلفة تطبيق خمرجات البحث العلمى وحتويله إىل منتج نهائى. -

 1 1 1 التطورات التكنولوجية املتسارعة التى تواصل إنتشارها فى سوق العمل . -

 1 1 1 تقدم بعض اجلهات املناظرة للحصول على اجلودة واالعتماد. -

 1 1 1 إحجام أصحاب األعمال والشركات عن تدعيم البحث العلمى على مستوى البحوث األساسية والتطبيقية. -

 1 1 1 إنتشار خدمة اإلنرتنت ومواقع التواصل اإلجتماعى وسهولة احلصول على املعلومات إلكرتونيا. -

 2 2 1 . عوبة حصول الطالب على الوسائل احلديثةالظروف اإلقتصادية وص -

ازدياد املنافسة بني املعاهد املثيلة , االمر الذى  يتطلب التطوير الدائم فى إمكانيات املؤسسة املادية وكذلك التخصصات األكادميية  -
 املختلفة

1 1 1 

 1 1 1 إرتفاع تكلفة التجهيز للتعليم اإللكرتونى والتعليم عن بعد . -

 1 1 1 االعتماد. تغيري معايري  ومتطلبات -

 1 1 1 التوسع فى التعليم اإللكرتونى والتعلم عن بعد  -

 1 1 1 إرتفاع تكاليف تطوير املعامل وإمدادها بالتكنولوجيا احلديثة الالزمة ملواكبة العصر ومتطلبات سوق العمل. -

الطالب وحتديث املعامل ل وزارة التعليم العاىل وعدم القدرة على مناقشة وإستقصاء إحتياجات ية من قبحتديد املصروفات الدراس -
 بالشكل الذى ينافس اجلامعات اخلاصة والتى تقوم بتحديد املصروفات الدراسية من خالهلا.

1 2 2 

 1 1 1 جتماعيةعدم إستقرار األوضاع األمنية والسياسية واالقتصادية واإل -

 0.5 1 0.5 إخنفاض عدد الطلبة املهتمني بالبحث العلمى اجلاد. -

 1 2 0.5 فى متطلبات سوق العمل.التغريات السريعة  -

 0.5 1 0.5 عدم توافر قاعدة بيانات عن االحتياجات اجملتمعية والبيئية  -

 0.5 1 0.5 عدم اإلستفادة من نتائج  البحوث . -

ؤدى إىل وجود عجز فى الطالب املتقدمني إىل ختصصات ا مما يمتطلبات سوق العمل وتوجيه الطالب إىل أقسام معينة دون غريه -
 معينة 

0.5 2 1 

 0.5 1 0.5 التطور العلمى والتكنولوجى فى جماالت التخصص وفى طرق التدريس. -

 1 2 0.5 اجلامعات اخلاصة وإمتالكها اإلمكانيات املادية املرتفعة. -
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 0.5 1 0.5 إرتفاع تكلفة البحث واألنشطة البحثية. -

 1 2 0.5 مرونة القواعد احلاكمة لدى املنافسني باجلامعات واملعاهد -

صعوبة تعديل املقررات وطرق التقويم نظرًا لاللتزام بالالئحة املعتمدة من جلنه القطاع اهلندسى واجمللس األعلى للمعاهد اخلاصة  -
. 

0.5 1 0.5 

 50 المجموع
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 243  100 مجموع أوزان الفرص والتهديدات
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 الوضع اإلسرتاتيجى اخلارجى(  2)رسم بيانى 
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ميكن أن نصل اىل حتديد الوضع اإلسرتاتيجى ومما سبق  ومن خالل حتديد الوضع اإلسرتاتيجيى الداخلى واخلارجى  
 كما يلى:العام للمعهد 

  External Matrix   –Internalالعوامل الداخلية واخلارجية  ةصفوفم (  3)رسم بيانى 

 

وهو ما يعرب  ولكنة قريب من حالة التعادل توى اخلارجياملس و يتضح أن الوضع االسرتاتيجي للمعهد  مقبول على املستوى الداخلي
إسرتاتيجيات للتطوير والتحسني, وسيتم مراعاة ذلك فى إعداد اخلطة سرتاتيجي حيتاج وبصفة أساسية إىل عن وضع إ

 اإلسرتاتيجية للمعهد .
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 اجلزء الثالث

 تصميم وصياغة اخلطة اإلسرتاتيجية
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 الرؤية والرسالة -1
 

 

 الرؤية 
 أن يصبح املعهد من أفضل املعاهد والكليات اهلندسية حمليا وإقليميا.

 

 الرسالة
 اإلبداع من خالل الربامج األكادميية املختلفة . إعداد مهندسني قادرين على

 ختريج مهندسني متميزين فى ختصصات خمتلفة تلبى إحتياجات سوق العمل .
 
 

  واألهدافالغايات العامة  -2
 

وذلك لتدعيم جوانب القوة ومعاجلة جوانب  فى صياغة وحتديد الغايات واألهداف اإلسرتاتيجية  مت االعتماد على التحليل البيئي
  .الضعف واستغالل الفرص املتاحة وجتنب التهديدات اليت تؤثر سلبا على أدائها

 

 الغاية األوىل 
على تلبية متطلبات سوق العمل  اقادر اأحد املؤسسات العلمية التى خترج مهندسك املعهد العاىل للهندسة بالشروقأن يستمر 

 . واألقليمى احمللى
 

 ويتم من خالل : تأهيل الربامج املختلفة لإلعتماد األكادميى   - 1اهلدف
 .تطبيق معايري إعتماد اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد -
 .استكمال الدراسة الذاتية وملفات التقدم لإلعتماد -
 .وضع وتنفيذ نظام داخلى للمتابعة واملراجعة -

 
 ويتم من خالل : إدارة جودة متطورة وفعالةمن خالل  ؤسسىاملتقويم للنظم  تطوير -2اهلدف

 .إلدارة اجلودة على مستوى األقساموضع آليات  -
 .تدريب وتأهيل كوادر جديدة فى جمال إدارة اجلودة -
 .اجلهاز اإلدارى للمعهد تنمية مهارات -
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 ويتم من خالل : برامج تعليمية متميزة  -3اهلدف 

 .خالقىوضع آليات لتنفيذ امليثاق األ -
 .ملختلفةوضع آليات للمراجعة اخلارجية الدورية للربامج ا -
 .وضع آلية للمراجعة الداخلية للربامج -

 

 ويتم من خالل : تأهيل الطالب وزيادة قدرتهم التنافسية فى سوق العمل - 4اهلدف 
 .املهارات واملعارف املطلوبة فى اخلرجيني وفقًا الحتياجات سوق العمل متابعة التطور فى -
 .تطوير نظم التدريب امليدانى للطالب -
 .تطوير نظم تقييم الطالب -
 .تنمية العالقات مع املنظمات وهيئات سوق العمل -

 
 ويتم من خالل : م متنوعة ومتطورةيمصادر وتسهيالت تعل -5اهلدف 

 .إمداد معامل املعهد باألجهزة املتطورة -
 .صيانة األجهزة العلمية -
 .املعهدإنشاء معامل جديدة بأقسام  -
 .إمداد مكتبة املعهد بكتب مرجعية حديثة -
 .إستكمال جتهيز قاعات احملاضرات والدروس بوسائل تعليمية متطورة -
 .صيانة املبانى وقاعات احملاضرات واخلدمات -

 

 الغاية الثانية 
 علمية والبحثيةان يتميز املناخ األكادميى باملعهد العاىل للهندسة بالقيم واملثل العليا وبالكفاءة والفاعلية ال

 

 ويتم من خالل :وهيئة التدريس واهليئة املعاونة تنمية الوالء واإلنتماء لدى الطالب  -1اهلدف 
 .عقد ندوات ونشرات تثقيفية -
 .وضع نظام داخلى للمكافآت واحلوافز للمتميزين -
 .اإلهتمام باألنشطة الطالبية التى يقدمها إحتاد الطالب -

 
 ويتم من خالل : وأخالقيات املهنةالرتكيز على مبادئ  -2اهلدف 

 .إنشاء جلنة أخالقيات وأداب املهنة -
 .عقد ندوات وعمل برامج تثقيفية وتدريبية العضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة والعاملني -
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 ويتم من خالل : تطوير نظم املعلومات باملعهد - 3اهلدف 

 .ا من التقنيات احلديثةإمداد األقسام العلمية واإلدارات املختلفة بإحتياجه -

 

 ويتم من خالل : تطوير وتعزيز جماالت البحث العلمى - 4اهلدف 
 .وضع خطة للبحث العلمى على مستوى األقسام املختلفة مع وضع آليات تنفيذها  -
 .حتفيز أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة على األحباث التى ختدم اجملتمع -
 .التدريس واهليئة املعاونة لنشر األحباث املتميزةالدعم املاىل ألعضاء هيئة  -
 ا.عقد إتفاقات مع اجلامعات احلكومية لقبول خرجيى املعهد فى الدراسات العلي -

 
  

 

 الغاية الثالثة 
 البيئةتنمية خدمة اجملتمع و تعظيم دور املعهد فى املساهمة فى

 
 :ويتم من خالل  تفعيل دور الوحدات اخلدمية باملعهد - 1اهلدف 

 .دراسة إنشاء مركز للدراسات واإلستشارات اهلندسية -
 .وضع سياسة للدعاية واإلعالن والتسويق عن اخلدمات التى يقدمها املركز -

 
 ويتم من خالل : تفعيل التواصل مع املؤسسات اهلندسية ومنظمات اجملتمع - 2اهلدف 

 ة.ون بني املعهد واملؤسسات اهلندسيعقد بروتوكوالت تعا -
 .الشراك املؤسسات فى صنع القرار باملعهدوضع آليات  -

 
 ويتم من خالل : نشر الوعى البيئى - 3اهلدف 

 .تنظيم ندوات ملناقشة قضايا البيئة ودور اهلندسة فى حلها -
 .تنظيم دورات تدريبية فى جمال محاية البيئة -

 

 ويتم من خالل : دعم املوارد الذاتية - 4اهلدف 
 .باملعهدإنشاء وحدات ذات طابع خاص  -

 

 ويتم من خالل : متابعة اخلرجيني وسبل التواصل معهم - 5اهلدف 
 .تطوير وحدة شئون اخلرجيني -
 .إنشاء قاعدة بيانات خاصة باخلرجيني ونشرها على شبكة اإلنرتنت -
 .تنظيم الدورات التدريبية لإلرتقاء مبستوى اخلرجيني -
 .تنظيم ملتقى سنوى للخرجيني -
 .خلرجيى املعهدإنشاء منتدى إلكرتونى  -
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                 الغاية األوىل :

 حد املؤسسات العلمية التى خترج مهندسًا قادرًا على تلبية متطلبات سوق العمل احمللى واإلقليمى.أكاملعهد العاىل للهندسة بالشروق أن يستمر 

اف 
هد

األ
جية

اتي
سرت

اإل
 

 مؤشرات األداء  أنشطة التنفيذ اخلطط والربامج التنفيذية
 املسؤلية 

 التنفيذية

 (املصرى اجلنيةلتكلفة املتوقعة لكل سنه دراسية)با

2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 

فة
ختل

ج امل
ربام

ل ال
أهي

ت
 

 
ميى 

كاد
 األ

ماد
عت

لإل
 

تطبيق معايري إعتماد اهليئة القومية 
 لضمان جودة التعليم واإلعتماد

 ملتابعة إستكمال املطلوبتشكيل فرق عمل 
فى ما يتعلق باملمارسات التطبيقية ملعايري 

 اإلعتماد
تقدم املعهد للهيئة القومية 

لضمان جودة التعليم 
 واإلعتماد

 عميد املعهد
 رؤساء األقسام العلمية
 رؤساء معايري اإلعتماد

 اجلودة مدير وحدة

20000 21000 22050 23152 24310 

الدراسة الذاتية وملفات ستكمال إ
 التقدم لإلعتماد

ورش عمل  -إجتماعات  -تشكيل جلان 
 -تقرير الدراسة الذاتية-قات نقاش وحل

 إعتماد جمالس األقسام وجملس املعهد

15000 15750 16500 17500 18500 

وضع وتنفيذ نظام داخلى للمتابعة 
 واملراجعة 

ومتابعة )حتديد تشكيل جلان مراجعة 
 خطة زمنية( –املسؤليات واملهام 

نتائج تقارير الزيارات 
نتائج املراجعة  -اخلارجية 

 واملتابعة الداخلية

10000 10500 11000 11500 12000 

سى 
ؤس

م م
قوي

م ت
نظ

الة 
وفع

ورة 
تط

دة م
جو

ارة 
وإد

 

وضع آليات إلدارة اجلودة على مستوى 
 األقسام 

كل األقسام  تشكيل جلان جودة على مستوى
 وضع آليات لعمل اللجان -

تقارير  -آليات معتمدة 
 اللجان

 عميد املعهد
 رؤساء معايري اإلعتماد

 مدير وحدة اجلودة
 إدارة التدريب 

10000 10500 11000 11500 12000 

تدريب وتأهيل كوادر جديدة فى جمال 
 إدارة اجلودة

 -إعتماد اخلطة  -وضع خطة تدريبية 
 تنفيذ الدورات التدريبية

عدد الدورات التدريبية  -
 عدد املتدربني –املنفذة 

 عدد املتدربني -

20000 21000 22050 23152 24310 

 تنمية مهارات اجلهاز اإلدارى للمعهد

 تطوير آليات التقييم الوظيفى  -

  -وضع خطط تدريبية  -

للتوصيف الوظيفى  وفقًا املهام إعادة توزيع  -
 واإلحتياجات 

 إستبيانات
 م العاملني يمناذج تقي

15000 15750 16500 17300 18300 
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داف
أله

ا
 

 
جية

اتي
سرت

اإل
 

 مؤشرات األداء  أنشطة التنفيذ اخلطط والربامج التنفيذية
 املسؤلية 

 التنفيذية

 (املصرى اجلنيةلتكلفة املتوقعة لكل سنه دراسية)با

2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 

مج 
برا

زة 
تمي

ة م
يمي

تعل
 

 وضع آليات لتنفيذ امليثاق اإلخالقى
 عقد ورش عمل وحلقات نقاش 

 وضع آلية مراقبة

 آليات معتمدة -

 نتائج املراقبة -

 عدد املخالفات -

 جملس اإلدارة

 رؤساء األقسام العلمية

رئيس جلنة معيار  )املصداقية 
 واالخالقيات(

5000 5250 5500 5800 6000 

وضع آليات للمراجعة اخلارجية الدورية 
 للربامج املختلفة  

 وضع معايري الختيار املراجعني
 وضع مناذج املراجعة 

 وضع خطة زمنية ملراجعة الربامج
 وضع آلية للمراجعة

 آليات معتمدة -

 خطة تطوير معتمدة -

 مشولية تقرير املراجع -

 مقرتحات التطوير -

 املعهدعميد 

 رؤساء األقسام العلمية

رئيس جلنة معيار الربامج 
 التعليمية

 وحدة اجلودة

25000 26500 27500 29000 30000 

 آلية للمراجعة الداخلية للربامج   حتديث

 تشكيل جلان -

 إجتماعات , ورش عمل وحلقات نقاش -

تقارير  إعتماد جمالس األقسام وجملس  -
 املعهدإدارة 

مالحظات املراجع 
 اخلارجى

 عميد املعهد
 العلمية رؤساء األقسام

 وحدة اجلودة

20000 21000 22050 23152 24310 

هم
درت

ة ق
ياد

بوز
طال

ل ال
أهي

ت
 

 
مل 

الع
وق 

ى س
ة ف

سي
ناف

الت
 

لمهارات متابعة التغريات املستمرة ل
رف املطلوبة فى اخلرجيني وفقًا واملعا

 حتياجات سوق العمل إل

 إستطالعات رأى -

 حتديد اإلحتياجات -

 وتنفيذها وضع خطط -

إستطالعات الرأى    نتائج 
 سوق العمل واخلرجيني

 عميد املعهد
 وحدة اجلودة 

 إدرة اخلرجيني  

10000 10500 11000 11500 12000 

 تطوير نظم التدريب امليدانى للطالب

 -تشكيل جلان ووضع خطط التدريب
ورش عمل وحلقات نقاش  -إجتماعات 

وضع خطط تدريبية بالتنسيق مع  -
تشكيل جلان متابعة -جهات التدريب  

إعتماد جمالس األقسام  -التدريب 
 واملعهد 

 خطط تدريب -

نتائج إختبار الطالب  -
 بعد التدريب

 جملس إدارة املعهد
 عميد املعهد

عليم وكيل املعهد لشئون الت
 والطالب 

 إدارة التدريب

250000 262500 
275500 

289500 304000 
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داف
أله

ا
 

 
جية

اتي
سرت

اإل
 

 مؤشرات األداء  أنشطة التنفيذ اخلطط والربامج التنفيذية
 املسؤلية 

 التنفيذية

 (املصرى اجلنيةلتكلفة املتوقعة لكل سنه دراسية)با

2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 

هم
درت

ة ق
ياد

ب وز
طال

ل ال
أهي

ت
 

 
مل 

الع
وق 

ى س
ة ف

سي
ناف

الت
 

 يم الطالبتطوير نظم تقو
ورش عمل وحلقات  -إستطالعات رأى  

إعتماد جمالس األقسام  -نقاش 
 واملعهد

 تقارير املراجعة
تقاريري اجملموعات 

 العلمية 
 مناذج إمتحانات مطورة

 عميد املعهد
لتعليم وكيل املعهد لشئون ا

 والطالب 
 رؤساء األقسام  

 ء الطالبىداجلنة تقييم األ

5000 5250 5500 5800 6000 

تنمية العالقات مع املنظمات وهيئات 
 سوق العمل 

ملتقى  -حفل التخرج السنوى 
–مسابقات  –التوظيف السنوى 

 مؤمترات

مستندات ومطبوعات 
ملتقى  -حفل التخرج 

 التوظيف السنوى

 جملس اإلدارة 
 عميد املعهد 

 إدارة العالقات العامة

20000 21000 22050 23152 24310 

علم
ت ت

يال
سه

 وت
ادر

مص
 

 
ورة

تط
 وم

عة
تنو

م
 

 إمداد معامل املعهد باألجهزة املتطورة 

 -حتديد اإلحتياجات  -تشكيل جلان 
شراء اإلحتياجات فى  -وضع أولويات 

 حدود التمويل املتاح 

تشغيل  -شراء األجهزة 
 األجهزة

 وكيل املعهد لشئون الطالب
 رؤساء األقسام

 األمني العام
 إدارة الصيانة

 املكتبة

300000 315000 330750 347500 364500 

 صيانة األجهزة العلمية
 -حتديد اإلحتياجات  -تشكيل جلان 

تنفيذ  -وضع خطة ألعمال الصيانة 
 االعمال  

 نقص األعطال -
 قلة عدد الشكاوى -

50000 52500 55125 58000 60500 

 إنشاء معامل جديدة بأقسام املعهد
 -حتديد اإلحتياجات  -تشكيل جلان 

 شراء اإلحتياجات 

شراء  -مل اإنشاء املع
تشغيل  -األجهزة 

 األجهزة 

400000 420000 441000 463000 486000 
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اف 
هد

األ
جية 

اتي
سرت

اإل
 

 مؤشرات األداء  أنشطة التنفيذ اخلطط والربامج التنفيذية
 املسؤلية 

 التنفيذية

 (املصرى اجلنيةلتكلفة املتوقعة لكل سنه دراسية)با

2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 

ورة
تط

 وم
عة

تنو
م م

تعل
الت 

سهي
 وت

ادر
مص

 

 إمداد مكتبة املعهد بكتب مرجعية حديثة
حتديد الكتب املطلوبة  -تشكيل جلان 

 الكتبشراء  -توفري التمويل  -

معدالت  -شراء الكتب 
 إستعارة الكتب املشرتاة

التعليم وكيل املعهد لشئون 
 الطالبو

 رؤساء األقسام
 األمني العام

 إدارة الصيانة
 املكتبة

100000 105000 110250 115762 121500 

إستكمال جتهيز قاعات احملاضرات 
 والدروس بوسائل تعليمية متطورة

الكتب املطلوبة  حتديد -تشكيل جلان 
 شراء األجهزة -توفري التمويل  -

تشغيل  -شراء األجهزة 
 األجهزة

150000 157500 165375 17350 182325 

صيانة املبانى وقاعات احملاضرات 
 واخلدمات 

-حتديد ااإلحتياجات  -تشكيل جلان 
 إعتماد اخلطط -وضع خطط 

 نقص األعطال -
 و قلة الشكاوى

 األمني العام
 الصيانة

500000 525000 551250 578800 607750 

 2338615 2072420 2121950 2021500 1925000 نية(التكلفة املتوقعة سنويا للغاية األوىل )باجل إمجاىل
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 الغاية الثانية :
  
 

    

 العلمية والبحثية.ان يتميز املناخ األكادميى باملعهد العاىل للهندسة بالقيم واملثل العليا وبالكفاءة والفاعلية      
 

اف 
هد

األ
جية

اتي
سرت

اإل
 

 مؤشرات األداء  أنشطة التنفيذ اخلطط والربامج التنفيذية
 املسؤلية 

 التنفيذية

 (املصرى اجلنيةلتكلفة املتوقعة لكل سنه دراسية)با

2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 

ة ال
نمي

ت
الب 

لط
ى ا

 لد
ماء

إلنت
ء وا

وال
 

نة 
عاو

ة امل
هليئ

س وا
دري

الت
ئة 

وهي
 

 عقد ندوات ونشرات تثقيفية
إطار عام للندوة واعتمادها 

 وتنفيذها

مستندات ومطبوعات 
عميد  -جملس اإلدارة  الندوة 

 -وحدة اجلودة  -املعهد 
 العالقات العامة

20000 21000 22050 23152 24310 

داخلى للمكافآت واحلوافز وضع نظام 
 للمتميزين 

 وضع الئحة النظام
 إعتماد جملس اإلدارة 

 121500 115762 110250 105000 100000 عدد الفائزين -

اإلهتمام باألنشطة الطالبية التى 
 يقدمها إحتاد الطالب 

 وضع خطة لألنشطة املختلفة

املسابقات مع  -
 املؤسسات املناظرة

 عدد اجلوائز -

عميد  -اإلدارة جملس 
رعاية الشباب   -املعهد 
 رئيس االحتاد -

50000 52500 55125 58000 60500 

دئ 
مبا

لى 
ز ع

رتكي
ال

 
هنة

ت امل
قيا

خال
وأ

 

 إنشاء جلنة أخالقيات وأداب املهنة

 تشكيل اللجنة
 وضع آليات لعمل اللجنة

عرض ال -عقد حلقات نقاش وورش عمل 
 -على جمالس األقسام وجملس املعهد 

 آليات مراقبة وضع

تناقص معدل الشكاوى 
 املرتبطة بذلك

 جملس اإلدارة 
 عميد املعهد  

 رؤساء األقسام 
 جلنة تقييم األداء

 الطالبى

20000 21000 22050 23152 24310 
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داف
أله

ا
 

 
جية

اتي
سرت

اإل
 

 مؤشرات األداء  أنشطة التنفيذ اخلطط والربامج التنفيذية
 املسؤلية 

 التنفيذية

 (املصرى اجلنيةاملتوقعة لكل سنه دراسية)بلتكلفة ا

2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 

عهد
بامل

ات 
لوم

املع
ظم 

ر ن
طوي

ت
 

إمداد األقسام العلمية واإلدارات 
املختلفة بإحتياجها من التقنيات 

 احلديثة 

إعتماد اخلطة     -خطة التطوير  
 والبدء فى تنفيذها 

مستوى التقدم 
وحتقيق الفاعلية 

 والكفاءة فى العمل 
مدى التقدم فى  

فاعلية نظام 
اإلتصاالت واملعلومات 

 باملعهد 

 عميد املعهد
 إدارة نظم املعلومات 

250000 262500 275625 289500 304000 

مى
لعل

ث ا
بح

ت ال
جماال

يز 
تعز

ر و
طوي

ت
 

وضع خطة للبحث العلمى على مستوى 
األقسام املختلفة مع وضع آليات 

 تنفيذها  

وضع  -إجتماعات   -تشكيل جلان 
اخلطة وآليات التنفيذإعتماد 

 جمالس األقسام وجملس املعهد 

عدد األحباث املنشورة 
 وعالقتها باخلطة

 عميد املعهد 
 وكيل املعهد 

 رؤساء األقسام

300000 315000 330750 347500 364500 

حتفيز أعضاء هيئة التدريس واهليئة 
املعاونة على األحباث التى ختدم 

 اجملتمع 

دعم لوجيستى هلذه  -
 األحباث

 خاصة رصد مكافآت  -

عدد البحوث املنفذة 
خلدمة مشاكل اجملتمع 

 تنفيذ اخلطة -

 جملس اإلدارة
 عميد املعهد

 وكيل املعهد  
 رؤساء األقسام

250000 262500 275625 289500 304000 
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داف
أله

ا
 

 
جية

اتي
سرت

اإل
 

 مؤشرات األداء  أنشطة التنفيذ اخلطط والربامج التنفيذية
 املسؤلية 

 التنفيذية

 (املصرى اجلنيةلتكلفة املتوقعة لكل سنه دراسية)با

2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 

مى
لعل

ث ا
بح

ت ال
جماال

يز 
تعز

ر و
طوي

ت
 

ات مع اجلامعات احلكومية يعقد إتفاق
لقبول خرجيى املعهد فى الدراسات 

 العليا

توقيع بروتوكوالت تعاون بني املعهد 
 واجلامعات احلكومية

زيادة أعداد امللتحقني 
بالدراسات العليا 

باجلامعات احلكومية 
 املوقع معها برتوكوالت

 جملس اإلدارة
 عميد املعهد

 رؤساء األقسام 

50000 52500 55125 58000 60500 

 1033000 984500 937125 892500 1040000 نية(التكلفة املتوقعة سنويا للغاية الثانية )باجل إمجاىل
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       الغاية الثالثة :
     

 تعظيم دور املعهد فى املساهمة فى خدمة اجملتمع وتنمية البيئة.

اف 
هد

األ
جية

اتي
سرت

اإل
 

 مؤشرات األداء  أنشطة التنفيذ اخلطط والربامج التنفيذية
 املسؤلية 

 التنفيذية

 (املصرى اجلنيةلتكلفة املتوقعة لكل سنه دراسية)با

2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 

ات 
حد

الو
دور 

يل 
تفع

 
هد 

املع
ة ب

دمي
اخل

 

دراسة إنشاء مركز للدراسات 
 واإلستشارات اهلندسية 

 -تشكيل جلنة لدراسة السوق  
إنشاء اهليكل -إختيار مكان املركز 

 التنظيمى 
 توصيات ورش العمل -

زيادة اإلقبال على  -
 اخلدمات

 جملس اإلدارة 
 عميد املعهد

 وكيل املعهد  

100000 105000 110250 115762 121500 

وضع سياسة للدعاية واإلعالن 
والتسويق عن اخلدمات التى 

 يقدمها املركز

وضع  -ورش عمل وحلقات نقاش 
السياسة اخلاصة بالدعاية والتسويق 

 إعتماد جملس إدارة املعهد    -

30000 31500 33075 34750 36465 

ات 
سس

املؤ
مع 

صل 
توا

ل ال
فعي

ت
مع  

جملت
ت ا

ظما
ومن

ية 
دس

هلن
ا

 

بروتوكوالت تعاون بني املعهد عقد 
 واملؤسسات اهلندسية

 - زيارات متبادلة - تشكيل جلان
 توقيع بروتوكوالت تعاون 

عدد الربوتوكوالت 
 )اإلتفاقيات( 

 جملس اإلدارة  تنفيذ اإلتفاقيات  -
 عميد املعهد 
 وكيل املعهد 

50000 52500 55125 58000 60500 

وضع آليات الشراك املؤسسات فى 
 القرار باملعهد صنع

 -تقارير-حلقات نقاش -ورش عمل 
إعتماد جمالس األقسام وجملس 

 املعهد
 24310 23152 22050 21000 20000 توصيات رئيس العمل

تنظيم دورات تدريبية فى جمال 
 محاية البيئة

وضع  -حلقات نقاش  -ورش عمل 
إعتماد احلزمة  -حزمة تدريبية 

 التدريبية

عدد  -عدد الدورات 
 املشاركني 

 جملس اإلدارة 
 عميد املعهد 

رئيس معيار املشاركة 
 اجملتمعية

75000 78750 82700 87000 91000 
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اف 
هد

األ
جية 

اتي
سرت

اإل
 

 مؤشرات األداء  أنشطة التنفيذ اخلطط والربامج التنفيذية
 املسؤلية 

 التنفيذية

 (املصرى اجلنيةلتكلفة املتوقعة لكل سنه دراسية)با

2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 

عم 
د

تية 
لذا

رد ا
ملوا

ا
 

 إنشاء وحدات ذات طابع خاص باملعهد

إعتماد  -إنشاء الوحدات اإلنتاجية 
الرتويج اإلعالن  – جملس اإلدارة

 للمعهد داخليا وخارجيا

 أعداد الطالب الوافدين
عميد  -جملس اإلدارة 

 وكيل املعهد  -املعهد 
100000 105000 110250 115762 121500 

ني 
جي

خلر
عة ا

تاب
م

هم  
 مع

صل
توا

ل ال
وسب

 

 تطوير وحدة شئون اخلرجيني 

 -إستكمال اهليكل اإلدارى للوحدة 
 -إعتماد اخلطة  -وضع خطة عمل 

 تنفيذ اخلطة 

زيادة أعداد اخلرجيني 
املتواصلني مع املعهد 
واألنشطة املرتبطة 

 بهم

 وكيل املعهد
 ادارة اخلرجيني

25000 26250 27500 28950 30387 

إنشاء قاعدة بيانات خاصة 
باخلرجيني ونشرها على شبكة 

 اإلنرتنت 

توفري بيانات خاصة باخلرجيني 
 ونشرها عى شبكة اإلنرتنت 

بيانات متاحة على 
درجة  -شبكة اإلنرتنت 

تفاعل اخلرجيني مع 
 البياناتقاعدة 

 وكيل املعهد
مدير إدارة نظم 

 املعلومات 

25000 26250 27500 28950 30387 
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داف
أله

ا
 

 
جية

اتي
سرت

اإل
 

 مؤشرات األداء  أنشطة التنفيذ اخلطط والربامج التنفيذية
 املسؤلية 

 التنفيذية

 (املصرى اجلنيةلتكلفة املتوقعة لكل سنه دراسية)با

2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 

ني 
جي

خلر
عة ا

تاب
م

هم  
 مع

صل
توا

ل ال
وسب

 

تنظيم الدورات التدريبية لإلرتقاء 
 مبستوى اخلرجيني 

ورش عمل وحلقات  -إجتماعات 
 -وضع خطط تدريبية  -نقاش 

إعتماد جمالس األقسام وجملس 
 املعهد 

خطط تدريبية 
خطط منفذة  -معتمدة 

 املتدربنيعدد           -

إدارة  -جملس اإلدارة 
 التدريب 

100000 105000 110250 115762 121500 

 تنظيم ملتقى سنوى للخرجيني 

 -تشكيل اللجنة املنظمة للملتقى 
إعتماد  -وضع إطار عام للملتقى 

 تنفيذ امللتقى   -اإلطار 

مستندات ومطبوعات 
عدد               -امللتقى 

 املشاركني فى امللتقى

وكيل  -عميد املعهد 
 املعهد

50000 52500 55125 58000 60500 

إنشاء منتدى إلكرتونى خلرجيى 
 املعهد

افقات على أخذ املو -تصميم املنتدى 
نشر املنتدى  - نشرالتصميم  

    -تشكيل املنتدى 
درجة التفاعل بني 

 اخلرجيني 

 36465 34750 33075 31500 30000 إدارة نظم املعلومات

 734514 700838 666900 635250 605000 نية()باجل للغاية الثالثةالتكلفة املتوقعة سنويا  إمجاىل
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 ( موزعة كاجلدول التاىل  18709000حواىل )تبلغ إمجاىل قيمة امليزانية املقرتحة فى اخلطة اإلسرتاتيجية 

 الغاية

 العام الجامعى

 إجمالى

2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 

 10479485 2338615 2072420 2121950 2021500 1925000 األولى

 4887125 1033000 984500 937125 892500 1040000 الثانية

 3342502 734514 700838 666900 635250 605000 الثالثة

 18709112 4106129 3757758 3725975 3549250 3570000 إجمالى
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