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 مقدمة
التخطيط االستراتيجى هو عملية تخطيط متكاملة تأخذ فى االعتبار جميع 

تجعل والمتغيرات الداخلية والخارجية التى تؤثر على العملية التعليمية 
 من األمال والطموحات من التعليم كمشروع قومى واقعا يرقى بالوطن

 .  الى مصاف الدول المتقدمة
ً منإ والتكنولوجيا بالمعادىوإدارة األكاديمية الحديثة للهندسة   هايمانا

ً  بأهمية التخطيط االستراتيجي فقد اتخذته يجية لوضع خطة استرات أساسا
 المستقبلية لألكاديمية والرسالة التي تسعى تتضمن الرؤية طويلة األجل

إلى تحقيقها والغايات النهائية واألهداف االستراتيجية التي تسعى إلى 
وكذلك اتخذته أساسا لجميع األنشطة في  ،لةفي ضوء هذه الرسا تحقيقها

 فى التعليم واألنشطة الداعمة. األكاديمية والتى تتمثل

واإلكاديمية وهى تستشرف آفاقا جديدة فى مناخ جديد يثمن الجهود الخالقة 

. وقد 2013/2018فقد وضعت خطتها االستراتيجية عن الفترة  المخلصة
 مرمستالعلى التعاون خالل فترة اعداد هذه الوثيقة حرصت األكاديمية 

مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم منذ بداية ممارسة مهامها وحظيت 
ة ما الهيئة خاصمن اء المعارف والخبرات مباشرة يفبفرصة رائعة الست

 ميةالمعايير األكاديمية والبرامج التعليالتخطيط االستراتيجى ويتعلق ب
 .طلبات االعتمادواستيفاء مت
شرفت األكاديمية بزيارة فريق المراجعين المعتمدين الموفد من هذا وقد 

 11قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد خالل الفترة من 
وتؤكد األكاديمية على تقديرها الخالص للجهد . 2014مايو  14إلى 

واألداء الراقي وتمام المتميز للسادة رئيس وأعضاء فريق المراجعين 
الزيارة  ت هذهااللتزام بالميثاق األخالقي للمراجعين. وقد ساعد

استرتيجيتها وأخذ جميع المالحظات التى أفرزتها  تدقيقعلى   األكاديمية
 .الزيارة موضع الدراسة واالعتبار

   
 ،،، التوفيق يولسبحانه وتعالى وهللا   

 
 أ.د. أحمد كحيــــــــل

 
 

الحديثة للهندسة  عميــــــد األكاديـمية
 والتكنولوجيا

 

 

 

 

 

 



 2018  -2013الخطة االستراتيجية                                        األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى

3 
 

 



 2018  -2013الخطة االستراتيجية                                        األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى

4 
 

 المحتوياتفهرس 

 4 ستراتيجيةالالهيكل العام للخطة ا

 5  تمهيد

   عن األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى ةمقدم :الجزء األول -1

 8 نشأة وتأسيس األكاديمية  1-1

 9 التعليميةنوع المؤسسة   1-2

 9 أنواع البرامج التعليمية  1-3

 10 ألعداد الطالب وهيئة التدريس والهيئة المعاونةتطور حجم األكاديمية وفقاً   1-4

 16 نطاق المجتمع المحلي والقومي داخلالوضع التنافسي لألكاديمية   1-5

 18 البحوث والدراسات العليا  1-6

 18 جودة التعليم باألكاديمية  1-7

 19 فلسفة األكاديمية في ضمان جودة التعليم   1-8

 19 منظومة القيم المتبعة في األكاديمية   1-9

 20  2018  - 2013منهجية إعداد الخطة االستراتيجية لألكاديمية لألعوام   1-10

 21 المرجعيات األساسية للخطة االستراتيجية لألكاديمية 1-11

 22 والمنهجيات المستخدمةألدوات واألساليب ا 1-12

 23 المنهجية المستخدمة لتحليل الوضع الراهن 1-13

 24 الفجوةالمنهجية المستخدمة لتحليل  1-14

  الثاني: التحليل البيئي لألكاديمية  الجزء  -2

 26  تحليل الوضع الراهن لألكاديمية 2-1

 50 نتائج التحليل البيئي لألكاديمية  2-2

 51 وتحديد االحتياجات الفجوةحليل ت 2-3

  ألكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا استراتيجية اتصميم وصياغة   الثالث:الجزء  -3

 58 الرسالة الرؤية و  3-1

 59 ستراتيجيةاال الغايات واألهداف  3-2

 60 سياسات األكاديمية  3-3

 62 الخطة التنفيذية  3-3

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2018  -2013الخطة االستراتيجية                                        األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى

5 
 

 ستراتيجية لألكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجياالاالهيكل العام للخطة 

 

 كما بالشكل الموضح: ستراتيجية إلى ثالثة أجزاءالتنقسم وثيقة الخطة ا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستراتيجية الهيكل الخطة ا( 1شكل رقم )

 ستراتيجية لألكاديميةالالخطة ا

(1) 
مقدمة عن 

 األكاديمية

Introduction 

(2) 
التحليل البيئي 

 لألكاديمية
SWOT 

Analysis 

(3) 

تصميم وصياغة 

ستراتيجية ا

 األكاديمية
Design of the 
strategic plan 

  نشأة وتأسيس األكاديمية•
  نوع المؤسسة التعليمية•
  أنواع البرامج التعليمية•
تطور حجم األكاديمية من •

عداد الطالب وأعضاء أحيث 
  هيئة التدريس

  الوضع التنافسي لألكاديمية•
  البحوث والدراسات العليا•
  التعليم باألكاديميةجودة •
فلسفة األكاديمية في ضمان •

  جودة التعليم
منظومة القيم المتبعة في •

  األكاديمية
منهجية إعداد الخطة •

  اإلستراتيجية لألكاديمية
المرجعيات األساسية للخطة •

  ستراتيجيةالا
األدوات واألساليب •

  والمنهجيات المستخدمة
المنهجية المستخدمة لتحليل •

  نالوضع الراه
المنهجية المستخدمة لتحليل •

  الفجوة

 

تحليل الوضع الراهن •
  لألكاديمية

  نتائج التحليل البيئي لألكاديمية•

تحليل الفجوة وتحديد •

 االحتياجات

 
  الرؤية والرسالة•
  ستراتيجيةالالغايات واألهداف ا•
  سياسات األكاديمية•
   الخطة التنفيذية•
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                                                                                       تمهيد

 ألهدافاالمستقبل لتحقيق  واتجاهاتالحاضر وتوقعات التخطيط هو التنبؤ بالمستقبل واالستعداد له انطالقا من تحليل 

ً ب األهداف هذهوالوسائل المناسبة لتحقيق  األساليبوتحديد  رغوب تحقيقهاالم  زمنيل وألولويات وجد كفاءة وفاعلية وفقا

بالنشاط  رتبطي العاليمؤسسات التعليم ألكاديمية الحديثة كأحد ل االستراتيجيوالتخطيط  ،محدد وتحديد دقيق للمسئوليات

المتاحة  والفرص كاديميةبين موارد وإمكانيات األ الفجوةليل والخاص بتح كاديميةاأل فيالعليا  اإلدارة تمارسه الذي اإلداري

ط أن التخطي إلى اإلشارةروتجد .االستراتيجيمة والتوافق ءالفجوة وتحقيق المال هذهالبيئة المحيطة بغرض سد  في

توصل إلى لل كاديميةاأل فيالعليا  اإلدارة تمارسهنشاط  هولكن االستراتيجيةالخطة  أو االستراتيجيةليس هو  االستراتيجي

 .تحقيق رسالة المؤسسة

ً يإ األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادىوإدارة  ً أ اتخذتهفقد  االستراتيجيبأهمية التخطيط  منها مانا لوضع  ساسا

ية والرسالة التي تسعى إلى تحقيقها والغايات النهائ لألكاديميةالمستقبلية  تتضمن الرؤية طويلة األجل استراتيجيةخطة 

 ألكاديميةاأساسا لجميع األنشطة في وكذلك اتخذته  ،في ضوء هذه الرسالة لى تحقيقهاالتي تسعى إ االستراتيجيةواألهداف 

 .واألنشطة الداعمةالتعليم  فى والتى تتمثل

د اإلدارة فإن التخطيط االستراتيجي هو الذي يساع ،البيئة الخارجية ىفوإذا كان العالم اليوم يتميز بالتغيرات السريعة والحادة 

ؤية ر.ويساعد على معرفة الومخرجاتها األكاديميةالعالقة بنشاط  ورصد الفرص والتهديدات ذات على تفهم هذه التغيرات

ت ارورة من ضرورضجيا بالمعادى لألكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوالستراتيجي اذا يتضح أن التخطيط من ه. المستقبلية

روعي عند تشكيل فريق التخطيط االستراتيجي التأهيل الفني لذلك فقد  من دروب الرفاهية. والبقاء وليس درباً االستمرار 

 .والنفسي للقيام بأعباء إعداد عملية التخطيط االستراتيجي

 :وهى  ،(2شكل رقم ) والتكنولوجيا على ست مراحل،لألكاديمية الحديثة للهندسة عملية التخطيط االستراتيجى  تتمو

 إعداد نبذة تاريخية عن األكاديمية -أ

 .SWOTالتحليل البيئى باستخدام أسلوب  -ب

 التنبؤ باتجاهات المستقبل -ج

 تصميم وصياغة استراتيجية األكاديمية -د

 االستراتيجية تنفيذهـ 

 متابعة وتقييم التنفيذ -ه

األكاديمية الحديثة للهندسة شتمل النبذة التاريخية على بيانات وت

 والتكنولوجيا والتى ترسم صورة واضحة لها منذ نشأتها.

( فهو تحليل للبيانات الخاصة بالقوى 3أما التحليل البيئى، شكل رقم )

األكاديمية والبيئة بوالمتغيرات الخاصة بكل من البيئة الداخلية 

 تحليل هو:الخارجية المحلية والقومية والدولية. والغرض من هذا ال

  تحديد مجاالت القوة التى تتميز بها األكاديمية من خالل
من حيث مواردها وإمكانياتها المادية  تشخيص البيئة الداخلية

 .و كذلك تحديد مجاالت الضعف لمعالجتها والبشرية

  تحديد الفرص المتاحة فى البيئة الخارجية لألكاديمية والتى
، وتميزها بالمقارنة بالمنافسينيمكن استغاللها لتطوير أدائها 

وتحديد التهديدات فى نفس البيئة التى قد تؤثر على هذا األداء 
 وعلى الوضع التنافسى لألكاديمية.

 

 ( مراحل التخطيط االستراتيجى2شكل رقم )
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 ( عملية التحليل البيئى3شكل رقم )
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للهندسة مقدمة عن األكاديمية الحديثة  -1

 والتكنولوجيا بالمعادى
               Introduction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2018  -2013الخطة االستراتيجية                                        األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى

9 
 

                                                   األكاديميةنشأة وتأسيس  1-1

( الصادر بتاريخ 20003ت األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بناًء على القرار الوزارى رقم )ئأُنش

ذ الدكتور وزير التعليم والمعتمد من السيد االستا ( صورة من قرار نشأة األكاديمية14-1) ملحق - 25/10/2000

عالى وقد أصدر السيد وزير التعليم ال ي،ثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادسم المعهد العالى لألكاديمية الحدياالعالي ب

وتتبع  ،بتعديل االسم ليكون األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى 4/3/2002بتاريخ  (296)قراره رقم 

  األكاديمية جمعية األكاديمية الحديثة بالمعادي.

ة ساسيألهو إعداد المهندس القادر في مجال الصناعة على المزج بين العلوم ا األكاديميةإن الهدف األساسى من إنشاء 

ساسية والتطبيقية وأفرع المعرفة والعلوم التكنولوجية في سبيل استيعاب وإتقان أساليب اإلنتاج ألهندسية اوالعلوم ال

. وبمتابعة مع البيئة والمجتمع يتالءمالحديث وزيادة كفاءته وخفض تكلفته وذلك لخدمة المجتمع وتوفير احتياجاته بما 

التخصصات المذكورة نجد أنها ي عاهد العليا الهندسية وذلك فوالموحصر أعداد الخريجين سنوياً من كليات الهندسة 

في  ن تساهمأكاديمية ألدارة اإأقل من تلك االعداد التى يحتاجها سوق العمل في مصر والمنطقة المحيطة، لذا فقد رأت 

لحديث التكنولوجي انتاج إلساليب اأداء مهامهم بكفاءة عالية في مجال عداد بالمهندسين القادرين على أألاستكمال تلك ا

والمشاركة في عمليات التحليل والتطوير والبحث العلمى بجانب الكفاءة العالية على القيام بواجباتهم في عمليات التشغيل 

نشاء تلك التخصصات الهندسية سيساهم بطريقة مباشرة في عملية تطوير التعليم العالي إوالصيانة واإلصالح. إن 

الذى يحتاجه المجتمع بشدة، ويحقق سياسة وزارة التعليم العالي في رفع كفاءة التعليم  خاصة في المجال التكنولوجى

هندس ل في إعداد الملمجال الفنى ويعمل على تحديثه بصفة مستمرة وذلك بإدخال المناهج المتطورة التى تدخافي هذا 

  .التقنى الكفء

 تتكون األكاديمية من ثالثة مبان منفصلة: 

   المبنى الرئيسيالمبنى )أ(:  -

 المبنى )ب(: المبنى الملحق -

 المبنى )ج(: المبنى اإلداري  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت أم ثم مع التزايد المستمر ألعداد الطلبة فقد أنش2000المبنى الرئيسي في نوفمبر عام  بدأ التدريس باألكاديمية في

م، وتزامناً مع ذلك 2006هو المبنى الملحق وقد بدأ التدريس بهذا المبنى في سبتمبر عام  األكاديمية مبنى آخر منفصال

  تم إنشاء المبنى اإلداري.

م، بشأن تنظيم المعاهد 1970لسنة  52لوجيا بالمعادي ألحكام القانون رقم تخضع األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنو

م والقرارات المعدلة لها فيما لم يرد 1987لسنة  1088العالية الخاصة والئحة المعاهد الصادرة بالقرار الوزاري رقم 

األكاديمية درجة بكالوريوس  يمنح وزير التعليم العالي بناء على طلب مجلس إدارةوفيه نص بالئحة األكاديمية. 

 الهندسة والتكنولوجيا فى التخصصات التالية:

 المبنى الرئيسي                                    المبنى الملحق                          المبنى اإلداري           

 مباني األكاديمية( 4رقم ) شكل
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 لكترونيات وتكنولوجيا االتصاالت. إلهندسة ا 

  .هندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات 

  .هندسة التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج 

 هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء. 

دة الثانوية العامة )علمي( والحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصناعية وتقبل األكاديمية الطالب الحاصلين على شها

. ومدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس خمس سنوات تبدأ بسنة أولى عامة لجميع %82يقارب  متوسط بمجموع

لبة . ويقوم طالطالب ويكون التخصص بعد ذلك طبقاً لما هو وارد في جداول المقررات الدراسية المبينة في الالئحة

ة بعد ضافيإقسام المختصة، وتخصص له فترة ألالسنة الخامسة بإعداد مشروع البكالوريوس تحدد موضوعه مجالس ا

قسام المختصة. ويراعى في اختيار ألاالمتحان التحريرى يحددها مجلس إدارة األكاديمية بناء على اقتراح مجالس ا

ً بينهما نابعة من االحتياجات العملية. وال يتخرج ن تكون ذات طبيعة تطبيقيأقسام للمشاريع ألا ة أو نظرية أو خليطا

ولى ألالطالب إال بعد أن يستوفي شروط النجاح في المشروع. وتشمل الدراسة نظاماً للتدريب العملي لطالب الفرقة ا

 عضاء هيئة التدريسشراف أإوالفرقة الثانية في اإلجازة الصيفية )عقب االمتحان مباشرة( داخل األكاديمية تحت 

 مومعاونيهم ويشتمل التدريب على الرسم الهندسي والورش والحاسبات لمدة أربعة أسابيع بواقع ست ساعات يوميا ويقو  

التدريب بخمسين درجة تدخل ضمن الدرجات المؤهلة الختيار التخصص الذى يرغب الطالب فى االلتحاق به عند 

الفرقة الثانية. كما يتم تدريب طالب الفرقتين الثالثة والرابعة في االجازة الصيفية انتقاله بنجاح من الفرقة األولى إلى 

شراف إ)عقب االمتحان مباشرة( لمدة أربعة أسابيع بمواقع اإلنتاج والتنفيذ بالمصانع والمؤسسات والشركات ، تحت 

لموضوعات العملية الهامة التى عضاء هيئة التدريس والمعاونين ورجال الصناعة، ويقوم القسم المختص بتحديد اأ

يجب التدريب العملي عليها خالل فترة التدريب داخل تلك المؤسسات ـ وعقب انتهاء التدريب يقوم كل قسم بعقد امتحان 

 وتكون ،استفادتهم منه ىدائهم التدريب والوقوف على مدأشفوي لمناقشة التقرير الذى يتقدم به الطالب والدال على 

   .لتدريبى فى نهاية الفرقة الثالثةدرجة من درجات مادة المشروع ا 25عمال السنة بواقع أدرجة التدريب ضمن درجات 

ساعة  180بدأ العمل بنظام الساعات المعتمدة في األكاديمية والذي يدرس فيه الطالب عدد  2012/2013وفي عام 

باإلضافة إلى الفصل الدراسي الصيفي، ويدرس راسية رئيسية، تبلغ مدة الدراسة بهذا النظام عشرة فصول دمعتمدة، 

ساعة معتمدة كحد أقصى بحيث يكون  22ساعة معتمدة كحد أدنى وعدد  12الطالب بالفصل الدراسي الواحد عدد 

دليل الطالب لنظام الساعات  (12-1) لحقمساعة معتمدة.  18متوسط عدد الساعات المعتمدة بالفصل الدراسي الواحد 

 المعتمدة.

يحدد وزير التعليم العالي بعد أخذ رأى المجلس األعلى لشئون المعاهد فى نهاية كل عام دراسي عدد الطالب من أبناء 

جمهورية مصر العربية أو غيرهم الذين يقبلون كطالب نظاميين في أكاديمية الهندسة كل عام دراسي ويكون ترشيح 

 .ن وزارة التعليم العالي بغير ذلكالتنسيق ما لم يصدر قرار م الطالب للقبول باألكاديمية عن طريق مكتب

 

                                         نوع المؤسسة التعليمية 1-2

 .صرفي م خاصال الهندسى إحدى مؤسسات التعليم العالي األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادىتعد 
 

                 باألكاديميةأنواع البرامج التعليمية  1-3

 برامج تعليمية تمثل األكثر طلبا فى سوق العمل وهى: ةتقدم األكاديمية أربع

يهدف قسم هندسة الحاسبات وتكنولوجيا :  بكالوريوس هندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلوماتبرنامج  1-3-1

بخلفية معرفية وبقدرات عملية تمكنه من المعلومات إلى تأهيل الطالب علميا وإعداده مهاريا بحيث يتمتع 

كات وتطوير برمجيات نظم وتطبيقية ودمجها مع بالمنافسة فى شتى أفرع هندسة الحاسبات من أجهزة وش

 .قواعد البيانات وربطها مع الشبكة الدولية للمعلومات
قسم هندسة اإللكترونيات يغطي برنامج  :لكترونيات وتكنولوجيا االتصاالتإلهندسة ا بكالوريوسبرنامج   1-3-2

تصاالت مجاالت عديدة منها تصميم الدوائر المنطقية وتحليل وتصميم الدوائر الكهربية وهندسة الوتكنولوجيا ا
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التحكم ونظرية المجاالت واإللكترونيات الدقيقة وتصميم الدوائر الهوائية والموجات ونظم االتصاالت المتقدمة 

ونظم الراديو والتليفزيون، ومن خالل هذا  رستشعار عن بعد ونظم الراداوالمعالجات الرقمية لإلشارات واإل

على درجة علمية متقدمة في مجال هندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا  البرنامج  يكون الطالب حاصال

 .االتصاالت

جيا اإلنتاج ويغطى برنامج هندسة التصنيع وتكنول: كنولوجيا اإلنتاجهندسة التصنيع وت بكالوريوس برنامج  1-3-3

ات وإدارة قتصاديامجاالت ميكانيكا الجوامد والموائع والديناميكا والتصميم الميكانيكى وتكنولوجيا اإلنتاج و

على درجة علمية متقدمة في  اإلنتاج والتحكم وجودة التصنيع، ومن خالل هذا البرنامج  يكون الطالب حاصال

 مجال هندسة التصنيع.
يغطي برنامج هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء مجال : هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء بكالوريوس برنامج  1-3-4

هندسة العمارة بكافة تخصصاتها من التصميم المعماري وإنشاء المباني والتخطيط العمراني والتصميم البيئي 

 انيةاإلنس العلومفي  اتمهارالووتكنولوجيات البناء ونظريات وتاريخ العمارة معتمداً في ذلك على المعرفة 

، ومن خالل هذا البرنامج يكون الطالب حاصالً على والتطبيقية الجميلة والفنون واإلنسانيات، والفيزيائية،

 درجة علمية متقدمة في مجال هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء.
 

وق حتياجات ساغبات الطلبة والهندسة المدنية وذلك تلبية لر تسعى األكاديمية إلضافة برنامج خامس وهو برنامجو

اخل د الهندسية السابقةمجاالت الكمهندسين في  ليتمكنوا من أداء رسالتهمخصيصاً للطلبة  البرامج ت هذهصممالعمل، 

ب الطالإلى إكساب ، وتهدف هذه البرامج  المؤسسات والهيئات االستشارية في سوق العمل الحكومي والقطاع الخاص

 على التواصل مع تكنولوجيا العصر. والقدرة -واالحترافية  -لذهنية المهارات ا
 

 لعدد الطالب والوافدين وعدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةوفقاً  األكاديميةحجم تطور  1-4

ً طالب 80بعدد من الطالب ال يتجاوز  2001-2000العام الدراسى الدراسة باألكاديمية فى  بدأت وفي المقابل  وطالبة ا

من الهيئة المعاونة، وقد تطورت أعداد  9عضو هيئة تدريس وعدد  16كان عدد أعضاء هيئة التدريس في ذلك الوقت 

إلى  2012/2013العام الدراسي في حقين باألكاديمية حتى وصل عدد الطالب المقبولين باألكاديمية الطالب الملت

العام الدراسي في  رتفع ألكاديمية بزيادة عدد أعضاء هيئة التدريس لي، وبالتالي قامت اطالبا وطالبة 4303

 لمن الهيئة المعاونة، وفيما يلي بيان تفصيلي لمنحنى تطور ك 213عضو هيئة تدريس وعدد  88إلى  2013/2014

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.من الطالب و
 

 ن باألكاديمية: والطالب الملتحق 1-4-1

البرامج التدريسية ب أعداد الطلبة باألكاديمية( تطور 10( الى رقم )5واألشكال من رقم )( 1يبين جدول رقم )

 اية يبين الجدول أنه منذ بد. كما 2013/2014وحتى العام الدراسى  2000/2001العام الدراسي في  منذ إنشائها

 بدأ العمل بنظام الساعات المعتمدة في األكاديمية. 2012/2013العام الدراسي 
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 1420 630 1420 1363 1329 1335 1244 1259 999 1084 1077 80 الفرقة األولى
992 

نظام الساعات 
 المعتمدة

1222 

 404 257 566 583 648 623 705 760 670 760 711 72  ءانية كهرباالفرقة الث
51 
)نظام 
 (الفصلين
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ج
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الفرقة 
 الثالثة

  42 440 511 461 517 508 478 439 437 370 152 324 

الفرقة 
 الرابعة

   39 390 443 430 450 440 395 383 405 345 165 

الفرقة 
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  14 104 121 88 99 79 55 54 37 48 25 27 
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193 
 +30 

)نظام 
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الفرقة 
 الثالثة

   50 56 75 110 119 122 103 99 80 48 129 

الفرقة 
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    42 51 67 92 109 108 92 95 83 51 
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ج
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ب

 

 
رة
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الفرقة 
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426 

 +51 
)نظام 
 قديم(

الفرقة 
 الثالثة

  17 147 186 225 277 296 336 336 377 493 218 466 

الفرقة 
 الرابعة

   16 130 168 186 253 276 325 330 343 491 202 

الفرقة 
 الخامسة

    16 127 164 180 235 276 327 372 310 506 

دور 
 نوفمبر

    4 17 36 41 34 36 47   40 

 

  وبرامجها منذ إنشائها أعداد الطلبة الملتحقين باألكاديمية( 1رقم ) جدول
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العام ي ف منذ إنشييييائهاالوافدين الملتحقين باألكاديمية في كافة البرامج التدريسييييية أعداد الطلبة ( 2كما يبين جدول رقم )

 2013/2014وحتى العام الحالي  2000/2001الدراسي 

 ( أعداد الطلبة الوافدين الملتحقين باألكاديمية وبرامجها منذ إنشائها2جدول رقم )
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 1 1 2 4 12 2 5 2 - 2 -    الفرقة الرابعة

الفرقة 
 الخامسة

    - 2 - 1 4 4 10 6 2 1 

    1 1 3 - - 1 -     دور نوفمبر

 

  : باألكاديمية الهيئة المعاونةوأعضاء هيئة التدريس  1-4-2

شهدت األكاديمية زيادة ملحوظة في إقبال الطلبة على االلتحاق باألكاديمية، مما دفع إدارة األكاديمية إلى زيادة معدالت 

سترشادية الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة الالطالب طبقاً للمعايير اأعضاء هيئة التدريس بما يتناسب مع أعداد 

( تطور عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المعينين أو المتعاقدين بنظام 3) جدول رقم عتماد، فيوضحالالتعليم وا

 .الوقت الكامل

 المعينين أو المتعاقدين بنظام الوقت الكامل( تطور عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 3جدول رقم )
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تطور أعداد الطلبة الوافدين باألكاديمية(: 11)شكل رقم 
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 تطور أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة( 12رقم ) شكل

هم ئمااسأيمكن مراجعة وثيقة اإلمكانات البشرية للتأكد من أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والتعرف على و

  .وثيقة االمكانيات البشرية – وتخصصاتهم والجهة المانحة لدرجاتهم العلمية

 

         نطاق المجتمع المحلي والقوميداخل الوضع التنافسي لألكاديمية  1-5

لسمات التنافسية اعلى مستوى  ضمن المعاهد العليا الهندسية األكثر تميزاً  وضعاً تنافسياً متميزاً إذ تعتبر األكاديميةتمتلك 

 : ( وثيقة السمات المميزة والوضع التنافسى لألكاديمية20-1ملحق ) التالية

: تعتبر األكاديمية هي الوحيدة التي تقع داخل نطاق الطريق الدائري األول، فهي الجغرافي المتميز الموقع 1-5-1

حلوان، المقطم، مدينة نصر، مصر الجديدة، )المعادي،  بذلك مكان يسهل الوصول إليه لقربها من األحياء المختلفة مثل

 خريطة األكاديمية. (2-1) ملحق  (... إلخ الجيزة،

أساسية من  بنيةتوفر األكاديمية  :هتمام بتعليم األساليب التكنولوجية الحديثة التي تتواءم مع سوق العملالا 1-5-2

على محاكاة سوق العمل، وذلك بتعليم الطالب  تساعدوتدريبات  وتجهيزات معامل وورشمدرجات مكيفة و

الطالب أحدث األساليب التكنولوجية من برامج كومبيوتر متقدمة وتقنيات حديثة بالمعامل والورش لتكسبه 

الخبرات الهندسية الالزمة في التعامل مع اآلالت واألجهزة واألدوات المطلوبة في سوق العمل، مما يساعد 

 بالشركات والمؤسسات الهندسية.  خريجيها على إيجاد فرص عمل جيدة

تعد المصروفات الدراسية باألكاديمية من أقل : تقديم تعليم هندسي خاص نظير مصروفات دراسية تنافسية 1-5-3

 المصروفات الدراسية ألكاديميات ومعاهد التعليم الخاص المناظرة. 

يتم تعيين نسبة كبيرة من  :أعضاء هيئة التدريس من جهات متنوعة على قدر من الخبرة والنشاط العلمي 1-5-4

أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الدكتوراه من الخارج أو الجامعات المصرية المرموقة، كما يتم تعيين 

 . وثيقة االمكانيات البشرية -ة تدريس ممن لهم نشاط بحثي متميز أعضاء هيئ

 بأعداد الطلبة الوافدين. ( بيان 2يوضح الجدول رقم ) :الطلبة الوافدين باالكاديمية وجود عدد من 1-5-5
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 وسائل نقل بداخل أحياء القاهرة الكبرى وخارجها.توفر األكاديمية  1-5-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موقع جغرافي متميز، استخدام أساليب  : ( أبرز السمات التنافسية التي تمتلكها األكاديمية13شكل رقم )

تكنولوجية حديثة، مصروفات تنافسية، أعضاء هيئة تدريس معينين أكفاء، استقطاب عدد من الطلبة 

 الوافدين، توفير شبكة نقل تغطي معظم أحياء القاهرة والجيزة

 

في التفوق على نظائرها من األكاديميات والمعاهد المنافسة الست تسعى األكاديمية لالستفادة من هذه السمات التنافسية 

  في مجال التعليم الهندسي الخاص، وذلك بالمحافظة دوماً على هذه السمات وتنميتها على المدى الطويل كما يلي: 

 باألكاديمية وبرامجها ووصف لموقعها اتعريفي اتقدم األكاديمية للطالب الملتحقين بها للمرة األولى كتيب -أ

الجغرافي، وذلك حتي يسهل على أولياء األمور والطالب معرفة أسهل وأقرب شبكة طرق مؤدية لمكان 

 األكاديمية. 

كافة برامجها التكنولوجية وذلك من خالل برامج حديثة في معامل الحاسبات  تحديث تحاول األكاديمية دوماً  -ب

اإلنتاج وذلك لمواكبة التغيرات المتسارعة  تصاالت وورشالواستقطاب أحدث الماكينات واألدوات في معامل ا

في معامل الكمبيوتر بقسمي العمارة يها طالع علالوا الرجوع إلى هذه البرامج في سوق العمل، ويمكن 

 تصاالت وورش قسم التصنيع. الطالع على الماكينات واألدوات في معامل قسم االوالحاسبات وا

ة في األكاديمية، تحاول األكاديمية أن تقنن المصروفات الدراسية بعد تطبيق نظام الدراسة بالساعات المعتمد -ج

ً ، اجنيه 325الواحدة لتكون  للساعة المعتمدة ً وفقا لالئحة المالية لوزارة ويمكن لهذا الرقم أن يتفاوت سنويا

ً  برفع هذه القيمة األكاديميةوهو ما يلزم  التعليم العالي روفات تثبيت مص، كما تحرص األكاديمية على تلقائيا

جنيه  5200 لتكون -وهو النظام المعمول به أوالً منذ افتتاح األكاديمية  - الطالب الدارسين بنظام الفصلين

بالفصل الدراسي الواحد، ويمكن مراجعة المصروفات الدراسية التي تقرها األكاديميات األخرى ومقارنتها 

باإلضافة وأن األكاديمية تقدم مصروفات دراسية تنافسية،  باألكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا لمعرفة

 وائل والمتفوقين وأصحاب الظروف الخاصة. ألذلك تقدم إدارة األكاديمية دعماً مالياً للطلبة ا|إلى 

تحرص إدارة األكاديمية على تعيين أعضاء هيئة تدريس من ذوي الخبرات األكاديمية المتميزة تعيينات  -د

كونوا على قوة األكاديمية، وحينما تستقطب العدد المطلوب كل عام يخضع عضو هيئة بقرارات وزارية لي

رة، قسم )قسم العما التدريس المتقدم للعمل باألكاديمية للقاء ينظمه مجلس كل قسم من أقسام األكاديمية الخمسة 

حتياج تخصص حسب االحاسبات، قسم اإلتصاالت، قسم التصنيع، قسم العلوم األساسية( وذلك لتحديد نوع ال

تتابع األكاديمية عن كثب تواصل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في ممارسة نشاط البحث كل قسم، كما 

اديمية ألكبما يفيد اعلمية هم الخبراتلالعلمي والنشر في المجالت والمؤتمرات الدولية، لما في ذلك من صقل 

أن تعوض النقص في أعداد أعضاء هيئة التدريس بقسمي العمارة ويفيد الطالب، كما تحاول أقسام األكاديمية 
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والحاسبات بانتداب عدد من أعضاء هيئة التدريس من الجامعات الحكومية وهم على قدر عال من الخبرة 

ب في نقل خبراتهم بالجامعات الحكومية ليستفيد منها طال ننهم يساعدوألإضافة حقيقية للقسم  نوالتميز ويمثلو

 ( قائمة بأسماء أعضاء هيئة التدريس المنتدبين بقسم العمارة13-1)  ملحق -ية. ومثال على ذلك األكاديم

  وتخصصاتهم وجامعاتهم.
 قطةن تمثل وهذه إفريقية، دول من وآخرون عربية دول من بعضهم الوافدين الطالب من عدد باألكاديمية يلتحق هـ

ً  األكاديمية صالح في تصب جيدة ً  اجتماعيا  مال نظراً  أعدادهم في ملحوظ انخفاض ظهر ولكن ومادياً، وتنافسيا

 موقعها رعب األكاديمية تنشر أن فيمكن أكبر عدد استقطاب يتم لكي ولكن األخيرة، السنوات في البالد به مرت

 دعمال خدمات كافة بتقديم باألكاديمية الوافدين رعاية مكتب يقوم كما اإلنترنت، شبكة على اإللكتروني

 ربيةالع اللغة لتعليم للغات مركز إنشاء يمكن الطويل األجل على أعدادهم وبتزايد الطلبة، لهؤالء والمعلومات

 . األكاديمية في بها التدريس يتم التي اللغات وهي واإلنجليزية

تهتم األكاديمية بانتشار شبكة النقل الخاصة بها على مستوى أحياء القاهرة والجيزة وحلوان وبنها، من خالل  -ه

أوتوبيسات مجهزة ومكيفة، وعلى األجل الطويل يمكن انتشارها حتى محافظات الدقهلية والقليوبية وذلك وفقاً 

 كاديمية تنافسية. النقل بأوتوبيسات األلسكن الطالب، كما تعتبر أيضاً مصروفات 
 

ستراتيجي وتفرض على اإلدارة المحافظة الدائمة على جودة البالتالي فهذه السمات التنافسية تحدد وضع األكاديمية ا

 هذه السمات والخدمات التي تقدمها األكاديمية للطلبة حتى تكون ضمن مصاف أكاديميات التعليم الهندسي الخاص. 
 

                                   البحوث والدراسات العليا 1-6

بحوث وإن كان أعضيييييياء هيئة التدريس قد قاموا ببحوث متميزة والعليا الدراسييييييات لل برامجال تتضييييييمن الئحة األكاديمية 
قائمة البحث نموذج من ( 6-1ملحق ). م العديد من المؤلفات المنشورةرسائل الدراسات العليا وله وأشرفوا على العديد من

تولى األكاديمية االهتمام البالغ بالبحث العلمي والذي يعد من أهم أدوات و .باالكاديمية ألعضااااااااء هيئة التدريسالعلمي 
تحقيق التنمية في عالمنا المعاصيييير، فهو العامل األسيييياسييييي في تراكم المعرفة اإلنسييييانية ودراسيييية المشييييكالت التي تواجه 

مختلف ميادين الحياة، وتُعد األكاديمية مصيييييييدراً السيييييييتثمار وتنمية أهم المجتمع والعمل على إيجاد الحلول العلمية لها في 
ثروات المجتمع وأغالها وهي الموارد البشييرية، ويتضييح ذلك من رسييالتها التي تخصييص فيها جزءا رئيسيييا للبحث العلمي 

( 22-1ملحق )ديمية و خطة البحث العلمى لألكا( 21-1ملحق ) سييواء على مسييتوى الطالب أو القائمين بالعملية التعليمية
ه وأخالقيات العلميعلى أن تكون منهجية البحث  األكاديميةتحرص كما  .خطط البحث العلمى لألقساااااااام العلميةنموذج من 

معظم المقررات حيث يوجد ارتباط بين  فيويتضييييح ذلك  لبرامجها،واضييييحة وموجودة ضييييمن أهداف التعلم المسييييتهدفة 
 ة.العمليالمقررات الدراسية والحياة 

 

                                                       جودة التعليم باألكاديمية  1-7

مركز للجودة بقرار من عميد األكاديمية بتاريخ  بإنشاء 2006تبنت األكاديمية سياسة جودة التعليم منذ عام 

والذى تم تعديله بقرار من رئيس  ( صورة من قرار انشاة وحدة الجودة باألكاديمية15-1ملحق ) - 25/1/2006

 25مجلس األمناء بإصدار الئحة عمل تتضمن تشكيل مكتب جودة التعليم باألكاديمية ووحدات الجودة باألقسام بتاريخ 

بتشكيل مكتب الجودة باألكاديمية ووحدات الجودة  وبناء عليه أصدر السيد عميد األكاديمية قراراً ،  2010يناير 

ى األكاديمية المعايير األكاديمية القومية المرجعية الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تتبنكما  ،باألقسام

 NARS and NARSبشقيها العام والتوصيفى لخريجى البرامج الهندسية  2009واالعتماد فى أغسطس 

Characterization . مان ضوالصادرة عن مشروع قام مكتب الجودة بتوفير الوثائق المتعلقة بجودة التعليم وقد

الجودة واالعتماد وعن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد خاصة المعايير األكاديمية للهندسة ومعايير تقييم 

يم العالى لام المكتب بتحديد متطلبات التدريب فيما يتصل بمعايير تقييم مؤسسات التعق كمامؤسسات التعليم العالى. 

الالزمة ألعضاء هيئة التدريس والتخطيط للتدريب بالتنسيق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  اديميةوالمعايير األك

واالعتماد والعرض على السيد رئيس مجلس األمناء وتدبير االعتماد المالى الالزم ومتابعة تنفيذ التدريب بالتنسيق مع 

أيام  10تدريبية بإجمالى  اتدور 4 حضروا ،هيئة تدريسعضو  40إدارة التدريب  بهيئة الجودة. وقد تم تدريب 

شهادات اجتياز الدورات التدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس ( صورة من نماذج 16-1ملحق ) -تدريبية 

 باألكاديمية.

قام المكتب بعقد مجموعة محاضرات وندوات لعرض ومناقشة أسلوب إعداد مواصفات المقررات الدراسية  كما

الممارسات ووالبرامج كذلك تقارير المقررات والبرامج ودراسة ومناقشة وتحليل معايير اعتماد مؤسسات التعليم العالى 
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منظومة القيم المتبعة 
في األكاديمية

Ethics & Values

(4)

أعضاء الجهاز اإلداري

(3)

الطالب

(2)

القيادات األكاديمية

(1)

أعضاء هيئة التدريس

قامت د .وقيمية للهندسة  بحضور أعضاء هيئة التدريسوقد تمت دراسة ومناقشة المعايير األكاد ،الجيدة فى هذا المجال

األقسام العلمية بإعداد مواصفات المقررات الدراسية والبرامج وإنشاء مصفوفة المقررات/المخرجات المستهدفة للتعلم 

 للبرامج وتدقيق مواصفات المقررات لتأكيد الحصول على مخرجات التعلم المستهدفة للبرامج والتى تتفق تماما مع

 المعايير األكاديمية المرجعية القومية. 
 

 فلسفة األكاديمية في ضمان جودة التعليم  1-8

و مالية سواء كانت أكاديمية أو إدارية أ األكاديميةفلسفة تقوم علي توجيه كافة األنشطة التي تمارسها  األكاديميةتتبني 

يمية لتخريج كوادر قادرة علي المنافسة في أو غيرها من األنشطة نحو ضمان التطوير المستمر لجودة الخدمة التعل

 واألطراف الصلة ودعم الثقة بينها وبين المجتمع المحيط سوق العمل داخلياً وخارجياً، هذا باإلضافة إلي توثيق

ا أداء األطراف المختلفة به علي العديد من اآلليات التي تعكس حرصها المستمر األكاديميةوقد وضعت ، المستفيدة

وذلك لضمان التميز وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للدولة للنهوض بالمجتمع علمياً وثقافياً واقتصادياً، كما 

منظومة ديناميكية وفعالة تقوم علي التوجه إلي األطراف ذات الصلة في البيئة الداخلية والخارجية  األكاديميةتتبني 

ره ومسئوليته بدو األكاديميةب ووظيفته واء، وذلك لنشر وتعزيز ثقافة الجودة حتى يلتزم كل فرد حسب موقعهعلي حد س

 في تحقيق الغايات المنشودة.
 

                                                  األكاديمية المتبعة فيمنظومة القيم  1-9

قيات الرفيعة تسود بين العاملين بها وذلك منذ افتتاح األكاديمية عام واألخال العليا منظومة من القيماألكاديمية  تتبع

ة ، فأصبحت هذه القيم واألخالقيات والمبادئ متأصلالمتعارف عليها واألخالقية بحيث تتفق مع مبادئنا الدينية م2000

، ويعتبر اإلطار العام الذي يحكم هذه المنظومة من القيم واألخالقيات بين العاملين ونابعة داخل كل فرد في األكاديمية

باألكاديمية هو "الميثاق األخالقي" فهو الذي يحدد القواعد الواجبة في السلوك بين ما هو واجب وما هو ممنوع وما 

 .(14رقم )بشكل هو محرم، وتنقسم هذه المنظومة بين فئات العاملين باألكاديمية كما هو موضح 
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 أهم القيم العليا واألخالقيات الرفيعة التي يتبعها العاملون باألكاديمية( 14شكل رقم )

فإن  هذه القيمى لإباإلضافة وتباعها أثناء ممارسة العمل اليومي، اتحرص األكاديمية على نشر هذه القيم باستمرار و

أهم المبادئ التي وضعتها األكاديمية منذ افتتاحها هي المبادئ الثالثة التالية: )ال للتبرعات، ال للهدايا، ال للدروس 

فيحاسب فوراً الخصوصية(، ووضعت األكاديمية نظاماً صارماً التباع هذه المبادئ ومن يتبين أنه خرق هذا النظام 

ً ل طالع على هذه القيم واألخالقيات بصورة أكثر تفصيالً في معيار الكاديمية، يمكن األالنظام المعمول به في وفقا

 . أخالقيات المهنةوثيقة  – المصداقية واألخالقيات الذي يتضمنه ملف الدراسة الذاتية
 

  2018 - 2013ستراتيجية لألكاديمية لألعوام المنهجية إعداد الخطة ا 1-10

إلي ما تطمح في الوصول إليه وما يحقق رؤيتها  األكاديميةخريطة الطريق التي تقود  االستراتيجيةتمثل الخطة 

من وضعها الحالي ومن خالل االستغالل األمثل لنقاط القوة والفرص المتاحة من  انطالقاالمستقبلية وأهدافها العامة 

تتحرك في االتجاه  األكاديميةجهة، والتغلب علي نقاط الضعف والتهديدات من جهة أخرى. بجانب التأكد من أن 

لوب )الوضع بشكل عام علي أس ألكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادىل االستراتيجيةالصحيح. وتعتمد الخطة 

 .المسار(–الهدف –الحالي

 

  أين نحن اآلن
اإلجراءات الالزمة لتحقيق رؤية 

 ورسالة األكاديمية
 

أين نريد أن نكون فى 
 المستقبل

 

 المسار - الهدف - الوضع الحالي( أسلوب 15شكل رقم )

تتكون الخطة من الخطوات الثالث الرئيسية المتمثلة في دراسة وتحليل الوضع الراهن كخطوة أولي، يليها تحديد 

كخطوة ثانية، ثم في النهاية المسار المتمثل في مجموعة من األنشطة واألعمال التي تقود إلي  االستراتيجيةاألهداف 

وام ععلي مجموعة من الخطوات التي تمثل في مجملها منهجية إنتاج الخطة لها لأل األكاديميةهداف.وتعتمد تحقيق األ

 (، وهذه الخطوات كالتالي:2018 – 2013)

  لألكاديمية االستراتيجيتكوين فريق التخطيط. 

  وتحديد المنهجية واألدوات. االستراتيجياإلعداد ألعمال التخطيط 

 .تحديد المرجعيات األساسية للخطة 

  األكاديميةمراجعة وتحديد رؤية ورسالة وقيم. 

 .تحديد الهدف من الخطة 

  لألكاديميةدراسة وتقييم الوضع الراهن. 

 .تحليل الفجوة 

  الجهود حول تحقيق األهداف ووضع األولويات.توحيد المفاهيم وتركيز 

 االستراتيجيسة اتجاه المستقبل وتحديد الخيار درا. 

  االستراتيجيةتحديد وصياغة األهداف. 

  االستراتيجيةتحديد األنشطة. 

 .وضع صياغة مبدئية للخطة 

  لتدريس ومعاونيهم أعضاء هيئة ا :األكاديميةعلي األطراف الداخلية ب االستراتيجيةعرض األهداف واألنشطة

 والعاملين والطالب.

  المستفيدين والمؤسسات اإلدارية والهندسية بالمجتمع. ىعل االستراتيجيةعرض األهداف واألنشطة 

  االستراتيجيةوضع آليات تنفيذ الخطة. 

  االستراتيجيةوضع آليات تقييم ومراقبة تنفيذ. 
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 والتقييم. تنفيذ والمراقبةوضع صياغة نهائية للخطة شاملة آليات ال 

 العتمادها األكاديميةمجالس األقسام ومجلس  ىعرض الخطة عل. 

 References for the strategic plan    ستراتيجية لألكاديميةالالمرجعيات األساسية للخطة ا 1-11

 المرجعيات التالية: ىعل ألكاديميةل االستراتيجيةيعتمد إعداد الخطة 
 

  للدولة في مجال التعليم العالي االستراتيجيةالبعد القومي والخطط  1-11-1

أعلنت وزارة التعليم العالي عن خطة للتعليم العالي تعتمد علي مرجعية احتياجات سوق  2009في يونيو 

القومية لتطوير التعليم العالي مجموعة من األهداف تشتمل علي تلبية  االستراتيجيةالعمل، وتبنت الخطة 

ً وكيفاً وضمان الجودة في التعليم العالي تقنية  نم االستفادة القصوىو الطلب علي التعليم العالي كما

والتنمية  االتصاالت والمعلومات في التعليم العالي والبحث العلمي الهادف ودراسات عليا متطورة

ة لقدرات الهيئات األكاديمية والقيادات وتكامل تأهيل طالب التعليم العالي علمياً وثقافياً واجتماعياً المستمر

وترتبط الخطة االستراتيجية لألكاديمية بالخطط االستراتيجية للدولة فى  في ظل نظم ولوائح متطورة.

جامعات ا المباشرة للمجلس األعلى للمجال التعليم العالى والتى تعلنها وزارة التعليم العالى نظرا لتبعيته

 الخاصة. 
 

 األكاديميةالرتباط برؤية ورسالة ا 1-11-2

فى أن تصبح األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا ضمن سنوات القادمة ال في األكاديميةتحددت رؤية 

، طبيقاتهاالهندسية وتالمعاهد الهندسية العليا األكثر تميزا على المستوى المحلى واإلقليمى فى مجال العلوم 

إعداد الكوادر الهندسية المتميزة والقادرة على المنافسة علميا ومهنيا على المستوى فى  األكاديميةورسالة 

المحلى واإلقليمى لكى تفى باحتياجات المجتمع فى قطاعات الدولة المختلفة عن طريق إكساب الدارسين 

ديثة والمتطورة باستخدام البرامج المتنوعة فى إطار من المعارف والمفاهيم والمهارات التكنولوجية الح

وهو ما يوجه الخطة نحو الدارسة المتأنية للمنافسين المحليين الذين ، القيم الثقافية واالجتماعية واألخالقية

االعتراف بالتميز فيكون من خالل االعتماد من  ىمستو ىوعل ضمن أفضلهمأن تكون  األكاديميةتسعي 

 القومي. ىالمستو ىتتضمن جودة التعليم الهندسي علالجهات التي 
 

 معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 1-11-3

حددت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد عدداً من المعايير التي يمكن من خاللها الحكم علي 

معياراً منها ثمانية من المعايير مرتبطة بالقدرة المؤسسية  ستة عشر ىمؤسسات التعليم العالي اشتملت عل

 امرتبطة بالفاعلية التعليمية )تنطبق ستة منها على األكاديمية حيث ال ينطبق معيار أخرىوثمانية 

كأهم المرجعيات عند الدراسات العليا والبحوث(. وتعتمد األكاديمية على هذه المعايير األربعة عشر 

 .تراتيجيةاالسإعداد خطتها 
 

 األكاديميةتقارير المراجعة الخارجية لبرامج  1-11-4

. فى التخصص لكل برنامج( من كبار أساتذة الجامعات اثنيناستقدمت األكاديمية مراجعين خارجيين )

 .وثائق المراجعة الخارجية - االستراتيجيةلخطة المراجعين أحد المصادر الهامة ل وتمثل تقارير
 

 لألكاديميةالحالية الدراسات  1-11-5

رة لجنة إلعداد الدراسة الذاتية لألكاديمية وتتضمن تقارير هذه اللجان تحديدا شكلت األكاديمية أربع عش

 لتحليل البيئة الداخلية.  تمثل الركيزة األساسيةالتى الضعف لنقاط القوة ونقاط 
 

 مشاركات أصحاب المصلحة 1-11-6

تلبية احتياجات وتوقعات فمن أهم العوامل لضمان فاعلية الخطة هو تحديد األطراف صاحبة المصلحة، 

 هم:الضمانات التي توضح مدى واقعية الخطة المقترحة، وأصحاب المصلحة  ىتلك األطراف من أول

 جهات التوظيف من القطاع العام والخاص. 

 جهات التدريب. 
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 .نقابات المهندسين 

 ن وأولياء األموروالخريجو الطالب. 

 هموأعضاء هيئة التدريس ومعاون. 

 ن.والعامل  
 

   ت واألساليب والمنهجيات المستخدمة        األدوا 1-12

البيانات  مجموعة من األدوات وهي أدوات جمع ى، فقد اعتمدت الخطة عللألكاديمية االستراتيجيةعند إعداد الخطة 

 .وأدوات تحليل البيانات

 البياناتأدوات جمع  1-12-1

 األدوات التقليدية لجمع البيانات مثل: ىاعتمدت الخطة عل

  الندوات والحلقات النقاشية واالجتماعات التى تجمع فريق إعداد الخطة االستراتيجية ولجان الدراسة

 الذاتية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

 األكاديميةاالجتماعات الدورية لرؤساء األقسام وإدارة و األكاديميةصف الذهني لقيادات عجلسات ال 

 وأعضاء هيئة التدريس والطالب.

  للطالبمجموعة االستبيانات الموجهة 

 المؤتمرات العلمية لألقسام والمؤتمر العلمى لألكاديمية 

 مناقشات مجلس األكاديمية ومجالس األقسام 

 ف المستفيدة خاصة: جهات التوظيف وجهات المؤتمر السنوى الذى تنظمه األكاديمية ليجمع األطرا

التدريب وأولياء األمور وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب وأطراف من المجتمع 

 المحيط بمقر األكاديمية باإلضافة إلى اإلدارة العليا.

 سمناقشات مشاريع البكالوريوبالجامعات ورجال الصناعة المشاركين  كبار أعضاء هيئة تدريس. 

 األكاديميةير المراجعين الخارجيين لبرامج تقار . 

 البيانات تحليلأدوات  1-12-2

 التالية:مناهج واألدوات التحليلية ال ىعل االستراتيجيةتعتمد دراسات الخطة 

  لتحليل الوضع الراهن الداخلي والخارجي.التحليل الرباعى البيئى منهج 

  مصفوفة العوامل الداخلية ومصفوفة العوامل الخارجية ومصفوفة العوامل الخارجية لتحديد الوضع

 .لألكاديميةالحالي  ستراتيجىاال

  المنهجية المستخدمة لتحليل الوضع الراهن 1-13

الموضععععح ي ئمنهجية التحليل الرباعي البي ىالداخلي والخارجي عل هلمتبعة لتحليل الوضععععع الراهن بشععععقيارتكزت المنهجية ا

 عوامل البيئة الداخلية )نقاط القوة ونقاط الضعف( والبيئة الخارجية )الفرص والتهديدات(. لتحديدبالشكل التالى 

 

 ( رسم توضيحى لمنهج التحليل الرباعى16شكل رقم )
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 لألكاديمية ةتحليل البيئة الداخليمنهجية  1-13-1

ي والضعف في البيئة الداخلية، وقد ارتكز هذا التحليل عليتم تحليل البيئة الداخلية مركزاً على نقاط القوة 

معايير اعتماد مؤسسات التعليم العالى الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم باالعتماد طبقاً 

وتشتمل معايير االعتماد على مجموعتين: األولى هى  .2009للدليل الصادر عن الهيئة في أغسطس 

تنطبق جميعها على األكاديمية. أما المجموعة الثانية فهى معايير  سبعةية وعددها معايير القدرة المؤسس

معايير فقط على األكاديمية نظرا لعدم انطباق  ستةينطبق منها  سبعةية التعليمية وعددها أيضا لعاالف

 معيار الدراسات العليا. ويوضح الجدول التالى المعايير المطبقة على األكاديمية.

 

 ( معايير اعتماد التعليم العالى التى تنطبق على األكاديمية4)جدول رقم 

 ية التعليميةلعاالف القدرة المؤسسية

 الطالب والخريجون.    -8 .االستراتيجيالتخطيط  .1

 .التعليميةوالبرامج  األكاديمية المعايير  -9 الهيكل التنظيمي. .2

 المادية.التعليم والتعلم والتسهيالت   -10 القيادة والحكومة. .3

 أعضاء هيئة التدريس.  -11 المصداقية واألخالقيات. .4

 البحث العلمي واألنشطة العلمية األخرى.  -12 الجهاز اإلداري. .5

 الدراسات العليا )ال تنطبق( -13 الموارد المادية والبشرية. .6

 إدارة نظم الجودة والتطوير المستمر   -14 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة. .7

 
 

 لألكاديمية الخارجيةتحليل البيئة منهجية  1-13-2

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

وبالتالي فقد تمثل بعض المتغيرات المتوقعة تهديدات أو  األكاديميةتغيير الظروف الخارجية المحيطة ب

لي مجموعة من ع لألكاديميةيجب االستفادة منها. ولقد استند تحليل البيئة الخارجية  لألكاديمية اتتيح فرص

 العوامل الخارجية والمؤثرة وتشمل:

 .)أصحاب المصلحة )المستفيدين 

 ن.يالمنافس 

 .اتجاهات سوق العمل 

 .القوانين والقواعد المنظمة 

 .الشركاء 

 .العوامل السياسية والتنظيمية 

 .العوامل االقتصادية 

 لعوامل االجتماعية.ا 

 .العوامل التكنولوجية 
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                 المنهجية المستخدمة لتحليل الفجوة 1-14

لمطلوب التعرف على حجم الفجوات امبسطة تستهدف  يعتمد فريق التخطيط االستراتيجي باألكاديمية على منهجية

  تذليلها، وهذه المنهجية تتمثل في الخطوات التالية: 

 

  ـالخارجية والتي تعرف بال/مصفوفة العوامل الداخليةأوالً: استخدام IE Matrix   وهي اختصار

Internal/External Matrix من المصفوفات تستخدم في قياس استراتيجيات المؤسسات  ية، وهذه النوع

 وتحديد وضعها القائم، ويكثر استخدامها في مجال إدارة األعمال. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التي سيتم استخدامها في تحليل الفجوات الناجمة عن تحليل   IE Matrix( مثال لمصفوفة 17شكل رقم )

، وتوقع على هذه المصفوفة وضع المؤسسات بالنسبة إلى تحليل البيئة الداخلية والبيئة الوضع الراهن

 ستراتيجية )اإلنكماش، التطوير والتحسين، التوسع والبناء(اسواء  الخارجية

 

 

  :ًنقطة على هذه المصفوفة تبين القيم المتوسطة لوضع األكاديمية من توقعبعد معرفة نواتج التحليل البيئي ثانيا 

جهة تحليل البيئة الداخلية ومن جهة تحليل البيئة الخارجية، وبناًء على موقع هذه النقطة على المصفوفة يتم تحديد 

  كاديمية االستراتيجي وسياستها المتبعة.ألوضع ا

  :ًتحليل الفجوات من خالل عمل جدول يبين الوضع المأمول المطلوب الوصول إليه لكل معيار ويتم رصد ثالثا

ً في األكاديمية وماهية اإلجراءات الالزمة لتحقيق الوضع  من معايير الجودة والنسبة المئوية المحققة فعليا

 المستهدف من أجل تذليل وسد الفجوات. 

  :ًالفجوات بالنسب المئوية وكذلك حجم ما هو محقق، ويمكن بناء على هذذا  حجم طط يحددثم يتم رسم مخرابعا

 ستراتيجية المراد تحقيقها.الالمخطط بلورة وصياغة الغايات واألهداف ا
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 الثاني:الجزء 

 

 التحليل البيئي لألكاديمية -2

 
Survey on IE Environment 

by 

S.W.O.T. Analysis 
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 ألكاديميةالوضع الراهن لتحليل  2-1

كاديمية مهام الجودة على مجموعة من فرق العمل أو اللجان بحيث تتولى كل لجنة دراسييييييية ألوزعت إدارة ا -

ومن أهم مهام كل لجنة هو إجراء  واسيييييتيفاء معيار واحد من المعايير الثالثة عشييييير التي تنطبق على األكاديمية،

 الوضع الراهن.  عمليات التحليل البيئي للوقوف على

االستقصاءات والفحص الوثائقي والمقابالت قوائم  SWOT Analysisاستخدمت كل لجنة إلجراء التحليل الرباعي  -

من المقابالت مع  افأجرت كل لجنة عددوالمالحظات للتعرف على جوانب القوة والضييعف والفرص والتهديدات، 

لداخلية )قيادات إدارية، عاملين، أعضييييييياء هيئة تدريس، هيئة معاونة، طالب(،  عينات مختلفة من األطراف ا

وقامت كل لجنة بتوزيع اسيييييييتبيان ضيييييييم أبرز نقاط القوة والضيييييييعف من وجهة نظر كل لجنة، والهدف من هذا 

( وثائق التحليل 1-1ملحق ) -القوة والضيييييييعف راء األطراف الداخلية في نقاط آاالسيييييييتبيان هو التعرف على 

 . البيئى

ثم وضعت كل لجنة من وجهة نظرها أبرز الفرص المتاحة والتهديدات المتوقعة، ثم صاغتها في صورة استبيان  -

تم توزيعه على األطراف الخارجية )ممثلين للمجتمع المحلي، أولياء أمور، ممثلين لمنظمات من سيييييييوق العمل، 

 نظمهاتات تدريب( ، وتمت عملية توزيع هذه االستبيانات أثناء انعقاد المؤتمرات السنوية التي جهات توظيف، جه

لالرتقاء بمسييتوى التعليم ولمشيياركة األطراف المجتمعية في تحسييين األداء وللمسيياهمة في طرح أفكار  األكاديمية

  .األول والثانى والثالثوثائق الملتقى السنوى و  ( وثائق التحليل البيئى1-1ملحق ) - مستقبلية

 جاء تصميم جميع االستبيانات السابقة لتكون مركزة ومبسطة ومحددة.  -

ومن ن أو طالب( و)أعضييييييياء هيئة تدريس أو هيئة معاونة أو إداري بالتالي أصيييييييبحت كافة األطراف من الداخل -

سوق العمل،و)شركات توظيف، أعضاء من المجتمع المحلي، ممثل الخارج أعضاء مجالس  ن لبعض مؤسسات 

إدارات بشيييييييركات هندسيييييييية، رموز من المجلس األعلى للجامعات( مشييييييياركة في عملية التحليل البيئي الداخلي 

 .والخارجي لألكاديمية

هععذه البيععانععات عنععد لجنععة التخطيط  تجميعمن إعععداد بيععانععات التحليععل الربععاعي تم اللجععان وبعععد ان انتهععت جميع  -

واتج عملية نالبيانات تبعاً لألهمية، ثم اسعععتخدم فريق التخطيط االسعععتراتيجي االسعععتراتيجي التي جمعت وحللت هذه 

سععععععتراتيجية وترتيبها حسععععععب األهمية النسععععععبية لها لتحديد أولوية الالتحليل في تحديد وزن كل عامل من العوامل ا

 . تنفيذها

،  ليل البيئة الداخليةمؤسييسيية مصييفوفة واضييحة ومحددة لمجاالت القوة والضييعف الناتجة من تحبالتالي صييارت لل -

 . لناتجة من تحليل البيئة الخارجيةفرص والتهديدات امصفوفة أخرى واضحة للو
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 تحليل البيئة الداخلية 2-1-1

اعتمدت األكاديمية في تحليلها للبيئة الداخلية على معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

قام أعضاء فريق التخطيط االستراتيجي باألكاديمية بدراسة ة المؤسسية والفاعلية التعليمية، لمحوري القدر

جاالت كاديمية، ومن ثم تحديد موتشخيص وتحليل المتغيرات والعوامل االستراتيجية في البيئة الداخلية لأل

 :  (ى( وثائق التحليل البيئ1-1ملحق ))القوة ومجاالت الضعف الواردة بالجدول التالي

 

 ( نقاط القوة والضعف5جدول رقم )

 نقاط الضعف نقاط القوة المعيار

 معايير القدرة المؤسسية  -أوالً 

المعيار 
 األول:
 

التخطيط 
 االستراتيجى

o  توجد لألكاديمية خطة استراتيجية معلنة وموثقة ومعتمدة

 ومطبقة.

o  يوجد باألكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا فريق عمل

ق تصال وثيق ودائم بكافة فراللتخطيط االستراتيجى على 

 عمل إعداد الدراسة الذاتية ومكتب الجودة. 

o ستراتيجي دورات من هيئة التلقى فريق عمل التخطيط ا

الجودة في القدرة المؤسسية والتخطيط االستراتيجي 

أصبح على دراية بتفاصيل إعداد ملف الخطة باألكاديمية، ف

 ستراتيجية.  الا

o  يوجد لألكاديمية رسالة ورؤية واضحة ومعتمدة ومعلنة

تعكس شخصيتها ودورها التعليمى ومسئوليتها المجتمعية 

 بما يتفق مع احتياجات المجتمع والتنمية.

o كاديمية من )قيادات، أعضاء ألأصبحت جميع األطراف با

إداريين، موظفين، طلبة( على دراية هيئة التدريس، 

ومعرفة بمضمون وفكرة الرؤية والرسالة بعد نشرهما من 

خالل عدد من الوسائل منها أغلفة كتب األكاديمية ودليل 

عالنات الرئيسية إلالطالب ومداخل المباني ولوحات ا

 لكتروني.إلوالموقع ا

o  ضعف مستوى المشاركة فى التحليل

األطراف من البيئى من جانب مختلف 

 خارج األكاديمية الحديثة.

o  ال تحتوى الخطة االستراتيجية

لألكاديمية على أنشطة تتعلق بإدارة 

 األزمات والمخاطر.

o  عدم نشر الغايات واألهداف بصورة

 معلنة بعد. 

o  ضعف مشاركة أصحاب المصالح

عمال في الخطة آلورجال ا

 االستراتيجية.

المعيار 
 الثاني: 

 
الهيكل 
 التنظيمي

o معتمد وموثق  ليحدد خطوط كاديمية هيكل تنظيمي لأل

 كاديمية.واالختصاصات لكل من عناصر األالسلطة 

o .يوجد مكتب لضمان الجودة وله هيكل تنظيمي معتمد ومعلن 

o  نشطة الهيئة القومية لضمان أمدير مكتب الجودة يشارك في

 جودة التعليم.

o  صر العملية عنايوجد مكتب للمتابعة التعليمية لتسجيل انتظام

 التعليمية.

o كاديميةزمات والكوارث تتبع عميد األدارة األتوجد وحدة إل. 

o ىكاوي و تلقي الشأاستقصاء الربداء يوجد مكتب لتقييم األ 

o  وجود عجز في أعضاء هيئة التدريس

 قسام العمارة والحاسبات.أب

o  ضعف ثقافة الجودة لبعض العاملين

 كاديمية.باأل

 

المعيار 
 الثالث: 

 
القيادة 

 والحوكمة

o األكاديمية ختيار القياداتال ةتوجد معايير دقيق 

o يات وآل مجالس فعالة ىأسلوب القيادة ديمقراطي ويعتمد عل

 الستقصاء الرأى وتلقى الشكاوى والمقترحات.

o  داريين والطالبعاملين واإللايوجد مكتب لتدريب 

o  ضعف دور الطالب في المجالس

 الرسمية

o أعضاء  ياسة تحفيزعدم وجود س

معاوينهم لتنمية الموارد التدريس و

 الذاتية

o  عدم وجود مكتب لتدريب أعضاء

 التدريس و معاونيهم
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المعيار 
 الرابع: 

 
المصداقية 
 واألخالقيات

o ق تتعلعد محددة ومعلنة لدى األكاديمية توافر إجراءات وقوا

حقوق الملكية الفكرية والنشر في مكتبة  بالمحافظة على

 .األكاديمية

o لتمييز بين تطبيق قواعد محددة لضمان العدالة وعدم ا

 الطالب 

o  ضمان عدم تعارض المصالح في أعمال لجان رصد

 متحاناتالدرجات واال

o  يوجد ميثاق يشمل الحقوق والواجبات لجميع العاملين

 باألكاديمية

o  الكتاب الدراسي والمراجع الخاصة

غير مراجعة بواسطة لجنة علمية من 

 .داخل األقسام

o تفاقيات تعاقد بين األكاديمية اتوجد  ال

وأعضاء هيئة التدريس على إعطائهم 

 Copy Rightsحقوق ملكية فكرية 

كمؤلفين للكتب الدراسية والمفترض 

أن يتم ذلك من خالل دار الكتب وأن 

يكون لكل كتاب رقم إيداع دولي 

ISBN Number  وأن تكون

التعاقدات محددة بمدة زمنية 

ول ئوموضحة لنسب مالية معينة ي

خر جزء منها لألكاديمية والجزء اآل

للمؤلف على أن تكون هذه العقود قابلة 

 للتجديد برضا الطرفين. 

o  بعض البرامج المحملة على األجهزة

لي غير في معامل الحاسب اآل

 مرخصة 

o ة فال تتبع األكاديمية سياسة لنشر ثقا

الملكية الفكرية عن طريق النشرات 

عضاء هيئة أالدورية واجتماعات مع 

 التدريس ،الطالب ، العاملين

o لكتروني لألكاديمية غير الموقع اإل

 ةصمفعل والمعلومات المنشورة والخا

بأعضاء هيئة التدريس الخبرة غير 

 .ةدقيق

o  اليوجد نظام حوافز معلن ومطبق

 .لألعمال اإلضافية داخل األقسام

o  الميثاق األخالقي غير معلن وغير

 .متاح لجميع األطراف

المعيار 
 الخامس:

 
الجهاز 
 اإلداري

o  الجودةوجود هيكل تنظيمى مقارب لنموذج هيئة. 

o دارى فى خدمة العملية التعليميةتكامل عناصر الجهاز اإل 

o دارىانضباط العمل بالجهاز اإل. 

o دارى وفقا وجود خطة متكاملة لتدريب الجهاز اإل

 لالحتياجات التدريبية

o داءكاديمية وسائل متعددة لتقييم األيوجد باأل. 

o دارية قسام اإلعدم ربط  بعض األ

 .لكترونيةبشبكة المعلومات اإل

o  عدم اشتراك العاملين بنقابة العاملين

 بالتعليم

o  ال توجد قواعد مفعلة ومعلنة للثواب

والعقاب فى اإلدارة باألكاديمية 

 الحديثة.

o واضحة للحوافز  ال توجد آلية

 للمتميزين من العاملين األكفاء.

المعيار 
 السادس: 

 
الموارد 
المالية 
 والمادية

o ن معال مســـتوى  زة علىجميع الفراغات التعليمية مجهــــ

ً التشطيبات والتجهيزات   .ومكيفة مركزيا

o عمــال الصيانة والنظافة والمحافظة على أاالهتمام الدائم ب

 كاديمية.ت والتجهيزات داخــل األآوالمنشســــالمة المبانى 

o  يوجد احتياجات للتوسع فى المبانى

والمنشـــآت والمناطق المفتوحة من 

فضل أجل تحقيق معـــدالت مساحية أ

 للطالب تتفق والمعايير المرجعية.

o  ال يوجد حرم جامعي لمباني

ً األكاديمية  ً أمنيا  ،يوفر للطلبة حزاما

ويرجع  Campus ـفال تتوفر فكرة ال

ذلك ألنه لم يكن متوقعاً من البداية 

اإلقبال المتزايد من الطلبة لاللتحاق 
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 اتطلب توسعيكاديمية وهو ما باأل

داخل الكتلة  في المباني امستقبلي

  .السكنية، فأصبحت المباني متفرقة

o  لى نظـــام مالى إتحتاج االكاديمية

نفاق المالى على معلن لتوجيه اإل

والوحدات بما يتفق قسام العلمية األ

 وخطط التطوير الموضـــوعة.

o كاديمية على الشبكة الدولية موقع األ

لى إلى مجهودات أكبر تهدف إيحتاج 

تطويره وتحديثه بحيث يكون أكثر 

 تفاعلية.

المعيار 
 السابع: 

 
المشاركة 
المجتمعية 
وتنمية 
 البيئة

o ستجابة السريعة من إدارة األكاديمية للمشاركة فى اال

 األعمال الخيرية أو خدمة األطراف المجتمعية.

o زدياد نسبة التحاق الطالب باألكاديمية فى كل عام مما ا

ترتب عليه وجود قاعدة كبيرة من أعضاء المؤسسات 

المجتمعية ممثلة فى السادة أولياء أمور الطالب مشاركين 

فى تواصل األكاديمية مع المجتمع فى صورة خدمات تؤدى 

 -رص تدريب كبيرة ومتنوعة للطالب ل: فكاديمية مثلأل

 خلق فرص عمل لتشغيل خريجى األكاديمية.

o لى تفاعل طالب إهتمامها اطالبية توجه  وجود أسر

األكاديمية مع المجتمع للتعرف على مشاكل البيئة المحيطة 

 و المساهمة فى حلها.أواقتراح الحلول لها 

o  ة باألكاديميحصول كثير من معاوني أعضاء هيئة التدريس

على شهادات علمية )ماجستير ـ دكتوراه( من خالل برنامج 

 الدراسات العليا باالشتراك مع الجامعات المصرية المختلفة.

o  اشتراك أعضاء هيئة التدريس في نشر البحوث في المجالت

 العالمية المعنية بالتطورات التكنولوجية الحديثة.

o تشارك فة وجود برامج تدريب ومحاضرات وندوات مختل

 األكاديمية. تنفيذها داخلأطراف مجتمعية متعددة فى 

o  عدم وجود محاضرات لتوعية

الطالب والعاملين باألكاديمية بكيفية 

 خدمة المجتمع من خالل األكاديمية.

o  ال يوجد وحدة ذات طابع خاص

ى فستشارات الهندسية تختص باال

مختلف تخصصات األكاديمية 

تمع للمساهمة فى حل مشكالت المج

ها كما ئوالبيئة المحيطة وتطوير أدا

يمكنها تقديم منتجات تفيد المجتمع 

 المحيط على األخص.

o التنسيق مع الجهات المحلية  عدم

المهتمة بخدمة البيئة مثل النظافة 

وزيادة المساحات الخضراء وتمهيد 

الطرق والشوارع المحيطة 

باألكاديمية لتوفير األمان للطالب 

نصرافهم من اأثناء حضورهم و

 األكاديمية فى التوقيتات المختلفة.

o  عدم التنسيق المعمارى الكافى فى

 طة لألكاديمية البيئة المحي

o أطراف مجتمعية مختلفة  عدم دعوة

 مجالس األكاديمية. للمشاركة فى

 

 نقاط الضعف نقاط القوة المعيار

 معايير الفاعلية التعليمية  -ثانياً 

المعيار 
 : الثامن
 

الطالب 
 والخريجون

o  وجود قواعد معلنة وموثقة لقبول الطلبة وإعالنها بشتى

 .وسائل اإلعالن

o لتسجيل الطالب وتعريفهم  داخلى جود مكتب تنسيقو

عضاء هيئة التدريس أباألكاديمية عن طريق طاقم كامل من 

 .وموظفين شئون طلبة وعروض فيديو ىوطلبة قدام

o وافدين من دول أخرى عربية للدراسة  وجود طالب

باألكاديمية نتيجة العتراف اتحاد المهندسين العرب بشهادة 

 بكالوريوس الهندسة التى تمنحها األكاديمية.

o  لألكاديمية دليل مطبوع للطالب ويكون متاحاً لجميع الطالب

 من خالل مكتب التنسيق الداخلى الخاص باألكاديمية.

o  مع السيد العميد مع مجلس الطلبة سبوعي أيتم عمل مؤتمر

 لمناقشة مشاكلهم.

o  الموارد المتاحة من فراغات تعليمية

معدالت أعداد الطلبة  ئال تكاف

المقبولين وهو ما ينتج مشكلة خاصة 

 بالمعدالت واألماكن.

o  واضحة و معلنة عدم وجود قواعد

لتوزيع الطلبة على   التخصصات 

 المختلفة

o  صعوبة تطبيق قواعد توزيع الطالب

على التخصصات نظرا لتفاوت 

الرغبات مما يؤدى إلى عدم توازن 

 األعداد بين التخصصات
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o اضافية للتقويات.إي مصاريف أمر ال يتم تحميل ولي األ 

o  يوجد أخصائية اجتماعية فى قسم رعاية الشباب لتقديم

 الرعاية االجتماعية للطالب.

o اتو ً  .فر نظام متكامل لدعم الطالب نفسيا وماديا وصحيا

o  فى المبنى الرئيسي عيادة مجهزة واحدة  2يوجد عدد

 والثانية بالمبنى الملحق.

o  يوجد طبيبة متخصصة بصفة مستديمة ومعها طاقم تمريض

 ممرضين وممرضات. 4مكون من 

o سعافات األولية للطالب، وعندما تستدعى إليتم تقديم ا

الضرورة يتم نقل الطالب المصاب إلى مستشفى اليوم 

رة إسعاف الواحد بالمعادى واألكاديمية متعاقدة مع سيا

تحضر فور حدوث أي طوارئ، وتتكفل األكاديمية بتقديم 

 العالج الكامل للطالب في حالة اإلصابة أثناء اليوم الدراسي. 

o رعاية الطلبة المتفوقين وكذلك المتعثرين 

o  طة األنشاالهتمام بنشاط الطلبة وتحقيق مراكز متقدمة فى

لتى اوالرحالت والمعسكرات الصيفية  ثقافيةالرياضية وال

 تنظمها وزارة التعليم العالى.

o  مشاركة الطالب في المسابقات المحلية والعالمية باإلضافة

إلى اشتراك بعض الطالب في المجالت العلمية في األفرع 

 الهندسية المختلفة.

o ولى بالمسابقات حصول عدد من الطلبة علي المراكز األ

 الرياضية على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية.

o  ًحتفاالً بالخريجين يحضره كثير مناتنظم األكاديمية سنويا 

ة في يالشخصيات العامة والتي لها عالقة بالمجاالت التطبيق

 قطاع الهندسة.

o  ضعف الحوافز المادية للطلبة

 المتفوقين.

o  توافر برامج وأنشطة لرعاية عدم

 الطالب الوافدين.

o فر سكن خاص بالطلبة. اعدم تو 

o في  للطالب مين صحيأال يوجد ت

 .األكاديمية

o  عدم وجود وحدة لمتابعة الخريجين

 ورعايتهم بعد التخرج

o  عدم وجود رابطة للخريجين تتبع

وحدة الخريجين لدمجها فى موقع 

 األكاديمية على اإلنترنت

o  عدم عقد دورات تنمية قدرات

 ومهارات الخريجين.

المعيار 
 : التاسع
 

 المعايير
 األكاديمية
والبرامج 
 التعليمية

o  تتبنى األكاديمية المعايير األكاديمية المرجعية القومية

NARS  الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

 .2009واالعتماد طبعة أغسطس 

o  جميع البرامج التعليمية تحقق المعايير األكاديمية المرجعية

 القومية.

o والمقررات الدراسية  التعليمية يوجد توصيف للبرامج 

Program Specifications 

تم إعداده طبقا لنموذج الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

واالعتماد، وذلك من خالل نظامين: النظام األول هو النظام 

كاديمية حيث التدريس بنظام الذي ال يزال سائداً باأل

 معتمدة والذين، النظام الثاني هو نظام الساعات الفصليال

،  2012/2013األكاديمية بدءاً بالعام الدراسي ببدأ يطبق 

ى ملفين: ملف فتشتمل برامج المقررات الدراسية عل

ين + ملف للمقررات بنظام فصلينللمقررات بنظام ال

 الساعات المعتمدة. 

o  رسالة األكاديمية تتفق مع المعايير األكاديمية القومية

 .NARSالمرجعية 

o  تدقيق مواصفات بعض المقررات الدراسية تطبيقاً لمعايير

 الجودة. 

o  تحرص األكاديمية الحديثة على أن تلبى البرامج التعليمية

التى تقدمها من حيث تنوعها ومحتواها احتياجات سوق 

 العمل.

o  االهتمام بقياس رأي الطالب في البرامج والمقررات

 التعليمية. 

o  بعض البرامج تجد إعراضا من

الطالب على االلتحاق بها وهى 

ظاهرة عامة على مستوى 

 الجمهورية.
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o اء تقصف والتدريب واسعرض البرامج على جهات التوظي

تحديث محتويات بعض المقررات الدراسية رأيها، ومن ثم 

للتوافق مع المعايير األكاديمية أو لمواكبة التطورات 

 التكنولوجية.

o  البرامج التعليمية التى تقدمها األكاديمية متفقة مع رسالتها

 وأهدافها االستراتيجية.

o دفة المسته تحرص األكاديمية على أن تحقق مخرجات التعلم

للبرامج التعليمية التى تقدمها وعلى التوزيع الجيد 

لمخرجات التعلم المستهدفة فى مصفوفة مخرجات التعلم 

 لكل البرامج.

o  تتم مراجعة مواصفات البرامج داخليا وخارجيا وتتم

االستفادة من تقارير المراجعين الخارجيين على مستوى 

ة امج التعليمياألقسام العلمية فى تدقيق مواصفات البر

 والمقررات الدراسية. 

o ب في جهات وجود برامج للتدريب الميداني المخطط للطال

 يعرف بالتدريب الصيفي.  -تدريب وشركات متخصصة 

o  تتوافر لدى األكاديمية الحديثة إحصائيات موثقة تتعلق

بتطور عدد الطالب الملتحقين بكل برنامج تعليمى ونسبة 

 المختلفة فى كل برنامج تعليمى النجاح فى الفرق الدراسية

وتطور نسبة الخريجين فى كل برنامج تعليمى خالل 

 السنوات السابقة.

o ع أساليب تقييم الطالب )تحريرى، شفهى، تطبيقى، تنو

 مشاريع(. ، تقارير

o  يتم تحليل نتائج الطالب وأعداد الملتحقين بالبرامج

واستقصاء رأى الطالب واألطراف المستفيدة وتؤخذ فى 

االعتبار عند مراجعة البرامج وتدقيق محتوى المقررات 

 الدراسية.

المعيار 
 : العاشر
 

التعليم 
والتعلم 

والتسهيالت 
 المادية

o  وجود استراتيجية موثقة، معلنة، ومعتمدة للتعليم فى

 المؤسسة.

o  نماط التعليم المستخدمة لتحقيق المخرجات أتوافق

 المستهدفة للتعلم.

o  على تنمية قدرات الطالب على تساعد المقررات الدراسية

 التعليم الذاتى.

o .مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية 

o  .وجود نظام إلعداد كتب جامعية مناسبة 

o تؤخذ نتائج التدريب الميدانى فى عملية تقويم الطالب. 

o  تظلمات الطالب من النتائجلتماسات( وتلقي ال)انظام وجود 

 والتحقق منها.

o .وجود مكتبة مناسبة وتوافر تكنولوجيات المعلومات بها 

o .وجود قاعات دراسية مناسبة ومكيفة 

o  .)ًتفعيل نظام إعالن النتائج عبر اإلنترنت )مؤخرا 

o  عدم توافر بعض المراجع العلمية

 بالمكتبة. الحديثة

o  حضور الطالب.ضعف 

o  عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

ال يتناسب مع معدالت أعداد الطلبة 

 خاصة في قسم العمارة.

o  ضعف إمكانيات لجان رصد الدرجات

 )الكنتروالت(

o .عدم وجود معمل لغات 

o  لية حاليا لقياس فاعلية آعدم وجود

التدريب الميدانى للطالب من خالل 

ى الطالب وجهات أاستطالع ر

 دريب.الت

o من نتائج التقويم  ةعدم االستفاد

 الطالبى فى تطوير البرامج التعليمية.

o  عدم وجود قياس وتقييم رضا الطالب

فاية ك ، فى مجاالت الفاعلية التعليمية

 ، نشطة الطالبيةالموارد المادية لأل

 نظم الرعاية الصحية.
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المعيار 
 الحادي
 عشر: 

 
أعضاء 
هيئة 

 التدريس

o التدريس حاصلون على درجة  عدد من أعضاء هيئة

الدكتوراه من جامعات أجنبية في أوروبا وأمريكا وهو ما 

ينعكس على جودة العملية التعليمية وتدريس مناهج دراسية 

 حديثة وبأساليب فكر حديثة.

o  عدد من أعضاء هيئة التدريس يواصلون نشاط البحث

العلمي بالنشر في المجالت الدولية والمشاركة في 

العلمية الدولية بدول في أمريكا وآسيا وأوروبا  المؤتمرات

وهو ما ينعكس باإليجاب على مستواهم العلمي وبالتالي يفيد 

 ذلك معاونيهم والطالب.

o  توجد آليات لتقييم األداء التعليمى ألعضاء هيئة التدريس من

خالل االستبيانات الطالبية التى يقوم بها ويحللها مكتب تقييم 

 األداء.

o  األكاديمية معايير موضوعية لتقييم أداء أعضاء هيئة تضع

التدريس ومعاونيهم، والتي تشتمل على مستوى االلتزام 

 الدقيق بالجداول الدراسية، واألنشطة التعليمية األخرى.

o  يوجد نظام صارم خاص بمتابعة حضور أعضاء هيئة

التدريس ومعاونيهم ونظام معلن لاللتزام بحضور مواعيد 

الدراسية في مواعيدها المعلنة، وذلك المحاضرات 

تابعة هذا النظام بشكل بتخصيص موظفين مختصين بم

دوري يومي، وتسجيل حاالت )الغياب بعذر، الغياب بدون 

جازات اإلعذر، التأخير، االنصراف مبكراً، األذونات، 

العارضة، وغيرها(، وهذا النظام مفعل داخل كل قسم من 

    األقسام التعليمية. 

o مة التخصص العلمى ألعضاء هيئة التدريس ءمال

 للمقررات الهندسية التى يشاركون فى تدريسها.

o مع العجز فى  لدى األكاديمية خطة وآليات مفعلة للتعامل

أعضاء هيئة التدريس وذلك بانتداب أساتذة من جامعات 

حكومية مرموقة لالستفادة من خبراتهم العلمية واألكاديمية 

 الت أعضاء هيئة التدريس. ولسد الثغرات في معد

o  يوجد مكتب للتدريب ألعضاء هيئة التدريس والهيئة

المعاونة ويقوم بتحديد متطلبات التدريب وإعداد ومتابعة 

 تنفيذ الخطط التدريبية 

o  تم تدريب نسبة عالية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة

المعاونة فى مجال الجودة من قبل الهيئة القومية لضمان 

 . التعليم واالعتمادجودة 

o  توجد آلية لعقد الندوات والدورات التدريبية لتنمية مهارات

عضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خالل مكتب أوقدرات 

 التدريب. 

o  القيام بإعالن سنوى عن الوظائف الشاغرة لبعض

 التخصصات بالكلية.

o  أعضاء هيئة أعداد يوجد عجز فى

 لين بأقسام العمارةالتدريس المؤه

 والحاسبات.

o  نسبة أعضاء الهيئة المعاونة أقل من

 النسبة المرجعية االسترشادية

o  ال توجد الئحة مالية معلنة تتضمن

للحوافز ترتبط بمستويات األداء  انظام

 ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. 

o  عضاء هيئة أعدم اهتمام بعض

 التدريس بنظام الترقية.

o عدم وجود تحفيز من األكاديمية سواء 

مادي أو تشجيعي للسادة أعضاء هيئة 

 ن بأبحاث علمية فييالتدريس المشارك

مجالت دولية أو مؤتمرات عالمية أو 

 محلية.
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المعيار 
 الثاني
 عشر:
 

البحث 
العلمي 

واألنشطة 
العلمية 
 االخرى

 

o  نسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركين فى البحث ارتفاع

ألعضاء هيئة  لىالعلمى سنويا بالمقارنة بالعدد اإلجما

 التدريس بالمؤسسة.

o مقارنة بعدد ً أعضاء  عدد األبحاث المنشورة محلياً ودوليا

 هيئة التدريس بالمؤسسة عدد معقول.

o .نسبة البحوث العلمية المشتركة مع مؤسسات علمية دولية 

o  تواجد عدد أعضاء هيئة التدريس الذين سبق لهم الحصول

 مثل براءات اختراععلى جوائز الدولة أو جوائز عالمية أو 

 سواق.الكتب المنشورة باأل

o  التي قام بها عدد من أعضاء هيئة األبحاث العلمية تنعكس

 العملية التعليمية. التدريس على رفع جودة

o  .دعم مشروعات الدراسات العليا واألبحاث العلمية 

o ب كتتحتوى على  بالمبنى الرئيسي وجود مكتبة مجهزة

 حديثة وهي متاحة لجميعمجالت إلى حد ما وومراجع 

 الطالب وأعضاء هيئة التدريس

o  مسابقات والمجالت بأبحاث الالطالب في بعض اجتهاد

 .مشاريع التخرج

o  تنوع تخصصات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

واختالف الجامعات المتخرجين منها يفيد الطلبة الختالف 

 المدارس واالتجاهات التعليمية  

o  أو  لعلمىوافر خطة للبحث اتعدم

العلمي حيث ال  البحث سياسة لتمويل

مشروعات بحثية ممولة ) توجد:

بروتوكوالت التعاون ( أو )واتفاقيات

للمؤسسة مع المؤسسات  البحثى

 .(واإلقليمية والعالميةالمحلية 

o  عدم االشتراك في االتفاقيات الثقافية

 المفعلة

o  قلة المشاركة فى الندوات وورش

العلمية المحلية العمل والمؤتمرات 

 واإلقليمية والدولية.

o  في  لهيئة المعاونةا مشاركةضعف

 البحث العلمي.

o  عدم وجود مكان محدد للبحث العلمي

 .والتقاء األعضاء للمشاورات البحثية

o  عدم وجود أجهزة حديثة تساعد على

البحث وتشجع هيئات خارجية للتعاون 

 .مع المكان

o  غياب المشاركة فى المشاريع التى

يح التعاون البحثى بين الكلية وقطاع تت

 .رجال األعمال

o  االفتقار لمفهوم العمل الجماعى

بحاث الفريق وغياب شبه كامل أل

 .ألقسام الكلية المختلفة

o  انعدام االشتراك في المجالت

والدوريات العلمية المطبوعة أو 

 ةلكترونياإل

o  وأنجازه من أبحاث إنشر ما تم تم يال 

 موقع الجامعة.أوراق بحثية على 

o  االعتماد المبالغ فيه على الكتاب

الجامعى و المذكرات المختصرة مما 

 .يعوق تنمية مهارات البحث والتعلم
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المعيار 
الرابع 
 عشر:
 

نظام إدارة 
الجودة 

والتطوير 
 المستمر

o  يوجد باألكاديمية مكتب لضمان جودة التعليم واالعتماد

 وتوجد وحدات للجودة باألقسام.

o  عملية التقويم الذاتى لألكاديمية بصفة دورية فى إطار تتم

المراجعة الداخلية، كما يتم مراجعة مواصفات البرامج من 

 قبل مراجعين خارجيين.

o  يعقد مجلس إدارة األكاديمية أسبوعياً وذلك لتقييم أداء القدرة

المؤسسية والفاعلية التعليمية باألكاديمية ويصدر قراراته 

 راء.بأغلبية اآل

o  مشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس في زيارات ميدانية

عتماد لمؤسسات التعليم اللمراجعة الخارجية )زيارات 

الجامعى والتعليم قبل الجامعي( ويستفاد من خبراتهم فى 

أعمال لجان الدراسة الذاتية وأعمال المراجعة الداخلية 

 باألكاديمية.

o يس والهيئةتم تدريب نسبة عالية من أعضاء هيئة التدر 

المعاونة واإلداريين  فى مجال الجودة من قبل الهيئة القومية 

 لضمان جودة التعليم واالعتماد.

o  عقد ندوات واجتماعات للتوعية بثقافة الجودة من قبل إدارة

األكاديمية ورؤساء األقسام مع الطالب وأعضاء هيئة 

 التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين.

o جهات التوظيف  رأي المستفيدين من

بالعناية الكافية من جهة  ظ  لم يح  

 كاديمية.األ

 

 66فى حين أن عدد نقاط الضعف هو  97(، أن عدد نقاط القوة يبلغ 5يتضح من بيان نقاط القوة والضعف، جدول رقم )

مقبول ( مما يدل على أن الوضع االستراتيجى للبيئة الداخلية %146) 1.46فقط. وتبلغ نسبة نقاط القوة إلى نقاط الضعف 

 .العمل لتحسينه وجار  

 

بعد عملية التحليل السابقة للبيئة الداخلية من فهم ومعرفة نقاط القوة والضعف المؤثرة على جودة التعليم باألكاديمية، قام 

والتى تسهم فى تطوير األكاديمية بنسبة  (قوةنقاط المن  نقطة 50) باستخالص أهمستراتيجي باألكاديمية الفريق التخطيط ا

ً ؤالتى ت (ضعفنقاط المن  نقطة 50) حدّد أبرز ، كما %100و %75تتراوح بين  على تقدم وتطور األكاديمية  ثر سلبا

صفوفة د م.  وهو ما يلزم الستخالص الدالالت االستراتيجية لهذا التحليل البيئى كذلك إعدا%100و %75بنسبة تتراوح بين 

 العوامل االستراتيجية الداخلية من خالل الخطوات التالية: 

 

تحديد وزن نسبى لكل نقطة من نقاط القوة )عامل استراتيجى( ولكل نقطة من نقاط الضعف ) عامل استراتيجى(،  (1

لنقاط الضعف بحيث يكون مجموع الوزن النسبى لنقاط  50لنقاط القوة و  50ومراعاة أن مجموع األوزان النسبية 

 . 100القوة ونقاط الضعف 

الداخلية )نقاط القوة ونقاط الضعف ( ترتيباً تنازلياً بحيث أن الترتيب األول لنقطة القوة ترتيب العوامل االستراتيجية  (2

 بينما الترتيب األخير لنقطة القوة أو نقطة الضعف ذات الوزن النسبى األصغر. ،أو الضعف ذات الوزن النسبى األكبر

فى حالة قدرة األكاديمية على  4× ي حساب الوزن المرجح لكل نقطة من نقاط القوة عن طريق ضرب الوزن النسب (3

فى حالة قدرة األكاديمية على االستفادة  3× وبضرب الوزن النسبى  %100 - %90االستفادة من نقطة القوة بنسبة 

.أما بالنسبة لحساب الوزن المرجح لكل نقطة من نقاط الضعف فيكون عن طريق %90 - %75من نقطة القوة بنسبة 

وبضرب  %100 - %90ى حالة قدرة األكاديمية على التغلب على نقطة الضعف بنسبة ف 2× ضرب الوزن النسبي 

 . %90 - %75فى حالة قدرة األكاديمية على التغلب على نقطة الضعف بنسبة  1× الوزن النسبى 

وهذا  ،المرجح بالنسبة لألكاديمية جمع األوزان المرجحة لكل من نقاط القوة ونقاط الضعف للوصول إلى الوزن الكلى (4

كانت القدرة  3من  واقترب البيئة الداخلية ) كلما زاد الرقم الرقم يعبر عن قدرة األكاديمية على التعامل مع عوامل

 :التالى الجدولبهوموضح  أكبر والعكس صحيح(. وكما

 
 



 2018  -2013الخطة االستراتيجية                                        األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى

36 
 

 ( مصفوفة نقاط القوة6جدول رقم )
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 8 4 2 معتمدة ومطبقة.معلنة وموثقة و ستراتيجيةاخطة لألكاديمية توجد 

ً مكيفة مجميع الفراغات التعليمية مجهزة على أحدث مستوى من التشطيبات والتجهيزات و  8 4 2 .ركزيا

عن الهيئة القومية  ( الصادرةNARSتتبنى األكاديمية المعايير األكاديمية المرجعية القومية )

. وتهتم األكاديمية بعقد الدورات والندوات 2009لضمان جودة التعليم واالعتماد طبعة أغسطس 

ما أدى إلى تعميق وعى أعضاء هيئة التدريس مكاديمية وورش العمل الخاصة بمفاهيم المعايير األ

 والهيئة المعاونة بها.

2 4 8 

درجة الدكتوراه من جامعات أجنبية في أوروبا  عدد من أعضاء هيئة التدريس حاصلون على

وأمريكا وهو ما ينعكس على جودة العملية التعليمية وتدريس مناهج دراسية حديثة وبأساليب فكر 

 حديثة.
2 4 8 

عدد من أعضاء هيئة التدريس يواصلون نشاط البحث العلمي بالنشر في المجالت الدولية 

الدولية في أمريكا وآسيا وأوروبا وهو ما ينعكس باإليجاب على والمشاركة في المؤتمرات العلمية 

 مستواهم العلمي وبالتالي يفيد ذلك معاونيهم والطالب.
2 4 8 

لألكاديمية رسالة ورؤية واضحة ومعتمدة ومعلنة تعكس شخصيتها ودورها التعليمى يوجد 

 ومسئوليتها المجتمعية بما يتفق مع احتياجات المجتمع والتنمية.
1.5 4 6 

أعضاء هيئة التدريس الذين سبق لهم الحصول على جوائز الدولة أو جوائز عالمية  من تواجد عدد

 أو براءات اختراع مثل الكتب المنشورة باألسواق.
1.5 4 6 

 6 4 1.5 مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية.

 من عناصر لألكاديمية هيكل تنظيمى معتمد وموثق يحدد خطوط السلطة واالختصاصات لكل

 األكاديمية
1.5 4 6 

 6 4 1.5 يوجد مكتب لضمان الجودة وله هيكل إدارى معتمد وموثق ومعلن ومطبق 

 األكاديمية ورؤساء يعقد مجلس األكاديمية أسبوعيا برئاسة عميد األكاديمية وعضوية وكيلى

بعض اإلداريين وذلك لتقييم وتقويم أداء القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية  األقسام ويدعو

 باألكاديمية ويصدر قراراته بأغلبية اآلراء.
1.5 4 6 

توجد ثالث وحدات باألكاديمية عبارة عن )مكتب للمتابعة التعليمية لتسجيل انتظام عناصر العملية 

 التعليمية(، )مكتب لتقييم األداء(، )وحدة إدارة األزمات والكوارث(. 
1.5 4 6 

تحرص األكاديمية الحديثة على أن تلبى البرامج التعليمية التى تقدمها من حيث تنوعها ومحتواها 

 احتياجات سوق العمل.لتلبية 
1.5 4 6 

 6 4 1.5 .دارى وفقا لالحتياجات التدريبيةوجود خطة متكاملة لتدريب الجهاز اإل
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 6 4 1.5 .انضباط العمل بالجهاز اإلداري

كاديمية من )قيادات، أعضاء هيئة التدريس، إداريين، موظفين، أصبحت جميع األطراف باأل

بمضمون وفكرة الرؤية والرسالة بعد نشرهما من خالل عدد من طلبة( على دراية ومعرفة 

ية عالنات الرئيسالوسائل منها أغلفة كتب األكاديمية ودليل الطالب ومداخل المباني ولوحات اإل

 لكتروني.والموقع اإل

1 3 3 

 4 4 1 .مجانية التقويات

جودة التعليم واالعتماد يعمل وجود مجموعة من المراجعين الخارجيين لدى الهيئة القومية لضمان 

ويستفاد من خبراتهم فى أعمال لجان الدراسة الذاتية وأعمال المراجعة الداخلية  باألكاديمية

 باألكاديمية.
1 3 3 

 3 3 1 مدير مكتب الجودة يشارك في أنشطة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

وآليات الستقصاء الرأى وتلقى الشكاوى أسلوب القيادة ديمقراطى ويعتمد على مجالس فعالة 

 والمقترحات.
1 4 4 

 4 4 1 .يتم تطبيق قواعد محددة لضمان العدالة وعدم التمييز بين الطالب

هيزات ت والتجآعمــال الصيانة والنظافة والمحافظة على ســــالمة المبانى والمنشأاالهتمام الدائم ب

 كاديمية.داخــل األ
1 3 3 

أطراف مجتمعية متعددة فى أنشطة األكاديمية مثل تدريب  األكاديمية على مشاركةتحرص 

 الطالب وإلقاء محاضرات وندوات وتقييم برامج.
1 3 3 

 4 4 1 سبوعي مع السيد العميد مع مجلس الطلبة لمناقشة مشاكلهم.أمؤتمر  عقد

مجال الجودة من قبل الهيئة تدريب نسبة عالية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى 

 القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.
1 3 3 

ووجود آلية االستفادة من الموارد البشرية يعظم دوره فى  العاليةدارى كفاءة العاملين بالجهاز اإل

 خدمة العملية التعليمية واالرتقاء بها.
1 3 3 

ً لجميع الطالب من خالل مكتب التنسيق الداخلى  ألكاديمية دليلل مطبوع للطالب ويكون متاحا

 الخاص باألكاديمية
1 3 3 

جميع البرامج التعليمية تحقق المعايير األكاديمية المرجعية القومية. ويوجد توصيف للبرامج 

 واالعتماد.والمقررات الدراسية تم إعداده طبقا لنموذج الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 
1 4 4 

 NARS. 1 3 3رسالة األكاديمية تتفق مع المعايير األكاديمية القومية المرجعية  

تتم مراجعة مواصفات البرامج داخليا وخارجيا وتتم االستفادة من تقارير المراجعين الخارجيين 

 على مستوى األقسام العلمية فى تدقيق مواصفات البرامج التعليمية والمقررات الدراسية. 
1 4 4 

 3 3 1 وجود برامج للتدريب الميداني المخطط للطالب في جهات تدريب وشركات متخصصة. 

 4 4 1 والتحقق منها. لتلقى تظلمات الطالب من النتائجلتماسات( )االوجود نظام 
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لتقييم األداء التعليمى ألعضاء هيئة التدريس من خالل االستبيانات الطالبية مفعلة توجد آليات 

 التى يقوم بها ويحللها مكتب تقييم األداء كذلك البرامج والمقررات التعليمية.
1 3 3 

 3 3 1 التخصص العلمى ألعضاء هيئة التدريس للمقررات الهندسية التى يشاركون فى تدريسها.مة ئمال

اشتراك أعضاء هيئة التدريس في نشر البحوث في المجالت العالمية المعنية بالتطورات 

 التكنولوجية الحديثة.
1 4 4 

 معلن لاللتزام يوجد نظام صارم خاص بمتابعة حضور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ونظام

 .بحضور مواعيد المحاضرات الدراسية في مواعيدها المعلنة
1 3 3 

 1.5 3 0.5 دعم مشروعات الدراسات العليا واألبحاث العلمية.

يوجد مكتب للتدريب ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين والعاملين يقوم بتحديد 

 .الخطط التدريبية متطلبات التدريب وإعداد ومتابعة تنفيذ
0.5 3 1.5 

اء هيئة عضأوجود مكتب تنسيق لتسجيل الطالب وتعريفهم باألكاديمية عن طريق طاقم كامل من 

 .وموظفين شئون طلبة وعروض فيديو ىالتدريس وطلبة قدام
0.5 3 1.5 

 ً ً  توفر األكاديمية نظاما متكامال لدعم الطلبة ماديا ونفسيا  1.5 3 0.5 .وصحيا

 1.5 3 0.5 نتائج التدريب الميدانى فى عملية تقويم الطالب.تؤخذ 

 1.5 3 0.5 وجود مكتبة مناسبة وتوافر تكنولوجيات المعلومات بها.

 ً لخريجين يحضره كثير من الشخصيات العامة والتي لها عالقة لحتفاالً اتنظم األكاديمية سنويا

 ة في قطاع الهندسة.يبالمجاالت التطبيق
0.5 3 1.5 

مشاركة الطالب في المسابقات المحلية والعالمية باإلضافة إلى اشتراك بعض الطالب في المجالت 

 العلمية في األفرع الهندسية المختلفة.
0.5 3 1.5 

 183   50 المجموع 
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 ( مصفوفة نقاط الضعف7جدول رقم )
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 6 3 2 .بأقسام العمارة والحاسبات عداد أعضاء هيئة التدريسيوجد عجز فى أ

مشكلة  جالموارد المتاحة من فراغات تعليمية معدالت أعداد الطلبة المقبولين وهو ما ينت ئال تكاف

خاصة بالمعدالت واألماكن، لذا يوجد احتياجات ملحة وضرورية للتوسع فى المبانى والمنشـــآت 

 فضل للطالب تتفق والمعايير المرجعية.أجل تحقيق معـــدالت مساحية أوالمناطق المفتوحة من 
2 3 6 

ً ال يوجد حرم جامعي لمباني األكا  Campus ـتتوفر فكرة ال، فال ديمية يوفر للطلبة حزاماً أمنيا

يمية وهو كادويرجع ذلك ألنه لم يكن متوقعاً من البداية اإلقبال المتزايد من الطلبة لاللتحاق باأل

 في المباني داخل الكتلة السكنية، فأصبحت المباني متفرقة.  امستقبلي اتطلب توسعيما 
2 3 6 

ً يختص بالثواب والعقاب  ً ماليا للعاملين من أعضاء هيئة التدريس أو ال تطبق األكاديمية نظاما

الهيئة المعاونة أو الموظفين أو اإلداريين، وهو ما يسبب شعوراً عند الكثيرين من أصحاب األداء 

المتميز باإلحباط لتساوي الجميع في النهاية مادياً، كما ال يوجد نظام حوافز مطبق إلى اآلن خاص 

ل عبئاً على أعضاء هيئة التدريس بجانب التدريس باألعمال اإلضافية داخل األقسام وهو ما يمث

 متحانات وأعمال الكنتروالت والجداول والتدريب الصيفي وغيرها.الوأعمال لجان ا

2 3 6 

تفاقيات تعاقد بين األكاديمية وأعضاء هيئة التدريس على إعطائهم حقوق ملكية فكرية اال توجد 

Copy Right  كمؤلفين للكتب الدراسية والمفترض أن يتم ذلك من خالل دار الكتب وأن يكون

وأن تكون التعاقدات محددة بمدة زمنية وموضحة  ISBN Numberلكل كتاب رقم إيداع دولي 

خر للمؤلف على أن تكون هذه العقود ول جزء منها لألكاديمية والجزء اآلئلنسب مالية معينة ي

 طرفين. قابلة للتجديد برضا ال

2 3 6 

ون لى تطويره وتحديثه بحيث يكإكاديمية إلى مجهودات أكبر تهدف يحتاج الموقع اإللكتروني لأل

أكثر تفاعلية، ويجب أن يتم تغذيته بكافة المعلومات الخاصة باألقسام وأعضاء هيئة التدريس 

 للمواد والمقرراتوسيرهم الذاتية ونبذة عن أبحاثهم العلمية وتوجهاتهم، وكذلك عرض مختصر 

اللتحاق باألكاديمية التعرف على هوية أعضاء في ان يالدراسية ليتسنى للطلبة وأسرهم والراغب

 هيئة التدريس وطبيعة المواد التي تتم دراستها وتوجهات برنامج كل قسم. 

2 2 4 

 3 2 1.5 .عمال التطويرية باألكاديميةعمال في األضعف مشاركة أصحاب المصالح ورجال األ

 3 2 1.5 تتعلق بإدارة األزمات والمخاطر. توجد خطط باألكاديميةال 

 3 2 1.5 عدم وجود قواعد واضحة ومعلنة لتوزيع الطلبة على التخصصات المختلفة.

صعوبة تطبيق قواعد توزيع الطالب على التخصصات نظرا لتفاوت الرغبات مما يؤدى إلى عدم 

 توازن األعداد بين التخصصات.
1.5 1 1.5 
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 1.5 1 1.5 عدم وجود معمل لغات.

 3 2 1.5 عدم توافر بعض المراجع العلمية الحديثة بالمكتبة.

مشروعات بحثية العلمي حيث ال توجد: ) البحث سياسة لتمويلأو عدم توافر خطة للبحث العلمى 

قليمية واإلبروتوكوالت التعاون البحثى للمؤسسة مع المؤسسات المحلية ممولة واتفاقيات( أو )

 والعالمية(.
1.5 1 1.5 

للسادة أعضاء هيئة التدريس  من األكاديمية سواء مادي أو تشجيعيقوى عدم وجود تحفيز 

 ن بأبحاث علمية في مجالت دولية أو مؤتمرات عالمية أو محلية.يالمشارك
1.5 2 3 

 1.5 1 1.5 الميثاق األخالقي غير معلن وغير متاح لجميع األطراف.

 1.5 1 1.5 كاديميةبالعناية الكافية من جهة األ ظ  المستفيدين من جهات التوظيف لم يح  رأي 

الطالب على مدار فصول  عدم وجود قواعد محددة للتعامل مع تجاوز نسبة الغياب من بعض

 العام الدراسي. 
1.5 1 1.5 

ت وزيادة المساحايوجد نقص فى التنسيق مع الجهات المحلية المهتمة بخدمة البيئة كالنظافة 

الخضراء وتمهيد الطرق والشوارع المحيطة باألكاديمية لتوفير األمان للطالب أثناء حضورهم 

 نصرافهم فى التوقيتات المختلفة.او
1.5 1 1.5 

 3 2 1.5 لي غير مرخصة .بعض البرامج المحملة على األجهزة في معامل الحاسب اآل

ال تتبع األكاديمية سياسة لنشر ثقافة الملكية الفكرية عن طريق النشرات الدورية واجتماعات مع 

 عضاء هيئة التدريس ،الطالب ، العاملين.أ
1 2 2 

 1 1 1 لكترونية.دارية بشبكة المعلومات اإلقسام اإلعدم ربط بعض األ

 1 1 1 كاديمية.ضعف ثقافة الجودة لدى بعض العاملين باأل

عدم وجود محاضرات لتوعية الطالب والعاملين باألكاديمية بكيفية خدمة المجتمع من خالل 

 األكاديمية.
1 1 1 

 ى مختلف تخصصات األكاديميةفستشارات الهندسية ال يوجد وحدة ذات طابع خاص تختص باال

جات تفيد منتها كما يمكنها تقديم ئللمساهمة فى حل مشكالت المجتمع والبيئة المحيطة وتطوير أدا

 المجتمع المحيط على األخص.
1 1 1 

 1 1 1 عدم عقد دورات تنمية قدرات ومهارات الخريجين.

 1 1 1 ال توجد إحصائيات في سوق العمل خاصة بخريجي األكاديمية.

كفاية الموارد المادية  ،عدم وجود قياس وتقييم رضا الطالب فى مجاالت الفاعلية التعليمية

 الطالبية، نظم الرعاية الصحية.نشطة لأل
1 1 1 

 2 2 1 ضعف إمكانيات لجان رصد الدرجات )الكنتروالت(.

 1 1 1 عدم االستفادة من نتائج التقويم الطالبى فى تطوير البرامج التعليمية حتى اآلن.



 2018  -2013الخطة االستراتيجية                                        األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى

41 
 

 2 2 1 عدم اهتمام بعض أعضاء هيئة التدريس بنظام الترقية.

 1 1 1 .بحاث الفريق ألقسام الكلية المختلفةوغياب شبه كامل أل االفتقار لمفهوم العمل الجماعى

 1 1 1 و أوراق بحثية على موقع الجامعة.أنجازه من أبحاث إال يتم نشر ما تم 

 1 1 1 توافر برامج وأنشطة لرعاية الطالب الوافدين.عدم 

 2 2 1 عدم توفر سكن خاص بالطلبة. 

 1 1 1 الخاص.مين صحي في التعليم أال يوجد ت

 2 2 1 عدم وجود مكان محدد للبحث العلمي والتقاء األعضاء للمشاورات البحثية.

 1 1 1 ضعف مشاركة الهيئة المعاونة في البحث العلمي.

 0.5 1 0.5 قلة اشتراك أطراف مجتمعية مختلفة في مستويات مختلفة لمجالس األكاديمية.

 86  50 المجموع

 269  100 القوة والضعفمجموع أوزان نقاط 

 
تعكس نتائج مصفوفة العوامل االستراتيجية الداخلية لألكاديمية أن الوضع االستراتيجى الداخلى لألكاديمية متوسط بشكل 

 .(2.5عام نظرا لقربه من القيمة المتوسطة والتى تؤخذ على أنها )
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 تحليل البيئة الخارجية 2-1-2

مجموعة من العوامل الخارجية ذات التأثير على الجوانب اعتمدت األكاديمية في تحليلها للبيئة الخارجية على 

المختلفة لألكاديمية  والمحددة فى معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد. وتتمثل العوامل الخارجية 

 ،هات سوق العمل لخريجى الكليات والمعاهد العليا للهندسةاتجا، المنافسين ،أصحاب المصلحة )المستفيدين( فى:

 التطورات ،العوامل االجتماعية ،العوامل االقتصادية ،العوامل السياسية ،الشركاء ،القوانين واللوائح الحالية

، وفيما يلي عرض ألبرز الفرص والتهديدات في ضوء تحليل استطالعات رأي األطراف التكنولوجية المتسارعة

 رجية كما بالجدول التالي: الخا

 

 ( الفرص والتهديدات8جدول رقم )

 التهديدات الفرص المعيار

 معايير القدرة المؤسسية  -أوالً 

المعيار 
 األول:
 

التخطيط 
 االستراتيجى

o لتحاق باألكاديمية لما ذاع لها من شهرة إقبال الطالب لال

 وسمعة معروفة بين أكاديمات التعليم الهندسي الخاص في

 مصر.

o بجمهورية مصر العربية  اقومي ااعتبار التعليم مشروع

 هتمام كبير في الوقت الحالي.اينصب عليه 

o  التوجه إلى إتاحة الفرص للقطاع الخاص لالستثمار فى

 التعليم العالى.

o  األنشطة التدريبية وورش العمل التى تنظمها الهيئة القومية

اعمة التى لضمان جودة التعليم واالعتماد والوثائق الد

 تصدرها.

o  انتشار ثقافة التواصل عبر مواقع التواصل االجتماعى فى

ييسر نشر رؤية ورسالة الكلية وأهدافها  المجتمع

 االستراتيجية للمجتمع الخارجى.

o  مشاركة األطراف المجتمعية فى إعداد رؤية ورسالة

 األكاديمية.

o  وجود إقبال مقبول من الطالب الوافدين على البرامج

 الدراسية بالكلية.

o  عدم استقرار أوضاع البلد الحالية- 

قتصادية منية والسياسية واالاأل

 واالجتماعية

o  تزايد الجامعات واألكاديميات الخاصة

 المنافسة في نفس المجال

o  تزايد جودة هذه الجامعات

واألكاديميات لما يتوافر بها من 

 قتصادية عاليةاإمكانات 

o على انتشار بعض الحمالت المضادة 

جتماعي على شبكة مواقع التواصل اال

نترنت تحاول أن تنال من سمعة اإل

 األكاديمية. 

o  التطورات التكنولوجية المتسارعة

 التي تواصل انتشارها في سوق العمل

o  مختلف األطراف من  استجابةضعف

 لمشاركة فىلخارج األكاديمية الحديثة 

 التحليل البيئى.

المعيار 
 الثاني:
 

الهيكل 
 التنظيمي

o  متطلبات االعتماد الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة

لدعم تطوير  امشجع اعام االتعليم واالعتماد تخلق مناخ

 الهيكل التنظيمي للوفاء بمتطلبات االعتماد.

o  مرونة الهياكل التنظيمية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة

الهياكل وسهولة تدبير الدرجات المالية للوظائف في 

 التنظيمية

o ل يرا لمتالحق  تغي في متطلبعععات  ا

 االعتماد.

المعيار 
 الثالث:
 

القيادة 
 والحوكمة

o ات لتنمية المهار الحكومية توافر برامج تدريبية بالجامعات

 دارية للقيادات األكاديمية.اإل

o .تبني الدولة لسياسة ضمان الجودة 

o  .عصر المعلوماتية واالنفتاح على العالم 

 

o  المنافسين  ىالقواعد الحاكمة لدمرونة

 بالجامعات والمعاهد.

o  كثرة عدد المنافسين من معاهد عليا

 وجامعات خاصة.

o  تقدم بعض المنافسين للحصول علي

 عتمادالجودة و اال
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المعيار 
 الرابع:
 

المصداقية 
 واألخالقيات

o  .صدور قوانين تحمي حقوق الملكية الفكرية 

o  البيانات التي تسهل الكشفتعدد وسائل النشر ووجود قواعد 

 السطو على الملكية الفكرية.  نع

o ل اإلعالم التي تيسر نشر المظالمتعدد وسائ. 

o  طبيعة المجتمع المحيط ودائرة

جتماعية والمعارف العالقات اال

 وتأثيراته السلبية على تجنب المصالح 

o  عدم تفعيل القوانين المنظمة لحقوق

 الملكية الفكرية بشكل تام.

المعيار 
 الخامس:

 
الجهاز 
 اإلداري 

o دارية توافر حزم وبرامج تدريبية لتنمية المهارات اإل

دارية  بمراكز التدريب بالقطاعين يادات اإلقللعاملين وال

 العام والخاص

o وجود مؤسسات تعليمية منافسة 

داريين تستقطب الماهرين من اإل

 كاديمية.والعاملين باأل

o  الخاصة بالدولة القوانين واللوائح

على إجازة تسمح بحصول الموظفين 

 .بدون مرتب بال حد أقصى

المعيار 
 السادس:

 
الموارد 
المالية 
 والمادية

o كاديمية من جانب الطالب قبال على األتزايد معدالت اإل

فضل لدى المؤسسة فى توفير المـــوارد أالجدد يعطى ثقة 

 المؤسسة.مكانات إالمالية الالزمة لتنمية وتطوير 

o  تطور الكتلة السكنية المحيطة باألكاديمية وتطور خدمات

 . النقل المحيطة بها

o فى منح درجات علمية تقبل أجنبية  اتجامع امكانية مشاركة

 مشتركة.

o  ماكن انتظــــار السيارات أمحدودية

خــارج األكاديمية نظــرا لوجود 

كاديمية داخل الكتلة السكنية ويزداد األ

استمرارية عمليات التنمية التهديد مع 

 كاديمية.السكنية حول موقع األ

o  ازدياد المنافســــة بين المعاهد

مــر الذى كاديميات المثيلة، األواأل

 مكانياتإيتطلب التطوير الدائم فى 

المؤسسة المادية وكذلك التخصصات 

 كاديمية المختلفة.األ

المعيار 
 السابع:

 
المشاركة 
المجتمعية 
وتنمية 
 البيئة 

o ح مما يتي تزايد وتطور الخدمات الحيوية فى محيط الجامعه

 .فرصة المشاركة فى التطوير

o  تفعيل الموقع اإللكتروني لألكاديمية والتي يمكن من خالله

عرض ملفات لتوعية الطالب والعاملين باألكاديمية بكيفية 

خالل التطبيقات الخدمة المجتمعية وتنمية البيئة من 

 الهندسية.

o  فىأعضاء  همالسادة أولياء أمور الطالب نسبة كبيرة من 

 .الخدمية وغير الخدمية المؤسسات المجتمعيةبعض 

o  وجود العديد من الهيئات والمؤسسات واألطراف المستفيدة

 ، المشاركة فى أنشطة األكاديمية المختلفة: تدريب الطالب

 تقييم البرامج والندوات وورش العمل.

o ة راهتمام المحليات بمحافظة القاه عدم

 لى نقص المرافق العامةإضافة باإل

 . بالمنطقة المحيطة باأكاديمية

o  األزمات االقتصادية المحلية والعالمية

 وتأثيراتها على التنمية.

 معايير الفاعلية التعليمية  -ثانياً 

المعيار 
 :الثامن
 

 الطالب
 والخريجون

o منحيمصروفات المعاهد واألكاديميات المنافسة  ارتفاع 

 األكاديمية فرصة اللتحاق أعداد كبيرة من الطلبة. 

o  المدن الجديدة والمناطق الصناعية فى محيط األكاديمية تفتح

 لخريجى األكاديمية.   ةسوق عمل واعد

o  الزيادة المطردة فى أعداد الجامعات

وبالتالى أعداد الحكومية والخاصة 

الخريجين بما يؤدى إلى اشتداد 

 المنافسة وتشبع سوق العمل.
o  زيادة الطلب على أقسام بعينها لم تفتح

بعد مثل قسم الهندسة المدنية وقسم هندسة 
وهذه األقسام متوفرة  ،الميكاترونيكس

بالجامعات واألكاديميات األخرى وهو ما 
يجعل الطالب ينجذب لهذه الجامعات 

 .األخرى
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المعيار 
 : التاسع
 

 المعايير
 األكاديمية
والبرامج 
 التعليمية

o  وجود معايير أكاديمية مرجعية قوميةNARS ها تأصدر

وتراجعها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد مع 

إمكانية تبنى أى معايير أكاديمية أخرى بعد الحصول على 

 الموافقة عليها من الهيئة.

o  القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد نشر تبنى الهيئة

 الوعى بالمعايير األكاديمية بوسائل متعددة.

o .االستفادة من اإلمكانيات المتاحة إلدخال طرق حديثة للتعليم 

o التى تسمح بتعديل اللوائح وإنشاء برامج لدى الهيئة لمرونة ا

جديدة لتلبى احتياجات سوق العمل خاصة مع التخطيط 

الساعات المعتمدة والذى يسمح باستخدام  للعمل بنظام

 اإلمكانات الحالية لألقسام فى برامج جديدة.

o  تواصل المؤسسات اإلنتاجية والخدمية واألجهزة التنفيذية

مع أعضاء هيئة التدريس مما ييسر مشاركة األطراف 

المعنية المختلفة فى تصميم وتطوير البرامج التعليمية 

وير غذية المرتدة التى تدعم تطتوفير الت نالمختلفة فضال ع

 البرامج القائمة.

o  وجود العديد من المشروعات الهندسية بالمناطق الصناعية

 تدريبية افى المجتمع المحيط باألكاديمية يهيئ فرص

 للطالب.

o  تنامى دور األطراف المستفيدة وتعاونها مع األكاديمية بما

 يدعم العمل األكاديمى واإلدارى بها.

o  المقررات وطرق صعوبة تعديل

التقويم نظرا لاللتزام بالالئحة 

المعتمدة من لجنة القطاع الهندسى 

 والمجلس األعلى للمعاهد الخاصة.

o  التطور العلمى والتكنولوجى فى

مجاالت التخصص وفى طرق 

 التدريس.

o  التغيرات السريعة فى متطلبات سوق

 العمل.

o  االرتفاع المستمر فى تكلفة الحصول

الحديثة الداعمة للعملية على التقنيات 

 التعليمية.

المعيار 
 : العاشر
 

التعليم 
والتعلم 

والتسهيالت 
 الداعمة

o زيادة الطلب على التعليم العالى فى مصر 

o .انتشار ثقافة االنترنت واستخداماته بين افراد المجتمع. 

o  متاحة تابعة لوزارة التعليم العالى وجود مكتبة رقمية

 اتصال مكتبة األكاديمية بها.لجامعات وإمكان جميع ال

o  انتهاج وزارة التعليم العالى سياسة محاربة الدروس

 الخصوصية وتوافق سياسة األكاديمية معها.

o  وجود مؤسسات صناعية وتدريبية متخصصة ومتعاونة

بالمجتمع المحيط مما يمكن من تخطيط وتنفيذ التدريب 

 العملى للطالب من خالل مكتب التدريب باألكاديمية.

o  مشاركة كبار أساتذة الجامعات ورجال الصناعة فى

باألقسام  خاصة مشروعات البكالوريوسامتحانات الطالب 

يبدون انطباعات جيدة عن مستوى هم المختلفة باألكاديمية، و

يعطى األكاديمية فرصة وسمعة طيبة ذا مشروعات الطالب وه

 عن مستوى الخريج.  

o  معامل وهو ماالارتفاع تكاليف تطوير 

بالتكنولوجيا  االكاديمية يهدد إمداد

الحديثة الالزمة لمواكبة العصر 

 ومتطلبات سوق العمل. 

o  انتشار ثقافة الدروس الخصوصية فى

 .المجتمع

o  وجود معاهد هندسية خاصة متطورة

 ومنافسة.

o التطور فى تكنولوجيا التعليم. 

o  االتجاه إلى أنماط تعليم حديثة مثل

 .التعليم اإللكترونى

o المجتمع فى مؤسسات  ضعف ثقة

 .التعليم بصفة عامة

o  سياسة القبول الحالية فى مؤسسات

 .التعليم العالى

o  التوسع فى إنشاء مؤسسات التعليم

 .العالى

o  تغير تفضيالت المجتمع للتخصصات

واتجاه الغالبية العظمى من الطالب 

 .إلى الدراسات األدبية

o  توجه الطالب إلى دراسات اللغات

بها مثل التجارة  األجنبية والدراسة

 باإلنجليزية والفرنسية واإلعالم.
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المعيار 
 الحادي
 عشر: 

 
أعضاء 
هيئة 

 التدريس

o  دورات تدريبية خاصة بأعمال جودة مراكز تقدم وجود

 التعليم واالعتماد.

o  ً من المحالين إلى  وجود خبرات متخصصة تتاح دوريا

 التقاعد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية الفنية العسكرية.

o .قوانين الدولة تتيح االعارة الداخلية ألعضاء هيئة التدريس 

 

o  عدم وجود دراسات عليا واالعتماد

على مؤسسات تعليمية أخرى فى 

 .تأهيل أعضاء الهيئة المعاونة

o يتيح  عدم وجود وحدات خاصة ال

ألعضاء هيئة التدريس لتنمية  افرص

 .قدراتهم أو خدمة المجتمع

المعيار 
 الثاني

 عشر: 
 

البحث 
العلمي 

واألنشطة 
العلمية 
 األخرى

o  التطور الهائل لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وتعدد

 المجاالت البحثية فيها على مستوى العالم

o  اعتماد كثير من التخصصات األخرى على  تكنولوجيا

 االتصاالت والمعلومات

o  وجود فرص للبحث العلمي الممول من قبل االتحاد األروبي

 مع مصر

o  انفتاح الحكومة على البحث العلمي والصناعة وتكنولوجيا

 االتصاالت والمعلومات وتعاون هيئة تنمية االبتكار إيتيدا

o  ةالبحث العلمي التطبيقي المرتبط بالصناعاالقبال على 

o عديد من الدول العربية للبحث العلمي وإنشاء لفرصة اتجاه ا

 المشاركة فيها لألكاديميةمراكز بحثية علمية يمكن 

o  قوة منافسة الكليات المناظرة في

 التخصصات.

o  إحجام أصحاب األعمال والشركات

عن تدعيم البحث العلمى على مستوى 

 .البحوث األساسية والتطبيقية

o  انخفاض عدد الطلبة المهتمين بالبحث

 علمي الجاد.ال

o رتفاع الملحوظ في مصروفات اال

الدراسات العليا بالجامعات الحكومية 

 مثل جامعة القاهرة.   

المعيار 
الرابع 
 عشر:
 

نظام إدارة 
الجودة 

والتطوير 
 المستمر

o  إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد وصدور

 قانون الهيئة.

o  الجودة من الهيئة الدعم الفنى الذى يحصل عليه مكتب

القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد من خالل أنشطتها 

 التدريبية ومنشوراتها.

o إعداد كوادر المراجعة الداخلية من خالل تنظيم  يةإمكان

دورات إعداد المراجعين الداخليين بالتعاون مع الهيئة 

 القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.

o  عاهد لبعض المالوضع التنافسى

الوضع مقارنة بالخاصة األخرى 

 التنافسى لألكاديمية.

 

فقط.  43فى حين أن عدد التهديدات هو  52(، أن عدد الفرص  يبلغ 6ول رقم )دج -يتضح من بيان الفرص والتهديدات 

هناك ( مما يدل على وجود بيئة خارجية مشجعة وإن كان %120) 1.20  وتبلغ نسبة عدد الفرص إلى عدد التهديدات

 العديد من التهديدات التى تحتاج إلى استراتيجيات وخطط لمواجهتها.

 

 ،خارجية لألكاديميةفى البيئة ال االستراتيجيةتحليل المتغيرات والعوامل ودراسة كاديمية بباأل االستراتيجيفريق التخطيط  قام

 الستراتيجيةاإعداد مصفوفة العوامل و لهذا التحليل البيئى االستراتيجيةالدالالت  بهدف استخالصوتحديد الفرص والتهديدات 

 الخارجية من خالل الخطوات التالية:  

 

هذه الفرص وأهم  استغاللعلى  كاديميةمن حيث قدرة األ %100-75تحديد أهم الفرص التى تمثل نسبة تتراوح بين  (1

على  كاديميةمن حيث قدرة األ %100-75التهديدات أو المخاطر فى البيئة الخارجية والتى تمثل نسبة تتراوح بين 

 التعامل معها.

 (لفرصنقطة ل 50) ومراعاة أن مجموع األوزان النسبية ،فرصة أو تهديد()استراتيجي تحديد وزن نسبى لكل عامل  (2

. وذلك فى ضوء نقطة 100 لنقاط الفرص ولنقاط التهديد النسبيع الوزن وبحيث يكون مجم (اتلتهديدنقطة ل 50)و

 لألكاديمية.   االستراتيجيالتأثير المحتمل لكل عامل على الموقف 

الخارجية )نقاط الفرص ونقاط التهديدات( ترتيباً تنازلياً بحيث أن الترتيب األول لنقطة  االستراتيجيةترتيب العوامل  (3

بينما الترتيب األخير لنقطة القوة أو نقطة الضعف ذات الوزن النسبى  ، ة أو التهديد ذات الوزن النسبى األكبرالفرص

 األصغر.
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فى حالة قدرة الكلية على  4× عن طريق ضرب الوزن النسبي  الفرصحساب الوزن المرجح لكل نقطة من نقاط  (4

الفرصة  استغاللفى حالة قدرة الكلية على  3× وبضرب الوزن النسبى  %100 - %90الفرصة بنسبة  استغالل

 .%90 - %75بنسبة 

فى حالة  2× أما بالنسبة لحساب الوزن المرجح لكل نقطة من نقاط التهديد فيكون عن طريق ضرب الوزن النسبي  (5

فى حالة قدرة الكلية على  1× وبضرب الوزن النسبى  %100 - %90مع التهديد بنسبة  التعاملقدرة الكلية على 

. جمع األوزان المرجحة لكل من نقاط الفرص ونقاط التهديد للوصول إلى الوزن %90 - %75التعامل مع التهديد 

لما ك ع عوامل البيئة الخارجيةلتعامل معلى ا كاديميةالكلى المرجح بالنسبة لألكاديمية، وهذا الرقم يعبر عن قدرة األ

 ( كانت القدرة أكبر والعكس صحيح. وكما هو موضح فى الجدول التالى:300من ) واقتربزاد الرقم 

 

 

 ( مصفوفة الفرص9جدول رقم )
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ت ايباألكاديمية لما ذاع لها من شهرة وسمعة معروفة بين أكاديملتحاق على االإقبال الطالب 

 التعليم الهندسي الخاص في مصر.
2 4 8 

منح مية ياألكاديمقارنة بمصروفات المعاهد واألكاديميات المنافسة النسبي لمصروفات  رتفاعاال

 األكاديمية فرصة اللتحاق أعداد كبيرة من الطلبة. 
2 4 8 

 8 4 2  .للكتلة السكنية المحيطة باألكاديمية وتطور خدمات النقل المحيطة بهاتطور المتسارع 

مشاركة كبار أساتذة الجامعات ورجال الصناعة فى امتحانات الطالب خاصة مشروعات 

يبدون انطباعات جيدة عن مستوى مشروعات هم باألقسام المختلفة باألكاديمية، و البكالوريوس

  وسمعة طيبة عن مستوى الخريج. يعطى األكاديمية فرصة  ذا الطالب وه
2 4 8 

مرونة الهياكل التنظيمية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة وسهولة تدبير الدرجات المالية 

 .للوظائف في الهياكل التنظيمية
2 3 6 

المدن الجديدة والمناطق الصناعية فى محيط األكاديمية تفتح سوق عمل واعد لخريجى 

وجود مؤسسات صناعية وتدريبية متخصصة ومتعاونة بالمجتمع المحيط مما ، واألكاديمية.

 يمكن من تخطيط وتنفيذ التدريب العملى للطالب من خالل مكتب التدريب باألكاديمية.
2 3 6 

 6 3 2 لى موارد بشرية من خريجى برامج األكاديمية.إخطط التنمية بالدولة والتى فى حاجة 

ت هتمام كبير في الوقابجمهورية مصر العربية ينصب عليه  اقومي االتعليم مشروعاعتبار 

 الحالي.
2 3 6 

إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد وصدور و تبني الدولة لسياسة ضمان الجودة

 قانون الهيئة.
2 3 6 
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 6 3 2 العالى.التوجه إلى إتاحة الفرص للقطاع الخاص لالستثمار فى التعليم 

 اعام امتطلبات االعتماد الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد تخلق مناخ

 لدعم تطوير الهيكل التنظيمي للوفاء بمتطلبات االعتماد. امشجع
1.5 4 6 

األنشطة التدريبية وورش العمل التى تنظمها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 .والوثائق الداعمة التى تصدرها
1.5 4 6 

توافر التواصل عبر شبكة المعلومات ييسر نشر رؤية ورسالة الكلية وأهدافها االستراتيجية 

 للمجتمع الخارجى.
1.5 4 6 

 6 4 1.5 دارية للقيادات األكاديمية.لتنمية المهارات اإل الحكومية توافر برامج تدريبية بالجامعات

دمية الخ المؤسسات المجتمعيةفى بعض أعضاء  همالسادة أولياء أمور الطالب نسبة كبيرة من 

 .وغير الخدمية
1.5 4 6 

 فضل لدى المؤسسةأ ثقةقبال على االكاديمية من جانب الطالب الجدد يعطى تزايد معدالت اإل

 مكانات المؤسسة.إفى توفير المـــوارد المالية الالزمة لتنمية وتطوير 
1.5 4 6 

 6 4 1.5 صدور قوانين تحمي حقوق الملكية الفكرية. 

 6 4 1.5 تعدد وسائل اإلعالم التي تيسر نشر المظالم. 

انتهاج وزارة التعليم العالى سياسة محاربة الدروس الخصوصية وتوافق سياسة األكاديمية 

 معها.
1.5 4 6 

 4 4 1 ية. السطو على الملكية الفكر نتعدد وسائل النشر ووجود قواعد البيانات التي تسهل الكشف ع

ز دارية  بمراكتوافر حزم وبرامج تدريبية لتنمية المهارات االدارية للعاملين والفيادات اإل

 .التدريب بالقطاعين العام والخاص
1 4 4 

الستفادة من الموارد لدارى عن طريق التدريب ووجود آلية رفع كفاءة العاملين بالجهاز اإل

 دوره فى خدمة العملية التعليمية واالرتقاء بها. البشرية يعظم
1 4 4 

وجود العديد من الهيئات والمؤسسات واألطراف المستفيدة المشاركة فى أنشطة األكاديمية 

 تقييم البرامج والندوات وورش العمل.،  المختلفة: تدريب الطالب
1 4 4 

وتراجعها الهيئة القومية لضمان جودة ها تأصدر NARSوجود معايير أكاديمية مرجعية قومية 

التعليم واالعتماد مع إمكانية تبنى أى معايير أكاديمية أخرى بعد الحصول على الموافقة عليها 

 من الهيئة.
1 4 4 

تبنى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد نشر الوعى بالمعايير األكاديمية بوسائل 

 متعددة.
1 4 4 

للعمل بنظام الساعات المعتمدة والذى يسمح باستخدام  الهيئة ووزارة التعليم العالىوجه لدى الت

 اإلمكانات الحالية لألقسام فى برامج جديدة.
1 4 4 
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 4 4 1 مشاركة األطراف المجتمعية فى إعداد رؤية ورسالة األكاديمية.

 3 3 1 .كاديميةدين على البرامج الدراسية باألمن الطالب الواف جيد وجود إقبال

يث تيح نشر وتحدانتشار ثقافة التواصل عبر مواقع التواصل االجتماعى فى المجتمع مما ي

 .عليها مما يفيد األطراف المعنية خارج األكاديميةمعلومات كافية 
1 3 3 

لمراجعة الداخلية من خالل تنظيم دورات إعداد المراجعين لإعداد كوادر و ية تأهيلإمكان

 بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد. الداخليين
1 3 3 

الدعم الفنى الذى يحصل عليه مكتب الجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 من خالل أنشطتها التدريبية ومنشوراتها.
1 3 3 

 3 3 1 وجود دورات تدريبية خاصة بأعمال جودة التعليم واالعتماد.

متاحة لجميع الجامعات وإمكان اتصال مكتبة تابعة لوزارة التعليم العالى وجود مكتبة رقمية 

 األكاديمية بها.
0.5 3 1.5 

 1.5 3 0.5 اعتماد كثير من التخصصات األخرى على  تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

ى البحثية فيها على مستوالتطور الهائل لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وتعدد المجاالت 

 .العالم
0.5 3 1.5 

 1.5 3 0.5 .ربي مع مصرووجود فرص للبحث العلمي الممول من قبل االتحاد األ

 1.5 3 0.5 ة.البحث العلمي التطبيقي المرتبط بالصناعاالقبال المتزايد على 

 يةلألكاديمعديد من الدول العربية للبحث العلمي وإنشاء مراكز بحثية علمية يمكن لاتجاه ا

 .المشاركة فيها
0.5 3 1.5 

 1.5 3 0.5 ى منح درجات علمية مشتركة.فأجنبية  اتجامع امكانية مشاركة

 180  50 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 



 2018  -2013الخطة االستراتيجية                                        األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى

49 
 

 ( مصفوفة التهديدات10جدول رقم )

ن  Threats  التهديدات
وز

ال
ى
سب

لن
ا

 

مل
عا

لت
 ا
ى
عل

ة 
در

لق
ا

 
يد

هد
لت
 ا
ع
م

 

ح
ج
مر

 ال
ن
وز

ال
 

سع ، وذلك بعد انتشار فكرة التوتزايد الجامعات واألكاديميات الخاصة المنافسة في نفس المجال

ميات كاديزدياد المنافســــة بين المعاهد واأل، وهو ما يؤدى الفى إنشاء مؤسسات التعليم العالى

يتطلب التطوير الدائم فى امكانيات المؤسسة المادية وكذلك مــر الذى األوهو ،  المثيلة

 بما يضمن لها عوامل التفوق والتميز على نظرائها.  كاديمية المختلفةالتخصصات األ

2 2 4 

 4 2 2 .قتصادية عاليةاتزايد جودة هذه الجامعات واألكاديميات لما يتوافر بها من إمكانات 

 4 2 2 الخاص. التعليمضعف ثقة المجتمع فى مؤسسات 

زيادة الطلب على أقسام بعينها لم تفتح بعد مثل قسم الهندسة المدنية وقسم هندسة الميكاترونيكس 

 وهذه األقسام متوفرة بالجامعات واألكاديميات األخرى. 
2 2 4 

ل أن نترنت تحاوجتماعي على شبكة اإلانتشار بعض الحمالت المضادة على مواقع التواصل اال

 تنال من سمعة األكاديمية. 
2 2 4 

الزيادة المطردة فى أعداد الجامعات الحكومية والخاصة و بالتالى أعداد الخريجين بما يؤدى 

 إلى اشتداد المنافسة و تشبع سوق العمل.
2 2 4 

 4 2 2   .الملحوظ في مصروفات الدراسات العليا بالجامعات الحكومية رتفاعاال

 4 2 2 .انتشار ثقافة الدروس الخصوصية فى المجتمع

واكبة تتطلب دائماً م التطورات التكنولوجية المتسارعة التي تواصل انتشارها في سوق العمل

هذه التكنولوجيا على مستوى الجانب التعليمي باألكاديمية وهو ما يتطلب ميزانية مالية مرتفعة 

 التكاليف لتطوير المعامل واستخدام تتقنيات حديثة داعمة للعملية التعليمية.   
2 2 4 

بالمنطقة المحيطة  العامةلى نقص المرافق إضافة اهتمام المحليات بمحافظة القاهرة باإل عدم

 .باأكاديمية
2 2 4 

كاديمية داخل الكتلة ماكن انتظــــار السيارات خــارج األكاديمية نظــرا لوجود األأمحدودية 

 كاديمية.السكنية ويزداد التهديد مع استمرارية عمليات التنمية السكنية حول موقع األ
2 2 4 

الغالبية العظمى من الطالب إلى الدراسات تغير تفضيالت المجتمع للتخصصات واتجاه 

 األدبية.
2 2 4 

 4 2 2 االرتفاع المستمر فى تكلفة الحصول على التقنيات الحديثة الداعمة للعملية التعليمية.

 2 1 2 األزمات االقتصادية المحلية والعالمية وتأثيراتها على التنمية.
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 2 1 2 .عتمادالجودة واال ىتقدم بعض المنافسين للحصول عل

 2 1 2 المنافسين بالجامعات والمعاهد. ىمرونة القواعد الحاكمة لد

صعوبة تعديل المقررات وطرق التقويم نظرا لاللتزام بالالئحة المعتمدة من لجنة القطاع 

 الهندسى والمجلس األعلى للمعاهد الخاصة.
2 1 2 

والمعارف وتأثيراته السلبية على تجنب جتماعية طبيعة المجتمع المحيط ودائرة العالقات اال

 .المصالح
2 1 2 

عاهد على مستوى الجامعات والمعدم تفعيل القوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية بشكل تام 

 .نحتى اآل
2 1 2 

عدم وجود دراسات عليا واالعتماد على مؤسسات تعليمية أخرى فى تأهيل أعضاء الهيئة 

 .المعاونة
2 1 2 

 2 1 2 مية.كاديداريين والعاملين باألمؤسسات تعليمية منافسة قد تستقطب الماهرين من اإلوجود 

 2 1 2 .تطوير األكاديميةفى األطراف من خارج األكاديمية من بعض ضعف مستوى المشاركة 

 1.5 1 1.5 العتماد.ا ىشروط الحصول علبعض  عدم تحقيقو في متطلبات االعتماد متسارعتغيير حدوث 

إحجام أصحاب األعمال و الشركات عن تدعيم البحث العلمى على مستوى البحوث األساسية 

 .والتطبيقية
1.5 1 1.5 

 1.5 1 1.5 التطور العلمى والتكنولوجى فى مجاالت التخصص وفى طرق التدريس.

 1.5 1 1.5 انخفاض عدد الطلبة المهتمين بالبحث العلمي الجاد.

 76  50 المجموع

 256  100 أوزان الفرص والتهديداتمجموع 

 

تعكس مصفوفة العوامل الخارجية لألكاديمية أن الوضع االستراتيجى الخارجى لألكاديمية متوسط حيث تؤخذ القيمة 

 .(2.56المتوسطة على أنها )
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 نتائج التحليل البيئي لألكاديمية 2-2

بعد عمليات رفع ومعاينة الوضع القائم لبنود تحليل البيئة الداخلية والبيئة الخارجية بالجزء السابق فيمكن التوصل إلى 

 استنتاج بعض المالحظات الهامة وذلك من خالل الجدول التالي. 

 ( نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات11جدول رقم )

 المعيار
 البيئة الخارجيةعناصر  عناصر البيئة الداخلية

 نقاط القوة
نقاط 

 الضعف
 التهديدات الفرص

 6 7 4 5 التخطيط االستراتيجى (1)

 3 2 2 6 الهيكـل التنظيمى (2)

 3 3 3 3 القيادة والحوكمة (3)

 2 4 7 4 المصداقية واألخالقيات (4)

 2 2 4 4 الجهاز اإلدارى (5)

 2 3 4 2 الموارد المالية والمادية (6)

 2 4 5 6 البيئةالمشاركة المجتمعية وتنمية  (7)

 2 2 11 16 والخريجون الطـالب (8)

 4 7 1 15 والبرامج التعليمية المعايير األكاديمية (9)

 10 6 8 10 التعليم والتعلم والتسهيالت الداعمة (10)

 2 3 5 11 أعضاء هيئة التدريس (11)

 4 6 11 9 نشطة العلمية األخرىالبحث العلمي واأل (12)

 1 3 1 6 والتطوير المستمر الجودة نظام إدارة (14)

 43 52 66 97 المجموع

 

( الهيكل التنظيمي الذي يتضح به 2ألكاديمية وتحديداً في معيار )ليتبين من خالل هذا الجدول وجود بعض نقاط التميز 

إدارة  نظام (14المثل معيار )بهيكل تنظيمي جيد باألكاديمية، و تفوق نقاط القوة على نقاط الضعف وهو ما يعني وجود

نقاط القوة على نقاط الضعف وذلك لوجود إدارة فاعلة نشطة تتمثل في وجود مكتب جودة يؤدي دوره فيه الجودة تتفوق 

إدارة  لالمستمرة من قب متابعةللستالم والتجميع وغيرها، ويرجع السبب في ذلك في عمليات التنسيق والتسلم واال

 ( المعايير األكاديمية9عمليات تنظيمها، وبالمثل معيار )والوكيل إلنجاز مهام الجودة السيد سيد العميد والاألكاديمية من 

امج والمقررات ستيفاء األكاديمية للبراليتضح به أيضاً تفوق نقاط القوة على نقاط الضعف ويرجع ذلك  والبرامج التعليمية

ض هذا الجدول وجود بععلى الوجه اآلخر يتبين من خالل . الدراسية بجميع األقسام وفقاً لالئحة التعليمية المعمول بها

( البحث العلمي واألنشطة العلمية األخرى حيث تتغلب فيه نقاط الضعف على 12السلبيات الواضحة وتحديداً في معيار )

المقام األول على دعم الطلبة ولم تدعم بالقدر الكافي بعد البحوث في نقاط القوة وذلك ألن األكاديمية ينصب اهتمامها 

في ة ستراتيجيهيئة التدريس والمعاونين، ولكن لمحاولة عالج هذه السلبيات تتوجه الخطة اال العلمية للسادة أعضاء

 رتقاء بمستوى األكاديمية بحثياً وعلمياً. الجزء التالي لوضع خطط تنفيذية دقيقة لال

ئق التحليل ( وثا1-1ملحق ) - تم عرض ومناقشة نتائج التحليل البيئي مع األطراف المختلفة داخل وخارج المؤسسة

 تم التعرف بصورة أكبر على أوجه القصور والمشاكل التي تعاني منها األكاديمية سواء النتائجومن خالل هذه ا. البيئى

 على المستوى الداخلي أو الخارجي.
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   وتحديد االحتياجات تحليل الفجوة 2-3

لتعرف ا اعتمدت هذه المنهجية أوالً علىاتبع فريق التخطيط االستراتيجي باألكاديمية منهجية مبسطة لتحليل الفجوة، 

ستراتيجية استخدام مصفوفة العوامل االعلى موقع األكاديمية على خريطة استراتيجيات المؤسسات التعليمية، تم ذلك ب

ستراتيجيات أو السياسات التي ينبغى أن تتبعها ي أي نوع من االوذلك للوقوف عل  IE Matrixالداخلية والخارجية

ً للوضع الراهن، بعد إجراء عمليات التحليل البيئي والتوصل إلى القيمة المتوسطة إلجمالي نقاط القوة  األكاديمية وفقا

، فيتم توقيع  2.56الي الفرص والتهديدات الذي بلغ والتوصل إلى القيمة المتوسطة إلجم  2.69والضعف الذي بلغ 

 .(18نقطة بهذه القيم على المصفوفة الموضحة بالشكل رقم )

 
  

 ( 2.56، 2.69رسم بياني يوضح موقف األكاديمية عند النقطة ) (18شكل )
 والتي تقع في منطقة سياسة التطوير والتحسين

 

المستوى الخارجي وهو ما يعبر عن وضع وعلى المستوى الداخلي  متوسطستراتيجي لألكاديمية يتضح أن الوضع اال

ية التي ستتبعها ستراتيجبعد التعرف على اال، ستراتيجي يحتاج وبصفة أساسية إلى إستراتيجيات للتطوير والتحسينا

ستراتيجي في دراسة ماهية أوجه القصور والسلبيات التي األكاديمية في الخطة الخمسية القادمة، بدأ فريق التخطيط اال

ا األكاديمية وهي ما تعرف بالفجوات، وانطلق الفريق في عمل دراسة تفصيلية داخل كل معيار من معايير تعاني منه

 يبين( 12)دول ج .تحليلوفيتم رصد الدراسة الذاتية لتقييم الفرق بين الوضع الحالي والوضع المستهدف الوصول إليه، 

الوضع المأمول المطلوب الوصول إليه لكل معيار والنسبة المئوية المحققة في األكاديمية وماهية اإلجراءات الالزمة 

 لتحقيق الوضع المستهدف وتذليل الفجوة.  
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 ( بيان تحليل الفجوات لجميع معايير الجودة باألكاديمية12جدول )

 المأمول المجال
نسبة 

 التحقق
 التعليق

1-
 

ة 
جن
ل

ى
ج
تي
را
ست
ال
 ا
ط
طي
خ
ال

 

 وجود لجنة معتمدة مدربة للتخطيط االستراتيجى .1

 تحليل بيئى موضوعى شامل غير متحيز .2

 طراف المجتمعية فى صياغة بنود الخطةمشاركة جميع األ .3

وجود أسععععععلوب لمراجععععة الرؤيعععة والرسععععععععالعععة واألهعععداف  .4

ية  االسععععععتراتيجيعة طبقعا للتحليعل البيئى ومعدى ارتبعاطهم برؤ

 الوزارة.

 تنفيذية مفعلة ومعتمدة ومبنية على التحليل البيئىخطة  .5

بال قإ –قبال الطالب الوافدين إوضعععع تنافسعععى جيد من حيث ) .6

موقع  – ةبرامج متميزة ومتنوع –سععععوق العمل على الخريج 

 جغرافى(

75% 

60% 

60% 

 

50% 

 

80% 

 

60% 

 

 دارةزيادة التدريب ومشاركة أكبر من اإل

 

ضعف مشاركة األطراف المجتمعية 

 المختلفة

 

 مجالس التعليم

 

 

 

 

 

 

 عجز فى بعض البرامج

 

 الفجوة متوسطة %64.17 نجاز فى  معيار التخطيط االستراتيجىمتوسط درجة اإل

2-
 

ى
يم
ظ
تن
 ال
ل
يك
ه
ال

 

 .الهيكل التنظيمى مالئم ومعلن ومعتمد  .1

وجود توصعععععععيف وظيفى مفععععل وموثق مع تحعععديعععد دقيق   .2

 .للمسئوليات

 .تبعية تنظيمية واضحةدارة أزمات وكوارث ذات إ  .3

مسعععععئوليات محددة يقوم على  هدارة الجودة واالعتماد لمكتب إل  .4

 .شارك فى مجالس التعليميأدائها و

80% 

100% 

 

85% 

100% 

 

 الفجوة صغيرة %91.25 معيار الهيكل التنظيمى  فى نجازاإل درجة متوسط

3-
 

مة
وك
ح
ال
و
ة 
اد
قي
ال

 
اختيار القيادات األكاديمية طبقا لمعايير الكفاءة بشععععععكل محدد   .1

 ومعلن مع مشاركة أعضاء هيئة التدربس فى االختيار.

يعتمد على المشععععععاركة  يادارة ديموقراطإتتبنى األكاديمية نمط   .2

 .وتشجيع االبتكار مع تقبل النقد

تععدريععب وتنميععة قععدرات القيععادات األكععاديميععة وغير األكععاديميععة   .3

 .عداد قيادات المستقبلإلية والحا

 قدرة القيادات األكاديمية على تنمية الموارد الذاتية لألكاديمية.  .4

نتععاجيععة والخععدميععة فى تنميععة ودعم العالقععات مع القطععاعععات اإل .5

 المجتمع.

80% 

 

85% 

 

65% 

 

50% 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

نشاء بعض الصناديق الخاصة لزيادة إ

 الموارد الذاتية

الطابع الخاص تفعيل الوحدات ذات 

 للعمل مع المجتمع الخارجى

 الفجوة متوسطة %64 معيار القيادة والحوكمة  فى نجازاإل درجة متوسط
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 وجود ميثاق أخالقى شامل ومعلن. .1

وضععععععع وتطبيق قواعد صععععععارمة للحفاظ على حقوق الملكية  .2

 الفكرية للجميع داخل األكاديمية.

العدالة والمسععععععاواة بين جميع أفرادها حرص األكاديمية على  .3

لخ وكععذلععك المسععععععععاواة بين إفى توزيع األعبععاء والحوافز ...

 الطالب فى التعلم والتقييم.

ى جراءات عقابية فإتوافر دليل للممارسات األخالقية يتضمن  .4

 حالة عدم االلتزام بهذه األخالقيات.

 ليات لجمع الشكاوى والتعامل معها.آوجود  .5

90% 

75% 

 

 

85% 

 

75% 

 

85% 

 

 الفجوة صغيرة %82 معيار المصداقية واألخالقيات  فى نجازاإل درجة متوسط

5-
 

ى
ار
الد
 ا
از
ه
ج
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لدى األكاديمية خطة تدريب مبنية على االحتياجات التدريبية  .1

 من العاملين ةوكذلك التغذية الراجع

دارى بشععععععكعل داء داخععل الجهععاز اإلتقوم األكععاديميععة بتقييم األ .2

 .ةتعظيم االستفادة من الموارد البشرية المتاحدورى يتيح لها 

 ارتفاع مستوى الرضا الوظيفى. .3

 دارى لرفع كفاءتهميكنة الجهاز اإل .4

70% 

 

75% 

 

55% 

60% 

 

 

 

 

 

ضاء الجهاز إراالستجابة لمطالب 

 دارىاإل

 

 الفجوة متوسطة %65 دارىمعيار الجهاز اإل  فى نجازاإل درجة متوسط

6-
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 لدى األكاديمية موارد مالية ذاتية كافية لتحقيق رسالتها .1

 كافية لممارسة العملية التعليمية. ةمنآمبانى األكاديمية صحية  .2

المرافق األسعععاسعععية لألكاديمية كافية صعععالحة لالسعععتخدام ويتم  .3

 صيانتها بشكل دورى.

المعامل واألجهزة والمعدات صعععععععالحة لالسععععععتخدام وكافية  .4

 ملية التعليمية.ومناسبة لممارسة الع

نترنععت يقععدم لععدى األكععاديميععة قععاعععدة بيععانععات وموقع على اإل .5

 خدمات متنوعة للعاملين والطالب.

90% 

75% 

 

75% 

 

85% 

 

60% 

 

 الفجوة متوسطة %77 معيار الموارد المادية والبشرية  فى نجازاإل درجة متوسط

7-
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ية
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وت

 

 

 بأنشطة خدمة المجتمع. خطة معلنة ومطبقة للتوعية .1

كل دورى فى  .2 فة بشعععععع ية المختل مشعععععععاركة األطراف المجتمع

 مجالس التعليم ومناخات تطوير التعليم باألكاديمية

 ارتفاع نسبة الرضا لدى األطراف المجتمعيه المختلفة  .3

 

40% 

 

30% 

 

 

70% 

 

 الفجوة كبيرة % 46.6 البيئة وتنمية االجتماعية معيار المشاركة  فى نجازاإل درجة متوسط
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قواعد قبول الطالب وتحديد تخصععععععصععععععاتهم والتحويل بينها  .1

 محددة ومعلنة ومطبقة.

 ةمكععانيععات المتععاحععاألعععداد المقبولععة مالئمععة مع الموارد واإل .2

 باألكاديمية.

 زيادة وتطور أعداد الطالب الوافدين لألكاديمية. .3

100% 

 

60% 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

الظروف السععععياسععععية ادت لتوقف الطالب 

 كاديمية.أللى اإالوافدين 

 الفجوة متوسطة %66.7 نيمعيار الطالب والخريج فى نجازاإل درجة متوسط

9-
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تلتزم األكاديمية بالمعايير األكاديمية المرجعية القومية وتتخذ  -1

 جراءات ما يلزم لتطبيقها.من اإل

تقوم األكاديمية بمراحعة رسعععععالتها وبرامجها بشعععععكل مسعععععتمر  -2

 لتكون متوافقة مع هذه المعايير.

البرامج التى تقعععدمهعععا األكعععاديميعععة مالئمعععة ومرنعععة لكى تلبى  -3

 احتياجات سوق العمل.

كاديمية تحقق رسععالتها ومخرجات التعلم البرامج التى تقدمها األ -4

 بها تحقق أهداف هذه البرامج.

ة توصيف للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية لدى األكاديمي -5

 معتمد من مجلس األكاديمية.

تلتزم األكاديمية بتطوير برامجها بشععععععكل مسععععععتمر مع جميع  -6

 األطراف المعنية داخل وخارج األكاديمية.

90% 

 

 

75% 

 

 

70% 

 

 

80% 

 

 

90% 

 

 

65% 

 

 الفجوة متوسطة %78.33 التعليميةمعيار المعايير األكاديمية والبرامج  فى نجازاإل درجة متوسط

1
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كععاديميععة اسععععععترتيجيععة للتعليم والتعلم معلنععة ومعتمععدة لععدى األ .1

وموثقععة شعععععععاركععت فيهععا األطراف المجتمعيععه المختلفععة ويتم 

 مراجعتها بشكل علمى ودورى منتظم

ى علاالنماط التعليمية باألكاديمية متنوعة وتسععععععاعد الطالب  .2

 التعلم الذاتى

قدم األكاديمية حلوال .3 مل مع مشععععععكالت التعليم  ت عا مبتكرة للت

 الدروس الخصوصية ...(   -)الكثافة العددية والتعلم المختلفة

ما يتوافق مع  .4 يدانى ب تدريب الم ية برامج لل تصععععععمم األكاديم

 ويتم تقيمها بشكل منتظم ةمخرجات التعلم المستهدف

كععد من عععدالععة تقييم الطالب ومععدى ليععة للتععأآتتبع األكععاديميععة  .5

 بمخرجات التعلم المستهدفة.  هارتباط

80% 

 

 

55% 

 

 

65% 

 

40% 

 

75% 

 

 

 

نمعععاط التعليم والتعلم أمطلوب تطوير 

 الذاتى

 

 

 

 مطلوب تطوير برامج التدريب الميدانى

 الفجوة متوسطة %63 محور التعليم والتعلم فى نجازاإل درجة متوسط
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 المؤهلين التععدريس هيئععة أعضععععععععاء من الكععافي العععدد يتوافر -1

  ليمىتع برنامج كل فى المختلفة التخصعععععصعععععات فى للتدريس

 .25: 1لى الطالب إنسبتهم 

عدد  -2 بة  نة أنسعععععع عاو ئة الم  25: 1لى الطالب إعضعععععععاء الهي

 وتخصصاتهم وكفاءتهم تلبى احتياجات األكاديمية.

التععدريس والهيئععة تقوم األكععاديميععة بتععدريععب أعضععععععععاء هيئععة  -3

على االحتياجات التدريبية  المعاونة بشععععععكل مسععععععتمر وبناءً 

 والتغذية الراجعة من جميع األطراف.

ئة عضععععاء هيأداء ألدى األكاديمية معايير معلنة ومطبقة لتقييم  -4

 التدريس والهيئة المعاونة تتضمن الثواب والعقاب.

ة ئعضعععععاء هيئة التدريس والهيأارتفاع الرضعععععا الوظيفى لدى  -5

 المعاونة بشكل مستمر.

 

65% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

50% 

 

 

45% 

 

 

 

تخطط األكاديمية لتطوير النسبة خالل 

 الخطة الخمسية الحالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعايير غير مطبقة

 

 

انخفاض واضح فى مستوى الرضا 

 الوظيفى

 الفجوة متوسطة %72 معيار أعضاء هيئة التدريس  فى نجازاإل درجة متوسط
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 لدى األكاديمية خطة موثقة للبحث العلمى. -1

ى ف ثبحععازيععادة كععل من كفععاءة العمليععة البحثيععة وتطبيقععات األ -2

كاديمية على نتاجية بشععععكل مسععععتمر مع حرص األالنواحى اإل

 ذلك.

تخصععععععص األكاديمية من ميزانيتها نسععععععبة للبحث العلمى مع  -3

 العلمى.زيادة التمويل الذاتى للبحث 

نة  -4 تعدعم األكعاديميعة أعضعععععععاء هيئعة التعدريس والهيئعة المععاو

والطالب للمشعععععععاركة فى الندوات والمؤتمرات العلمية وعقد 

 بعضها داخل األكاديمية.
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 اجاري ال يزال العمل فيها 

 

 

 

 

 

 

 

 

تطبيق  25/11/2013بدأ منذ يوم 

سياسة دعم مادي من إدارة األكاديمية 

لألبحاث العلمية وتم وضع خطة لهذا 

 الدعم

 معيار البحث العلمى  فى نجازاإل درجة متوسط
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تلتزم األكاديمية بتوفير نظام إلدارة الجودة الداخلية وتوفر لها  -1

 دارة الجودة.كل سبل الدعم إل

سية المؤس لقدرتها ودورى شامل تقويم بإجراء األكاديمية تلتزم -2

 وتستخدم نتائجه فى تطوير أدائها الكلى.

 للفاعلية والمسععععععتمر الشععععععامل التقويم على األكاديمية تحرص -3

وضيييييع خطط تحسيييييين وتعزيز  التعليمية وتسععععتخدم نتائجه فى

 .فاعلية التعليمال

لة بما يضييمن حسيين ءتفعل األكاديمية آليات المحاسييبة والمسييا -4

 األداء.

85% 

 

 

70% 

 

 

80% 

 

 

 

 

75% 

 

 الفجوة متوسطة %77.5 معيار الجودة والتطوير المستمر  فى نجازاإل درجة متوسط



 2018  -2013الخطة االستراتيجية                                        األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى

57 
 

( 19يمكن تلخيص حجم الفجوات في المخطط التالي المبين بالشكل ) بعد تحديد الوضع المأمول ونسبة تحقيقه باألكاديمية

 كما يلي...
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حجم الفجوات باللون األحمر ونسبة إنجاز المطلوب باللون األخضر، ومن النسب التقريبية ل طالمخطيتضح من خالل هذا 

شدها ستراتيجية التي تنستراتيجي مجموعة من الغايات واألهداف االخالل تحليل حجم الفجوات وضع فريق التخطيط اال

ستراتيجية الجزء التالي من ملف الخطة االفي خالل خطة تنفيذية دقيقة، واألكاديمية وتسعى أطرافها الداخلية لتنفيذها من 

هذه الغايات واألهداف بعد صياغة الرؤية والرسالة وفي نهاية الملف ترفق الخطة التنفيذية الشاملة لتذليل  استعراضيتم 

  الفجوات السابق اإلشارة إليها. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحليل الفجوات بكل معيار من معايير الجودة ( مخطط 19شكل )
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 :الثالثالجزء 

 

ثة ية الحديألكاديمستراتيجية ااتصميم وصياغة 

 للهندسة والتكنولوجيا
Design of the Strategic Plan 
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تم تشر 
والتعريف 
بالرؤية 
والرسالة

اللوحات 
والالفتات 

اإلعالنية داخل
االكاديمية

توزيعها على 
جميع أعضاء 
هيئة التدريس
ومعاونيهم 
واالداريين

توجد على 
مقدمة كل كتاب

ها دراسي ليعرف
الطلبة

نشرها على 
ة موقع األكاديمي
على شبكة 

االنترنت

                                                                 والرسالة  الرؤية 3-1

تم إعداد رؤية ورسالة األكاديمية بناًء على نتائج التحليل البيئي وقد اشتركت جميع األطراف من داخل األكاديمية  -

أعضاء هيئة التدريس والهيئة ، جميع اإلدارات ومديرالمعهد،  اإلدارية )عميد ووكالءوالقيادات األكاديمية مثل 

-1ملحق ) - ( وثائق إعداد الرؤية والرسالة7-1ملحق )وبعض األطراف الخارجية.  الطالب...إلخ( ،المعاونة

 .( محضر إقرار واعتماد الرؤية والرسالة من مجلس إدارة األكاديمية8

 رؤية ورسالة ةغاصيإلى  –في ضوء تبادل اآلراء ونتائج التحليل البيئي  -توصلت هذه األطراف المشاركة  -

 األكاديمية كما يلي:

 

  

 

 

 

 

 

 

واعتماد الرؤية  ( محضر إقرار8-1ملحق )تم اعتماد الرؤية والرسالة من خــــالل مجلس تعليمى لألكاديمية   -

 .والرسالة من مجلس إدارة األكاديمية

 (:20كافة األطراف المعنية عن طريق األساليب كما بالشكل )على تم نشر الرؤية والرسالة باألكاديمية وخارجها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( أساليب نشر والتعريف بالرؤية والرسالة داخل األكاديمية وخارجها20شكل رقم )

 

مراجعة وتحديث الرؤية والرسالة بشكل دوري كل خمس سنوات كحد أدنى لمواكبة التطورات  ةاألكاديميتنوى  -

وقد تم اعتماد ذلك فى مجلس األكاديمية كما تقرر مراجعتها قبل هذه الفترة فى حال وجود أية  ،المحلية والعالمية

صورة من قرار المجلس التعليمى باعتماد  (17-1ملحق ) -بناء على اقتراح من عميد الكلية  ضرورات تدعو لذلك

 ألية مراجعة وتحديث الرؤية والرسالة.

 

                                                                                                      رؤية األكاديمية:

أن تصبح األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا ضمن المعاهد العليا األكثر تميزا على المستوى المحلى واإلقليمى 

 فى مجال العلوم الهندسية وتطبيقاتها.

  رسالة األكاديمية:                                                                                                

إعداد الكوادر الهندسية المتميزة والقادرة على المنافسة علميا ومهنيا على المستوى المحلى واإلقليمى لكى تفى 

مختلفة عن طريق إكساب الدارسين المعارف والمفاهيم والمهارات حتياجات المجتمع فى قطاعات الدولة الاب

 .جتماعية واألخالقيةالتكنولوجية الحديثة والمتطورة باستخدام البرامج المتنوعة فى إطار من القيم الثقافية واال
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                                         ستراتيجيةاال هدافواألالنهائية الغايات  3-2

 فتم اسيييتطالع رأي األطراف الداخلية في مقترحات الغايات واألهداف  في ضيييوء خطة األكاديمية لتذليل الفجوات

 لألكاديمية األهدف االستراتيجية( 9-1ملحق )  -ستراتيجيةثم تم صياغة الغايات واألهداف اال  ،ستراتيجية اال

وذلك  ،البيئى( وثائق التحليل 1-1ملحق ) -ستطالع ثم أجري استطالع آخر بناًء على هذا اال  - وموثقة معتمدة

 لوصول إلى الصيغة النهائية لهما ومدى توافقهما مع التحليل البيئي ورؤية ورسالة األكاديمية كما يلي: ابهدف 

 

 كاديمية المستمر لتكون إحدى المؤسسات العلمية المتميزة فى مجال التعليم الهندسىاألولى: تطوير األالغاية   - 1غ
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  تنمية وتطوير مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس 1-1هـ 

ماشى وتت متطلبات سوق العمل م معءتتالالتطوير المستمر للمناهج الدراسية وزيادة فاعليتها واستحداث برامج  2-1هـ 

 مع التطور التكنولوجي

 مصادر تعلم متنوعة ومتطورة لألكاديمية وتوفيروالبنية التحتية تحسين البيئة التعليمية والتكنولوجية  3-1هـ 

 4-1هـ 
نسانية النبيلة وتعميق قيمة الوالء الوطني والمحافظة على المبادئ األصيلة للمجتمع ووضع التأكيد على القيم اإل

  عضاء هيئة التدريس ومعاونيهم كقدوة للطالب يمكن االقتداء بهاأ

 والعمل بالقوانين واللوائح الملزمة على كافة أطراف البيئة الداخليةرفع قيمة المصداقية واألخالقيات في األكاديمية  5-1هـ 

 باألكاديميةتشجيع وتحفيز العاملين المتميزين  6-1هـ 

 

 

رانهم قأأداء الطالب والخريجين في سوق العمل وتحسين الوضع التنافسي لهم ضمن  ىرفع مستو: الثانيةالغاية  - 2غ
 من خريجي الجامعات األخري

ف
دا
أه
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لث
 ا
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 م واحتياجات سوق العمل، ومهارات الطالبءلقواعد القبول والتحويل والتوزيع بما يتوا ةواضح ةرسم سياس 1-2هـ 

 ةصعدجميع األ ىالتميز عل ىتقديم نظام دعم طالبي متكامل لتحفيز الطالب عل 2-2هـ 

 تعليمية ةجود ىعلى ألحصول الطالب عل ةتوفير الظروف المالئم 3-2هـ 

 هدافهم والتقدم في سوق العملمساعدة األكاديمية للخريجين للوصول أل 4-2هـ 

 

 

 ليكون على مستوى الكفاءة المطلوبة كاديمية: تنمية قدرات الجهاز اإلداري باألالغاية الثالثة  - 3غ
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 األكاديميةاإلداري ببالجهاز  والعاملين القيادات  تنمية وتطوير أداء 1-3هـ 

 ستفادة من الموارد البشرية المتاحة تعظيم اال 2-3هـ 

 خلق وتوفير المناخ الجاذب للعاملين 3-3هـ 

 التحسين المستمر لمستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين باألكاديمية 4-3هـ  
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 وتنمية البيئة كاديمية في المشاركة المجتمعيةتعزيز دور األ: الرابعةالغاية  - 4غ
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 خدمة المجتمع من خالل النشاط الهندسي لألكاديمية في مختلف األقسام التابعة لألكاديمية 1-4هـ 

 امشاركة األكاديمية في تطوير البيئة المحيطة به 2-4هـ 

 المساهمة فى نهوض المجتمع فى سائر المجاالت. 3-4هـ 

 للمجتمع. وحدات ذات الطابع الخاص لتكون بيوت خبرةتنمية انشاء و 4-4هـ 

 

 تطبيق نظام إدارة الجودة لتحقيق التقويم الشامل والمستمر ألداء األكاديمية :الخامسةالغاية  - 5غ
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 عتماد للقياسات المرجعيةاستيفاء مكتب جودة التعليم واال 1-5هـ 

 يميةاألكادالدورية المتعلقة بالتقويم الشامل والمستمر ألداء  متنوعة لتنفيذ األنشطةاستخدام المكتب وسائل  2-5هـ 

 آليات معتمدة للمساءلة والمحاسبة لتقييم أداء جميع العاملين باألكاديمية إيجاد 3-5هـ 

 

  تطوير نشاط البحث العلمي والدراسات العليا : السادسةالغاية  - 6غ
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 دعم مشاريع الدراسات العليا واألبحاث العلمية 1-6هـ 

 ذات السمعة العالية لدراسات العلمية في المجالت العالميةالدولى لنشر تحسين مستوى ال 2-6هـ 

 ألعضاء هيئة والهيئة المعاونة إنشاء قواعد بيانات لإلنتاج العلمي 3-6هـ 

 والتصنيع لدى الطالب والهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريسدعم وتنمية القدرة على االبتكار  4-6هـ 

 

القوة  وذلك لتدعيم جوانب كاديميةستراتيجية لألواألهداف اال الغايات هذه تم االعتماد على التحليل البيئي عند صياغة

 ومعالجة جوانب الضعف واستغالل الفرص المتاحة وتجنب التهديدات التي تؤثر سلبا على أدائها.
 

 من جانب مختلف األطراف  كاديميةسييتراتيجية لألكان مسييتوى المشيياركة فعاالً في صييياغة الغايات واألهداف اال

شئون الطالب  وهي  باألكاديميةاألقسام رؤساء هيئة التدريس وحيث شارك فيها جميع أعضاء  األكاديميةداخل 

 وثائق التحليل البيئى( 1-1ملحق )لخ. إ .ورعاية الطالب والمالية ..وشئون الخريجين 

على الموقع اإللكتروني الخاص باألكاديمية وبعض  ،كاديميةستراتيجية لألنشر هذه الغايات النهائية واألهداف اال وتم -

ة ستراتيجيمراجعة وتحديث الغايات النهائية واألهداف اال ت األكاديميةوقرر، لوحات اإلرشادية داخل األكاديميةال

 . لمواكبة التطورات المحلية والعالمية بشكل دوري كل خمس سنوات
 

                                                         سياسات األكاديمية 3-3

السياسات التي تمثل اإلطار الحاكم للتصرف وتضمن تحقيق األكاديمية ألهدافها، وتعتبر حددت األكاديمية مجموعة من 

 لألكاديمية وتتمثل في :اإلطار الحاكم هذه السياسات بمثابة 

 سياسة التعليم والتعلم. 3-3-1

تتبنى األكاديمية استخدام أنماط متنوعة للتعلم لتحقيق مخرجات التعلم المستهدفة بالبرامج والمقررات المختلفة 

وتتضععععععمن هذه األنماط تشععععععجيع الطالب على التعلم الذاتي والتفاعلي داخل المحاضععععععرات والدروس العملية 

بحاث والمشعععاريع والزيارات الميدانية والعمل الجماعي بالمشعععروعات. هذه األنماط تضعععمن تحقيق وإعداد األ

ً  وضعت األكاديميةوقد . المخرجات التعليمية المستهدفة منها  .طموحاتال هذه وثيقة االستراتيجية لتعكس تماما
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تبنى واالقبال المتزايد على األكاديمية. كما توتتبنى األكاديمية سععياسععة التوسععع األفقى لمواجهة الكثافة الطالبية 

  سياسة الدعم العلمى المتكامل للطالب لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية

 سياسة البحث العلمي. 3-3-2

تولى األكاديمية االهتمام البالغ بالبحث العلمي والذي يعد من أهم أدوات تحقيق التنمية في عالمنا المعاصععععععر 

رسعععالتها التي تخصعععص فيها جزءا رئيسعععيا للبحث العلمي سعععواء على مسعععتوى الطالب أو ويتضعععح ذلك من 

. وعلية فاألكاديمية تدعم وبشععععععكل مسععععععتمر الخطط البحثية باألكاديمية كما تدعم القائمين بالعملية التعليمية

 على البحث الباحثين من أعضععععععاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. كما أن األكاديمية تحفز وتشععععععجع الطالب

 العلمى وتطور من برامجها التعليمية لتتفق مع هذه السياسة.

 :ةخدمة المجتمع وتنمية البيئسياسة  3-3-3

وتنمية البيئة. ولذلك تعمل األكاديمية فى خدمة المجتمع  ايمانا منها بدورها هذه السيييياسيييةوضيييعت األكاديمية 

المجتمع عن طريق حل مشعععاكل كما تسععععى الى  .وحدات ذات الطابع الخاصتفعيل إنشعععاء و على

هاتعزيز  ندوات التى تسععععععتهدف . أخيرا دور البحث العلمى التطبيقى فى حل تنظيم المؤتمرات وال

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 :سياسة التدريب 3-3-5

لطالب ل المهنية بناء القدراتو جميع العاملين باألكاديمية تنمية وتطوير كفاءات ومهاراتالى  التدريبيهدف 

يمكنهم من التميز فى سععععععوق العمل. واألكاديمية تعمل على تحديد وتقييم االحتياجات التدريبية بالقدر الذى 

لجميع العاملين بها وتنفيذ برامج تدريبية تضعععمن وجود جهاز ادارى فعال واعضعععاء هيئة تدريس قادرين على 

ية على توفير فرص التدريب للطالب التى تضععععمن تفوقه تحقيق رسععععالة ورؤية األكاديمية. كما تعمل األكاديم

 المهنى محليا واقليميا.

 : السياسة المالية 3-3-6

حانات ورسييييوم التدريب ورسييييوم امت مصييييادر الدخل لدى األكاديمية تكاد تنحصيييير فى مصييييروفات الطالب

عام هى كل ما ينفق على بشييييكل وأوجه االنفاق  .الطالب وحصيييية األكاديمية من ايراد الجمعية التى تتبع لها

البيئة التعليمية الداخلية باألكاديمية سيييواءا كانت مرتبات العاملين باألكاديمية أو التجهيزات المادية والتدريب 

 في فائدة رأس المال الجمعية المالكة لألكاديميةحق باإلضييافة إلى  وغيرها من أوجه االنفاق داخل األكاديمية

وسياسة األكاديمية المالية تضع أولوية لالنفاق على تطوير وتحسين . كاديميةوبعض أوجه االنفاق خارج األ

يتضيييييييح مما سيييييييبق أن لألكاديمية مواردها المالية والمادية الكافية، والتي تمكنها من تحقيق . بيئتها الداخلية

لتعليم نشطة اأهدافها بكفاءة وفعالية. ويجب على األكاديمية أن تراعى عند تخصيص موازنتها السنوية على أ

وخدمة المجتمع االحتياجات الفعلية لهذه األنشييييييطة ومدى مسيييييياهمة كل منها في تحقيق رسييييييالة األكاديمية 

 وأهدافها االستراتيجية.

تم عرض ومناقشيية هذه السييياسييات  في اجتماعات عميد ووكالء األكاديمية والسييادة أعضيياء هيئة التدريس ووضييع 

تشييكيل لجان الجودة داخل األكاديمية فقد تم تكليف لجنة السييياسييات لتختص بتنفيذ  الخطط  التنفيذية لتحقيقها، في ظل

لجودة تطوير إدارة ا  -سياسات األكاديمية وهذه اللجنة تضع سياسات األكاديمية تحديداً في:  شئون التعليم والطالب 

باإلضيييييافة إلى شيييييئون الخريجين و  شيييييئون البيئة وخدمة المجتمع، -الموارد المادية والبشيييييرية   -المعنية بالتدريب 

شتها  شمل كافة أنشطة األكاديمية لعرضها ومناق شكاوى والمقترحات وتقدم هذه اللجنة توصياتها ومقترحاتها التي ت ال

مع إدارة األكاديمية والطالب فيما يخصيييييييهم من شيييييييئون تعليم وخدمات ورعاية الطالب وقررت إدارة األكاديمية 

ات من حيث التقويم والتعديل والمالءمة واإلجادة بشيييكل دوري كلما دعت الحاجة إلى مراجعة وتحديث هذه السيييياسييي

سياسات.  -ذلك  سة الذاتية التالية إقرار وتطبيق اللجان لهذه ال ( صورة من نماذج 18-1ملحق )توضح فصول الدرا

  .اجتماعات لجنة السياسات الخاصة باألكاديمية

السييياسييات ضييمان تحقيق رضيياء المتعاملين مع األكاديمية وتحقيق المنافسيية  تهدف إدارة األكاديمية من وضييعها لتلك

 المتميزة في سوق العمل.
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                                                                            لخطة التنفيذيةا 3-4

لمصغرة خالل تحليل الخطط التنفيذية استراتيجي باألكاديمية خطة تنفيذية استمد بنودها من وضع فريق التخطيط اال

 ، وقد اتبع الفريق منهجية تحليلية في وضع الخطة التنفيذية الخمسية كما يلي: التي وضعتها لجان الجودة باألكاديمية

 عقد اجتماعات دورية للتوافق على سياسة وضع الخطة التنفيذية.  -أ

لجان الجودة باألكاديمية والتي شملت جميع المعايير تحليل الخطط التنفيذية المصغرة التي أعدتها كل لجنة من  -ب

 بما فيها محور القدرة المؤسسية ومحور الفاعلية التعليمية. 

بناًء على تحليل الفجوات وتحقيق الغايات واألهداف االستراتيجية السابق اإلشارة إليها فقد تم رصد خطة تنفيذية  -ج

تبدأ بالتعرف على: )الخطة والبرنامج التنفيذي، مؤشرات لتحقيق كل هدف من هذه األهداف بصورة تفصيلية 

األداء، مسئولية التنفيذ، المدة الزمنية الالزمة لتحقيق هذه الخطة، اآللية أو النشاط التنفيذي وهي عبارة عن 

 . (، الموارد المالية المرصودة لتحقيق كل هدفإجراءات يتم تنفيذها
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 تطوير االكاديمية المستمر لتكون إحدى المؤسسات العلمية المتميزة فى مجال التعليم الهندسى - 1غ

 مسئولية التنفيذ مؤشرات األداء الخطط والبرامج التنفيذية األهداف اإلستراتيجية
االعوام الدراسية 

 14-13ابتداءا من 
 الموارد أنشطة التنفيذ

 

 1-1هـ 

تنمية وتطوير مهارات وقدرات 

 أعضاء هيئة التدريس

 

ـ إستقطاب الكفاءات المؤهلة 1/1/1

من اعضاء هيئه التدريس 

 والهيئة المعاونه

ستكمال مفعلة الخطة  -

 والمعيدين ا هـ ت

 وكفء مؤهلين ت ـأ ه -

تنوع التخصصات  -

 العلمية

 

 العميد -

األكاديمية وكيل  -

 لشؤون التعليم

 االقسام رؤساء -

1 1 1 1 1 

 تحديد احتياجات االقسام -

 تحديد معايير االختيار -

ستكمال ا خمسية الخطة وضع  -

 والمعيدين هـ ت

 تنفيذ الخطة -

800000+ 

1000000 

 
 سنويا

تحسين نسبة عدد أعضاء   -1/1/2

هيئعععة التعععدريس والهيئعععة 

الععمععععععاونعععة الععى الععطععالب 

ليعععات خطعععة وآ  ووضعععععععع 

التعامل إلسععتكمال أعضععاء 

هيئعععة التعععدريس والهيئعععة 

 المعاونة

نسبة ارتفاع سنوى ل -

عدد أعضاء هيئة 

 التدريس الى الطالب

 العميد -

وكيل األكاديمية  -

 لشؤون التعليم
1 1 1 1 1 

 تحديد النسبة الحالية -

 وضع خطة سنوية لتحسين النسبة -

 استكمال أ هـ ت باالنتداب -

1000000+ 

800000 

 

 سنويا

وضع قواعد لتعيين  - 1/1/3

أعضاء هيئة التدريس 

 والهيئة المعاونة

وجود قواعد معلنة  -

 ومطبقة لتعيين أ هـ ت

 العميد -

وكيل األكاديمية  -

 لشؤون التعليم
1 1 1 1 1 

مجلس تعليم يحدد قواعد تعيين أ  -

 ----------- هـ ت 

تععععطععععويععععر أداء وقععععدرات  -1/1/4

أعضععععععععاء هيئععه التععدريس 

 لمعاونهواوالهيئه 

نسععععععبة المشععععععاركة فى  -

 التدريبية البرامج

 نتائج تقييم االداء -

 نتائج إستقصاء الطالب -

شهادات اجتياز أعضاء  -

هيئععة التععدريس والهيئععة 

العععمعععععععاونعععة لعععدورات 

 المحددةالتدريب 

 وحدة تقييم األداء -

مدير مكتب  -

 التدريب
1 1 1 1 1 

 تحديد احتياجات أ هـ ت التدريبية -

ت خطة خمسية لتدريب أ هـ  -

 والهيئة المعاونة

 تقييم برامج التدريب  -

1500+  

9000 

 
 سنويا
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 الهيئه المعاونهودعم تأهيل  -1/1/5

الترقى للهيئعععة  نسععععععبعععة -

 ونة.االمع

زيعععادة متوسعععععععط دعم  -

 الدراسات العليا السنوى

المشععععععاركة فى نسععععععبة  -

 البرامج

 نتائج تقييم االداء -

 نتائج إستقصاء الطالب -

 دالعمي -

وكيل األكاديمية  -

 التعليم لشؤون

رئيس شؤون  -

 العاملين

1 1 1 1 1 

قواععععد دعم  - فيعععذ  ن ت وضعععععععع و

الدراسععات العليا والبحوث للهيئة 

 المعاونه

وضععععععع قواععععد الترقى للهيئعععة  -

 المعاونة

ية  - يذ خطة خمسعععععع وضععععععع وتنف

 لتدريب الهيئة المعاونة

لتدريب بند ا

 سابق

 البحث العلمى

 الحق بند

قياس مسععععععتوى الرضععععععاء  -1/1/6

هيئععه  الوظيفى ألعضععععععععاء

 التدريس والهيئه المعاونه

نسبة الرضا الوظيفى ل  -

  أ هـ ـ والهيئة المعاونة
 مكتب تقييم األداء -

1 1 1 1 1 

إعداد اسععععععتبيان يقيس مسععععععتوى  -

 الرضاء الوظيفي

قياس مسعععتوى الرضعععا الوظيفى  -

 والهيئة المعاونة ـ ته أ ل

-------- 

وضععععععع وتنفيذ نظام لتقييم  -1/1/7

التدريس اداء اعضععاء هيئه 

 والهيئه المعاونه

 التقدم فى مستوى االداء -

 تقارير تقييم االداء -

 دالعمي -

 1 1 1 1 1 مكتب تقييم األداء -

إعععداد اسععععععتبيععانععات لتقييم أداء  -

أعضععععععاء هيئة التدريس والهيئة 

 المعاونة

 اعداد تقارير تقييم األداء -

--------- 

 2-1هـ 

التطوير المستتتتتتتتمر للمنتتتاهج 

التتدراستتتتتتيتتة وزيتتادة فتتاعليتهتتا 

 تتالئم معواستتتتتتتحتتتداث برامج 

وتتماشتتى  متطلبات ستتوق العمل

 مع التطور التكنولوجي

 

دراسعععععععة السععععععوق المحلى  -1/2/1

واالقليمى وتحديد إحتياجاته 

 العلميه والهندسية 

 تععحعععديعععد احععتععيعععاجعععات  -

 السوق المحلى والعربى

وكيل األكاديمية  -

 التعليملشؤون 
  1   

دراسة احتياجات السوق المحلى  -

 والعربى
 ---------- 

 قسععم الهندسععة المدنية انشععاء -1/2/2

واضععععافة برنامج الهندسععععة 

 المدنية

اعداد برنامج الهندسععععععة  -

 المدنية

 انشاء القسم -

 العميد -

 مجلس التعليم -
  1   

خاص بقسععععععم  - عداد البرنامج ال إ

 الهندسة المدنية 

 المادية والبشريةالموارد توفير  -

1200000 

2015/2016 

وضع نظام دورى لمراجعة  -1/2/3

المناهج والبرامج للتأكد من 

إتفاقها والمعايير االكاديميه 

قارير  عداد الت السععععععنوية وا

 عنها

 نتائج المراجعة -

 الخارجية

 جميع نتائج استقصاء -

 األطراف

 وكيل االكاديمية -

 رؤساء االقسام -

 وحدة توكيد الجودة  -

 باالكاديمية

 مكتب تقييم األداء -

1 1 1 1 1 

 اجراء المراجعه الخارجية -

السنوية عن تقارير اعداد ال -

 البرامج التليمية

16000 

 

 سنويا



 2018  -2013الخطة االستراتيجية                                                                                                                                األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى

66 

 

لتحععديععث تشععععععكيععل لجنععة   -1/2/4

وتطوير البرامج التعليميعععة 

لكي تلبى تلععك االحتيععاجععات 

وتععتععوافععق مععع الععمععععععايععيععر 

 االكاديميه

نسععععبة رضععععا األطراف  -

 عن البرامجالمجتمعية 

 وكيل االكاديمية  -

 رؤساء االقسام -

 وحدة توكيد الجودة  -

 

    1 

تشععععععكيععل لجنععة لمراجعععة جميع  -

يات تالبرامج ووضععععععع ال وصعععععع

 لألقسام

الععتععععععديععالت  األقسعععععععععام اجععراء -

 الالزمة على البرامج

--------- 

 تطوير نظم تقييم الطالب -1/2/5

 نتائج اسعتقصعاء الطالب -

الععتععقعععدم فععى مسعععععععتععوى 

 الطالب

وحععععدة تععععوكععععيععععد  -

 الععععععععععععععجععععععععععععععودة 

 باالكاديمية

 مكتب تقييم األداء -

1     

تشععععععكيل لجنة لتطوير نظم تقييم  -

 الطالب

 تنفيذ توصيات اللجنة -

-------- 

 

 3-1هـ 

ميتتتة  ي ل ع ت ل يئتتتة ا ب ل ين ا تحستتتتتتت

والتكنولوجيتتتة والبنيتتتة التحتيتتتة 

مصتتتتتادر تعلم  لألكاديمية وتوفير

 متنوعة ومتطورة

 

تحععديععث وتطوير المعععامععل  -1/3/1

والورش وتزويدها بأحدث 

االجععهعععزة والععتعععجععهعععيعععزات 

والعمل على صيانة ومعاينة 

 االجهزة الموجودة حاليا

ية - متوفره  االجهزه العلم

 وحديثة

توافر المواد واألدوات  -

 الالزمة

 رؤساء االقسام -

 االمين العام -
1 1 1 1 1 

خطة سنوية الستكمال  -

 الورش والمعاملحتياجات ا

 خطة الصيانه -

250000 

 

 سنويا

ال  إضعععافة صعععالة بمسعععاحة -1/3/2

على  2م 360 تقعععل عن أ

فمبنى الملحق  ثا يل الك ة لتقل

 الطالبية

انشععععاء الصععععالة  -

بععععععجععععععمععععععيععععععع 

 تجهيزاتها

 عميد األكاديمية  -

 األمين العام -

 رئيس العمارة -

1     
الرسععومات اإلنشععائية وتنفيذ إعداد  -

 والمعمارية.

 شراء التجهيزات الالزمة  -

30000 

2013/201

4 

مكتبعععة ونظم   -1/3/3 ل تطوير ا

المعلومعععات واسعععععععععاليعععب 

االتصعععععععععال االلععكععتععرونععى 

بمصععادر  المعرفة المحليه 

العععالميععة و اعععداد قععاعععدة 

بيععانععات رقميععه خععاصععععععععه 

بالكتب والمراجع المتوفرة 

 حقيق معـــدالتتوبالمكتبة 

 مساحية ومادية افضل.

زيادة رضعععععععاء الطالب  -

 عما تقدمه المكتبه

زيعععععادة العععععمعععععععععععدالت  -

  المساحية والمادية

 عميد االكاديمية -

 األمين العام -

 رؤساء االقسام -

 أمين المكتبة -

1 1 1 1 1 

 ةبشععععععريالموارد تحديد وتوفير ال -

 والمادية الالزمة للمكتبه

توفير احتيععاجععات االقسعععععععام من  -

 المراجع

دراسة وتنفيذ التوسع فى مساحة  -

المكتبعععة )المطلوب مسعععععععععاحعععة 

 ( 280 ال تقل عن اضافية

290000 

2013/2014 

 

40000  

 سنويا
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تطوير وتحعععديعععث الموقع  -1/3/4

 كترونى لالكاديميةلاال
 

 العميد -

 MISمدير  -

 

1 1 1 1 1 

 رفع كفاءة الموقع -

تععحعععديعععث بععيعععانعععات االقسعععععععععام  -

على  ين  ل م لععععا قررات وا م ل وا

 .الموقع

ربط النتعععائج وغيرهعععا بعععالموقع  -

 .االلكترونى

5000 

 سنويا

500000 

2015-2016 

 

ال على اسععععععتكمععع العمعععل -1/3/5

 الععقعععاععععات العععدراسععععععععيعععة

مع  والقاعات المتخصصه

اسععععععتكمععالهم بععالتجهيزات 

 الالزمة

تحسعععن نصعععيب الطالب  -

 من المساحه االجمالية

زيادة رضعععععععاء الطالب  -

وأعضععاء هيئه التدريس 

 والهيئات المعاونه

رئعععيعععس معععجعععلعععس  -

 االدارة

 عميد األكاديمية -

   1 1 

 انشاء المبنى الجديد -

 القاعاتتغطية حتياجات وصيانة  -

 الدراسية الحالية

90000+ 

100000 

 سنوى

التجديد والصيانة المستمره  -1/3/6

لعععلعععمعععدرجعععات وقعععاععععات 

العععدراسعععععععععة والععمععععععامعععل 

والععورش وتععوفععيععر قععطععع 

الغيععار للمعععدات واالجهزة 

 والمواد الالزمة

زيادة رضعععععععاء الطالب  -

وأعضععاء هيئه التدريس 

 والهيئات المعاونه

    وتنفيذ خطة الصيانةاعداد  - 1 1 1 1 1 األمين العام -

إدخععال عععدد من المقررات  -1/3/7

اإللععكععتععرونععيعععة وتععوفععيععر 

مععراجعععععهعععا عععلععى مععوقععع 

 األكاديمية

المادة العلميه الخاصععععععة  -

بعععالععمععقععررات مععتعععاحعععة 

 للطالب على الموقع 

 MISمدير  -

 رؤساء األقسام -
1 1 1 1 1 

 اعداد المادة العلمية للمقررات -

تحميل المواد العلمية للمقررات  -

 الموقععلى 

----------- 

تعععدريعععب الفنيين والهيئعععة   -1/3/8

المععععاونعععة على تشععععععغيعععل 

 وصيانه االجهزة

ـ استخدام االجهزه العلميه   ـ

 بفاعلية عالية
 1 1 1 1 1  رؤساء االقسام -

تحديد مسععععععؤول عن كل معمل  -

 وورشة

ية  - بدا جدد مع  تدريب األفراد ال

 كل عام دراسى

 ----------- 
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األمععن  مععتععطععلععبعععاتدعععم  -1/3/9

 والسالمة داخل المبانى

وجود اليعة الختبعار معدى  -

كعععفعععاءة العععتعععععععامعععل معععع 

 االزمات 

تععطععبععيععق خععطعععة االخععالء  -

 بنجاح

 

 العميد -

 األمين العام -

وحعععدة ادارة معععدير  -

 األزمات

1 1 1 1 1 

تغيير اتجععاه فتح االبواب بحيععث  -

خارج مع تزويد مخارج  تفتح لل

الطوارئ بمسعععاعدات تمكنها من 

 الغلق تلقائيا.

خععاصعععععععة عقععد دورات تععدريبيععة  -

اجراءات االمععان والسععععععالمععة بعع

داخعععل الععمععبعععانععى لععلععععععامععلععيععن 

باالكاديمية وخاصعععة وحدة ادارة 

 االزمات، 

توفير خريطة فى مختلف أجزاء  -

العععمعععبعععنعععى وداخعععل العععقعععاععععات 

والفراغات توضععععععح مسععععععارات 

 الهروب ومخارج الطوارئ.

500000 

+ 

5000 

 سنوى

توفير أعداد مناسععبة من  -1/3/10

العععحعععجعععرات معععجعععهعععزة 

كمكاتب ألعضعععععععاء هيئة 

 التدريس والهيئه المعاونة

 كل ع هـ ت مكتب -

الحجرات مكيفة ويتوفر  -

 بها االنترنت

 العميد -

 األمين العام -
1 1 1 1 1 

تحديد االحتياجات المتوقعة لكل  -

 عام دراسى

تنفيذ هذه االحتياجات قبل بداية  -

 العام الدراسى

 5000 

توفير نظام آلى لرصععععد  -1/3/11

لدرجات وإحصعععععععاءات  ا

 النتائج بالكنتروالت

ب - يوتر  كعععل أجهزة كمب

رصععععد لكنترول مجهزة 

 النتائج 

برنععامج متكععامععل لربط  -

النتائج بمكتب التسععععجيل 

 بالكنترول المركزى

 العميد -

 رؤساء الكنتروالت -

 MISمدير وحدة  -

 األمين العام -

1 1 1 1 1 

توفير عدد مناسعععععععب من اجهزة  -

 لكل كنترولالحاسب 

انشععععععععاء برنعععامج لربط النتعععائج  -

بمكتعععب التسععععععجيعععل بعععالكنترول 

 المركزى

17000 

 

 

 4-1هـ 

التتتأكيتتد على القيم االنستتتتتتتتانيتتة 

النبيلتتتة وتعميق قيمتتتة الوالء 

الوطني والمحافظة على المبادئ 

األصيلة للمجتمع ووضع اعضاء 

هيئة التدريس ومعاونيهم كقدوة 

 للطالب يمكن االقتداء بها

 

ونظم تراعى  لوائحوضع  -1/4/1

نه  يات العمل والمه اخالق

والشعععفافيه  وتتسعععم بالعدل

 والمساواة

القوانين واللوائح تتسعععععم  -

بعععالععععدل والشععععععفعععافيعععة 

  والمساواة

 العميد -

 الشؤون القانونية -
 1    

مراجععععة لوائح جميع األعمعععال  -

داخعععل األكعععاديعععمعععيعععة واجعععراء 

 التعديالت الالزمة

 ---------- 

تزام نشعععععععر  -1/4/2 ثقعععافعععة االل

بعععاخالقيعععات العمعععل بين 

 عضععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاءأ

هيئات التدريس والهيئات 

 المعاونه والعاملين

يع  - جم تزام  ل نسعععععععبعععة ا

اخالقيعععات الععععاملين بععع

 العمل والمهنه

 رؤساء االقسام -

مععععديععععرو االدارات  -

والوحدات االدارية 

 باالكاديمية

1 1 1 1 1 

عقعععد نعععدوات وبرامج تثقيفيعععه  -

 وتدريبيه

 اصعععععععدار نشععععععرات العضعععععععاء -

يئعععات  ه ل لتعععدريس وا يئعععات ا ه

 المعاونه والعاملين

 توعيه ونشرات حمالت -
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تضميين اخالقيات وآداب  -1/4/3

الععمععهععنعععه فععى الععبععرامععج 

 الدراسيه

الدراسيه  مقرراتعدد ال -

وضععععععوع المتنعععاولعععة لم

 مععععععععععععععععععععبععععععععععععععععععععادىء 

 واخالقيات المهنه

نتعائج قيعاس اسععععععتجعابعه  -

 الطالب لتلك البرامج

 وكيل االكاديمية -

 رؤساء االقسام -
1 1 1 1 1 

تعديل بعض المقررات الدراسية  -

فى كعععل برنعععامج لتحتوى على 

 تعليم اخالقيات المهنة 

 ---------- 

ن بي انتشععععععار ثقافة االنتماء -1/4/4

وبين اعضععععاء هيئة  الطالب

 التدريس والهيئة المعاونة

 ى رضعععا الطالب مسعععتو -

 واالطراف المعنيه

 معدالت الشكاوى -

 رعاية الشباب -

 الجودةة دوحمدير  -
1   1  

 برامج تدريبية  -

 حمالت توعيه -

 ندوات ولقاءات -

 ----------- 

 

 5-1هـ 

رفتتتع قتتتيتتتمتتتة التتتمصتتتتتتتتتداقتتتيتتتة 

األكاديمية والعمل بواألخالقيات 

بالقوانين واللوائح الملزمة على 

 كافة أطراف البيئة الداخلية

 

نشر الوعى بأهمية حماية ـععععع 1/5/1

 حقوق الملكية الفكرية

يع  - جم تزام  ل نسعععععععبعععة ا

عاملين ب ية ال حقوق الملك

 الفكرية

 وحدة الجودةمدير  -

 مكتب تقييم األداء -
 1   1 

عن حقوق  ندواتو اتمحاضعععر -

 الملكية الفكرية

 مطبوعات -

---------- 

اإللتزام باألمانة العلمية فى  -1/5/2

 نشر البحوثتأليف الكتب و

ميعععة  - معععذكرات األكعععادي

أصعععععيلة من حيث المادة 

 العلمية

 البحوث وثائق نشر -

وكيل األكاديمية  -

 لشؤون البيئة

 رؤساء األقسام -

1 1 1 1 1 

 نشر قواعد االقتباس -

مراحععععة المعععذكرات العلميعععة  -

 باألقسام

---------- 

دلععععيععععل ونشعععععععععر إعععععداد  -1/5/3

لععألخععالقععيعععات الععمععهععنععيعععة 

 والممارسات األخالقية

     1 الجودة وحدةمدير  - كتيب دليل األخالقيات -

المهنيعة  دليعل األخالقيعاتاععداد  -

 والممارسات األخالقية

المهنية  دليل األخالقياتنشععععععر  -

 والممارسات األخالقية

----------- 

يه  ةإنشعععععععاء لجن -1/5/4 باالكاديم

 ومراقبعععة االلتزامللحفعععاظ 

 الميثاق األخالقى المهنىب
 1 1    عميد األكاديمية - نةمحاضر اللج -

تشععععععكيعععل لجنعععة ممثلعععة لجميع  -

 األقسام العلمية واالداريين

 مهام اللجنةتحيد  -

---------- 
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 6-1هـ 

ين  مل لعتتتا يز ا حف جيع وت تشتتتتتتت

 باألكاديميةالمتميزين 

ـ وضع وتنفيذ نظام المكافآت 1/6/1

وتشجيع المبادرات المتميزه 

لالفراد واالقسعععععععام العلميععه 

 واالدارات والوحدات

وجععود الئععحعععة مععكعععافعععأت 

 وحوافز معتمدة ومطبقة

 

 عميد االكاديمية -

 األمين العام -

 االقسامرؤساء  -

رؤسععععاء الوحدات  -

 االدارية

1 1 1 1 1 

وضععععععع وتنفيعععذ الئحعععة حوافز  -

 ومكافأت للمتميزين

وضععععععع واعتمعععاد أليعععة اختيعععار  -

المتميزين من الوحدات االدارية 

 واألقسام العلمية.

2900000+ 

1150000+ 

1500000 

 لكل سنة متبقية

 

 الوضع التنافسي لهم ضمن اقرانهم من خريجي الجامعات األخرين في سوق العمل وتحسين يرفع مستوي أداء الطالب والخريج  - 2غ 

 مسئولية التنفيذ مؤشرات األداء الخطط والبرامج التنفيذية األهداف اإلستراتيجية
االعوام الدراسية 

 14-13ابتداءا من 
 الموارد أنشطة التنفيذ

 1-2 هـ

لقواعد  ةواضتتتح ةرستتتم ستتتياستتت

القبول والتحويتتل والتوزيع بمتتا 

يتوائم واحتياجات ستتتوق العمل، 

 ومهارات الطالب

تفعيععل إختبععارات القععدرات  -2/1/1

 للتخصصات المختلفة

 االمتحانات المصممة -

القبول طبقعععا لنتيجعععة  -

 اختبارات القدرات

 1 1 1 1 1 األقسام رؤساء  -

تحيععد األعععداد المطلوبععة فى كععل  -

 قسم

 القدراتختبارات اتصميم  -

 القبول طبقا لنتيجة االختبار -

---------- 

إعالن سععععععياسععععععات القبول  -2/1/2

 والتحويل والتوزيع

سعععياسعععات القبول معلنة  -

 ومتاحة للجميع

رئععيععس شععععععععؤون  -

 التعليم
1 1 1 1 1 

 تحديد سياسات القبول -

اعالن سععععععياسععععععات القبول على  -

 موقع األكاديمية ودليل الطالب

------------ 

 

 2-2هـ 

نظتتام دعم طالبي متكتتامتتل  تقتتديم

لتحفيز الطالب علي التميز علي 

 ةجميع االصعد
 

 تفعيل برامج دعموضعععععع و -2/2/1

 للطالب فى شتى المجاالت

ية لغير  - اعفاءات نسععععععب

 القادرين

ين  - ق فو ت م ل ل عفعععاءات  ا

 دراسيا

بعععرامعععج دععععم معععادى  -

للمتفوفين فى شعععععععتى 

 المجاالت

  العميد -

 شئون الطالب -

 رعايه الشباب -

 

1 1 1 1 1 

وضعععع برامج لرعاية المتميزين  -

 فى شتى المجاالت

اعالن وتطبيق قواعععد اعفععاءات  -

 المتفوقين دراسيا

دراسععععععععة الحععاالت الغير قععادرة  -

ووضععع الحد االعفائى المناسععب 

 لكل حالة

2000000 
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 3-2هـ 

توفير الظروف المالئمه لحصول 

 الطالب علي اعلي جوده تعليمية

تقليعععل الكثعععافعععات الععععدديعععه  -2/3/1

بالفراغات التدريسععععععيه من 

خعععالل تعععوفعععيعععر فعععراغعععات 

تدريسععععععيه مناسععععععبه العداد 

 الطالب ومعايير الجودة

 تحسن النسبة سنويا -

الب عن رضا الط -

 افة العدديةثالك

 1 1 1 1 1  مجلس التعليم -

انشعععععععاء مبنى اضعععععععافى)تخطط  -

األكاديمية الى االنتقال الى مبنى 

 جديد(

زيعععادة ععععدد سعععععععععاععععات اليوم  -

 الدراسى

 اجازة السبت االسبوعية.الغاء  -

------------ 

مسععععابقات ال المشععععاركة فى  -2/3/2

الععمععخععتععلععفعععة مععع الععكععلععيعععات 

 المناظرة.

احراز مراكز متقعععدمعععة  -

لمسعععععععععابقعععات مع  فى ا

 الكليات المناظرة

 وكيل الكلية -

مععععديععععر رعععععايععععة  -

 الشباب

1 1 1 1 1 

دعم وتأهيل الطالب المشعاركين  -

 فى المسابقات بشتى الطرق

فى حفالت تكريم  - ين  فوق مت ل ا

 عامة يحضرها معظم الطالب

10000 

 4-2هـ 

مستتتتتتتاعدة األكاديمية للخريجين 

للوصتتتتتتول الهدافهم والتقدم في 

 سوق العمل

ورابطة وحدة  وتفعيل إنشععاء-2/4/1

 الخريجين

رابععععطععععة اشععععععععععهععععار  -

 الخريجين

 للرابطةخطة مفعلة  -

 إدارة األكاديمية -

معععععديعععععر وحعععععدة  -

 الخريجين

1 1    

االعداد االزم لتأسعععيس واشعععهار  -

 الرابطة

  للرابطةوضع خطة  -

10000 

 مرة واحدة

نوي  -2/4/2 تعنعظعيعم معؤتعمعر سععععععع

 للتشغيل والتوظيف

زيادة نسععبة المسععتفيدين  -

 من الكؤتمر سنويا

 مكتب الجودة -

 وحدة الخريجين -
1 1 1 1 1 

 تحديد موعد وبرنامج للمؤتمر -

 دعوة الشركات للحضور -

 دعوة الخريجين للحضور -
10000 

مشععتركة بين برامج وضععع  -2/4/3

 شركاتالاألكاديمية و

وجود مسععععععتفيععدين من  -

 البرامج

 مكتب الجودة -

 وحدة الخريجين -
1 1 1 1 1 

التعاقد السنوى مع شركتين على  -

 األقل

 دعوة الخريجين لالنضمام فيها -
----------- 

زيادة أعداد المشععاركين في  -2/4/4

 البرامج المشتركه
 السنويةالزيادة  -

 وكيل األكاديمية -

مدير وحدة شؤون  -

 الخريجين

1 1 1 1 1 

انتقعععاء البرامج األفضعععععععععل فى  -

 السوق

 الدعاية للبرامج بين الخريجين  -

----------- 

تنظيم مععععارض تتضععععععمن -2/4/5

األنشععععععطععة الطالبيععة العمليععة 

 واألكاديمية والبحثية

وجود معرض سعععععنوى  -

فععى بعععدايعععة كعععل ععععام 

 دراسى

 1 1 1 1 1 وكيل األكاديمية -

تحديد مكان المعرض مع نهاية  -

 الفصل الصيفى

 اختيار المشاربع واألنشطة -

 تنظيم المعرض -

---------- 
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 تنمية قدرات الجهاز اإلداري باالكاديمية - 3غ

 مسئولية التنفيذ مؤشرات األداء الخطط والبرامج التنفيذية األهداف اإلستراتيجية
االعوام الدراسية 

 14-13ابتداءا من 
 الموارد أنشطة التنفيذ

 1-3هـ 

تنميتتتة وتطوير أداء القيتتتادات 

والعتتتاملين  بتتتالجهتتتاز اإلداري 

 باألكاديمية 

تنفيذ برامج تدريبية اعداد و -3/1/1

متخصععععععصعععععععة في القيععادة 

  ىاإلدارالعمل و

شيييييييييهييييادات اجيييتيييييييياز  -

 الدورات

توى أداء  - طور مسيييييييي ت

 المتدربين

 وحدة التدريب -
1 1 1 1 1 

 التدريبيةتحديد االحتياجات  -

 7000 وضع خطة التدريب -

 تحليل نتائج التدريب -3/1/3
رضا القيادات والعاماين  -

 عن برامج التدريب

 وحدة تقييم األداء -

 وحدة التدريب -
1 1 1 1 1 

استقصاء رأى المتدربين  -

 ورؤسائهم عن مردود التدريب

 وضع خطة تحسين -

---------- 

 2-3هـ 

تعظيم اإلستتتتتتتفتتتادة من الموارد 

 البشرية المتاحة 

 إضافة قسم الهندسة المدنية  -3/2/1

تعظيم االسيييييييتفيييادة من  -

الكفيياءات التييدريسيييييييييية 

 بقسم العمارة

 ------------ بند سابق -      بند سابق -

إنشاء وحدات إضافية ذات  -3/2/2

 طابع خاص

ع  أتعظيم االستفادة من  -

فى االسييتشييارات  هـييييييييي

 الهندسية لخدمة المجتمه

 بند الحق -
 ------------ بند الحق - 1 1 1 1 1

 3-3هـ 

خلق وتوفير المنتتتاخ الجتتتاذب 

 للعاملين

الحعععاسععععععبعععات نظم تطوير  -3/3/1

 واالدارات داخل المعامل
 العمل االدارى مميكن -

 العميد -

 MISمدير وحدة  -

 األمين العام -

1 1 1 1 1 

 االداريةخطة تطوير الوحدات  -

 وضع البرامج الالزمة -

 تدريب العاملين على البرامج -
10000 

لمعلومعععات  -3/3/2 تطوير نظم ا

 األدارية باألكاديمية
 MIS 1 1 1 1 1مدير وحدة  - 

وضع خطة تطوير نظم  -

 المعلومات االدارية
5000 

 4-3هـ 

التحستتتتتين المستتتتتتمر لمستتتتتتوى 

الرضتتتتتاء الوظيفي لدى العاملين 

 باألكاديمية

إضععععععافة عالوات سععععععنوية  -3/4/1

 معلنة
 بند سابق اعداد وتنفيذ الالئحة المالية - 1 1 1 1 1 إدارة األكاديمية - الئحة معلنة ومطبقة -

عمعععل حوافز تشععععععجيعيعععة  -3/4/2

 ألصحاب األداء المتميز 
 

 رؤساء األقسام -

 األمين العام -
1 1 1 1 1 

  المميزينالعاملين  ترشيح -

 ومنحمتميزين مكافأة لل -
50000 

   عدالة توزيع االعباء -3/4/3
 رؤساء االقسام -

 1 1 1 1 1 الوحدات االدارية -
اعداد وتطبيق التوصيف  -

 الوظيفى
-------- 
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 تعزيز دور االكاديمية في المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة -4غ

 مسئولية التنفيذ مؤشرات األداء الخطط والبرامج التنفيذية األهداف اإلستراتيجية
الدراسية االعوام 

 14-13ابتداءا من 
 الموارد أنشطة التنفيذ

 1-4هـ 

خدمة المجتمع من خالل النشتتاط 

الهندستتتتي لألكاديمية في مختلف 

 األقسام التابعة لألكاديمية

تسويق إمكانيات األكاديمية   -4/1/1

االسععععععتشععععععععاريععة والبحثيععة 

 والتدريبية

زيادة نسبة التعاقدات  -

 الخاصة

 يل األكاديميةوك -

 رؤساء األقسام  -
   1 1 

تحديد مشروع لكل قسم أكاديمى  -

 لخدمة المجتمع

 تسويق هذا المشروع وتنفيذة -

 
 

40000 

 

 

 2-4هـ 

مشتتتتتتتاركة األكاديمية في تطوير 

 البيئة المحيطة به
 الالئقالتنسععععععيق المعمارى  -4/2/1

 للبيئة المحيطة بألكاديمية.

العععبعععيعععئعععة العععمعععحعععيعععطعععة  -

بععاألكععاديميععة ذات طععابع 

 مقبولجمالى 

وكيعععل األكعععاديميعععة  -

لشععععععععئععون خعععدمعععة 

 المجتمع

1 1 1 1 1 

بععروتععوكععول بععيععن األكعععاديععمععيعععة  -

ئة لإلشععععععراف على  ووزارة البي

تععنسعععععععيععق الععطععرق الععمععحععيععطعععة 

 باألكاديمية.

10000 

 3-4هـ 

المستتتتتاهمة فى نهوض المجتمع 

 فى سائر المجاالت.
 

زيادة األنشطة المشتركة  -4/3/1

بين األكاديمية و المجتمع 

 المحلي

زيععادة المشعععععععاركين فى  -

 أنشطة خدمة المجتمع

زيععادة أنشععععععطععة خععدمععة  -

 المجتمع سنويا

وكيعععل األكعععاديميعععة  -

لشععععععععئععون خعععدمعععة 

 المجتمع

1 1 1 1 1 
 التوعية بأهمية خدمة المجتمع -

 وضع خطة لخدمة المجتمع -
10000 

مشععععععععععاركععععة األطععععراف  -4/3/2

المجتمعيعععة فى أنشععععععطعععة 

 األكاديمية

خطعععة مفعلعععة لخعععدمعععة  -

 المجتمع
 العميد -

1 1 1 1 1 

دعوة رموز المجتمع المختلفعععة  -

 الى حضور مجالس التعليم

عقعععد دورات عن تفعيعععل دور  -

 األكاديمية فى المجتمع

-------- 

 4-4هـ 

تنميتتتة وحتتتدات ذات انشتتتتتتتتتاء و

الطتتتابع الختتتاص لتكون بيوت 

 للمجتمع. خبرة

تأسععععععيس وحدة ذات طابع  -4/4/1

 خاص
    1  وكيل األكاديمية - موافقة الوزارة -

متطلبعععات الموافقعععة على اععععداد  -

 اشتشارات هندسية وحدة

التقععدم للوزارة للحصععععععول على  -

 الموافقة

---------- 

تعظيم اسعععتفادة المجتمع من  -4/4/2

 خبرات األكاديمية الهندسية
 وكيل األكاديمية - مشروع خدمى سنوى -

  
1 1 1 

وضع خطة لوحدة االستشارات  -

 الهندسية
---------- 
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 لضمان الجودة ونظام للتقييم والمراجعة المستمرة لهاتطبيق نظام  - 5غ

 مسئولية التنفيذ مؤشرات األداء الخطط والبرامج التنفيذية األهداف اإلستراتيجية
االعوام الدراسية 

 14-13ابتداءا من 
 الموارد أنشطة التنفيذ

 1-5هـ 

استتتتتتتيفتتتاء مكتتتتب جودة التعليم 

 واإلعتماد للقياسات المرجعية

لدعم  -5/1/1 كال ا فة أشعععععع كا قديم  ت

 المادي والمعنوي للمكتب

 

 

 العميد -

 مدير وحدة الجودة -
1 1 1 1 1 

 إمداد المكتب بالعناصر المؤهلة. -

 الدعم المادى والمعنوى للمكتب. -
50000 

 2-5هـ 

استخدام المكتب وسائل متنوعة 

ة الدورية المتعلق لتنفيذ األنشتتطة

بالتقويم الشامل والمستمر ألداء 

 يةالألكاديم

نشر ثقافة الجودة بين  -5/2/1

 جميع العاملين باألكاديمية.

حرص الطالب على  -

المشاركة فى أعمال 

  الجودة
 1 1 1 1 1  مدير وحدة الجودة -

 طباعة النشرات. -

 طباعة دليل الطالب. -

 .عقد ندوات لكافة الفئات -
5000 

عععقعععد الععلععقعععاء السععععععععنععوى  -5/2/2

لععألكعععاديععمععيعععه بععحضعععععععور 

 األطراف المعنية 

المشعععععععععاركعععة فى تقويم  -

يه و  قدرة المؤسععععععسعععععع ال

  الفاعلية التعليمية

 مدير وحدة الجودة -
1 1 1 1 1 

  تحديد اهداف اللقاء -

 دعوة األطراف المعنية  -

  تخرجالتجهيز معرض لمشاريع  -

10000 

ية  -5/2/3 دعم الجمعيات الهندسعععععع

ية التى عالم ها  ال تم إنشعععععععائ

 باألكاديمية.

زيعععععععععادة االععععععععععداد  -

 المشتركين من الطالب
 مدير وحدة الجودة -

 مدير رعاية الشباب -
1 1 1 1 1 

  IEEE االشتراك فى -

تسععععععهيععل المهععام العلميععة لهععذه  -

 لجمعيات.ا

 الالزمةتوفير الموارد المالية  -

 

 

5000 

 

 
مراجعة مواصفات وتقارير  -5/2/5

ً وخعععارجيعععاً  البرامج داخليعععا

 بصفة دورية.

التطور المستمر فى  -

 البرامج
 مدير وحدة الجودة -

1 1 1 1 1 
 وضع ألية المراجعه الداخلية -

 اجراء المراجعة بشكل دورى -

 

---------- 

 3-5هـ 

آليات معتمدة للمستتتتتتتاءلة  إيجاد

والمحتتاستتتتتتبتتة لتقييم أداء جميع 

 العاملين باألكاديمية

 

 

 

مراجععععة اللوائح والقوانين  -5/3/1

بالمسعععععاءلة           المتعلقة

واتععععععخععععععاذ اإلجععععععراءات 

 التصحيحية.

 إجعععراءات العععمعععراجعععععععة -

 للوائح والقوانين.

 

 مدير وحدة الجودة -

 الشؤون القانونية -

 

1 1 1 1 1 

 

لععلععوائععح  إجععراءات الععمععراجععععععة -

 والقوانين.

 

---------- 

التزام جميع العمعععل على  -5/3/2

ميعععة             ي ين بعععاألكعععاد ل م لععععا ا

واللوائح المنظمة بالقوانين 

 لألداء.

انععععخععععفععععاض نسعععععععععبععععة  -

 المخالفات

 مدير وحدة الجودة -

 الشؤون القانونية -
1 1 1 1 1 

الئحة معتمدة للمساءلة  اعالن

  والمحاسبة

اإلعالن عن اليات لتقييم األداء 

 لجميع العاملين بالمؤسسة

 

---------- 
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  تطوير نشاط البحث العلمي والدراسات العليا   -6غ

 مسئولية التنفيذ مؤشرات األداء الخطط والبرامج التنفيذية اإلستراتيجية األهداف
االعوام الدراسية 

 14-13ابتداءا من 
 الموارد أنشطة التنفيذ

 1-6هـ 

دعم مشتتتتتاريع الدراستتتتتات العليا 

 واألبحاث العلمية

تقديم الدعم المالي للباحثين  -6/1/1

من أعضاء هيئة التدريس 

 والهيئة المعاونة

 تزايد
 وكيل األكاديمية -

 رؤساء األقسام -
1 1 1 1 1 

 وضع خطة بحثية لألقسام -

  وضع خطة بحثية لألكاديمية -

 مشروعات بحثية ممولة اقامة  -

300000+ 

200000 

 سنوى

 

 2-6هـ 

الدولى نشتتتر تحستتتين مستتتتوى ال

لدراستتتتتتات العلمية في المجالت ل

 ذات السمعة العالية العالمية

نشر المعرفة ونشر اسم  -6/2/1

األكاديمية في المجتمع 

 العلمي.

زيعععادة ععععدد األبععحعععاث  -

 ISIالععمععنشعععععععورة فععى 

Journals 
 1 1 1 1 1 وكيل األكاديمية

 دورة النشر الولى -

 ISIاألبعععععحعععععاث فعععععى دععععععم  -

Journals ماديا 

ربط الترقيعععات بععععدد األبحعععاث  -

 المنشورة دوليا

10000 

 

 3-6هـ 

إنشتتتتتتتاء قواعتتد بيتتانتتات لإلنتتتاج 

 العلمي

قواعد بيانات لإلنتاج إنشاء  -6/3/1

 العلمي

وجود قاعدة بيانات حديثة 

 لالنتاج العلمى

 وكيل األكاديمية -

 MIS    1 1مدير وحدة  -

لالزمعععة من  - بيعععانعععات ا ل جمع ا

 األقسام

 انشاء قاعدة البيانات -

 وضع ألية تحديث قاعدة البيانات -

5000 

 

 4-6هـ 

دعم وتنمية القدرة على االبتكار 

والهيئة والتصتتتتتنيع لدى الطالب 

 المعاونة وأعضاء هيئة التدريس
المؤتمرات واألنشطة  عقد -6/4/1

 العلمية

 العلمي فيمساهمة البحث -6/4/2

دعم وتعزيز العملية 

 التعليمية

 مؤتمر سنوى -
 وكيل األكاديمية -

1 1 1 1 1 

إنشاء لجنة مختصة بالمؤتمرات  -

 والندوات العلمية 

إقيياميية النييدوات العلمييية وورش  -

 العمل للطلبة

اإلععععالن ععععن العععمعععؤتعععمعععرات  -

 .والندوات واللقاءات العلمية

إعالن قائمة بجدول عارضععععععين  -

 األبحاث العلمية بكل قسم.

ربط مشععععععاريع التخرج بعمليات  -

 التصنيع واالنتاج

طرح مشاكل مجتمعيه كمشاريع  -

 تخرج

 

20000 
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جنيه في السنة الواحدة ، ويجب التنويه بأن هذه المبالغ ال  مليون 7مليون جنيه أي بمتوسط قدره   35وبعد إعداد بنود الخطة التنفيذية، فقد تم حساب الميزانية في الخمس سنوات لتصل إلى 

 .اونة، اإلداريين، وغيرها من أوجه االنفاقئة المعأعضاء هيئة تدريس، الهيواتب العاملين باألكاديمية سواء تتضمن األصول الثابتة ور

 

 2018-2017 2017-2016 2016-2015 2015-2014 2014-2013 السنة المالية

 6709000 6709000 8299000 6901000 5895000 الموازنة التقريبية

  

 
خريج  امج تمكن الطالب من تفوقه علىتعكس إستراتيجية األكاديمية شخصية مستقلة وخصائص مميزة لطبيعة نشاطها، عن طريق تقديم بعض المقررات األكاديمية المتميزة من خالل بر

و المجتمع المحلي بصورة واضحة ومحددة من خالل البدأ في وضع خطة للبحث المعاهد والكليات وتكسبه مزايا في سوق العمل، كما تبرز إستراتيجية األكاديمية مسؤلياتها المجتمعية نح
 العلمي تساعد على حل مشكالت المجتمع.  

 
. لقريب والبعيدا ينجلى تحقيقها في األالطموحات التي تسعى إلو، وتعكس رؤية األكاديمية االقليمىمستوى التتضمن اإلستراتيجية ما يفيد عن طموحات األكاديمية في األجل الطويل على 

 ( محضر إجتماع مجلس األكاديمية إلعتماد تعديالت الخطة االستراتيجيه.19-1ملحق )


