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 اعداد خطة التحسٌن

  :انواع االستراتٌجٌاتاوال: 

 انواع االستراتٌجٌات
 استراتٌجٌات الضعف والتهدٌدات التطوٌر (و ستراتٌجٌات الموة والفرص ) النموا

  

 االهداف االستراتٌجٌة وسٌاسات المسم ضوء التحلٌل البٌئً وخطة المعهد االستراتٌجٌة :ثانٌا

 :اهداف المسم

  :االهداف االستراتٌجٌة -1
لتحمٌك االهداف العامة للمسم العلمً البد لالستراتٌجٌة ان تتبنى مجموعة من االهداف االستراتٌجٌة وان تتم 

" فً صٌاغتها لتكون مرتبطة بوالع المسم والمعهد وان تكون ذات مماٌٌس مدى انجاز وتحمٌك المستهدف منها 

 :راتٌجٌة التالٌةضوء روٌة المسم والمعهد؛ ٌسعى المسم الى تحمٌك االهداف االست

 
 فنٌةاالكفاء فً المادة العلمٌة وال الهدف االول : انتاج جٌل من الفنٌٌن الكهربائٌٌن

 الهدف الثانً : زٌادة الترابط بٌن طلبة المسم والوالع الملموس 

 نمل االفكار الحدٌثة المتطورة فً العمل الى الطلبة  الهدف الثالث :

 م المدرة على العمل الفنً واالكادٌمً فً المطاع العام والخاصتخرٌج طلبة لدٌه الهدف الرابع :

 

محلٌا وعلٌة فان الوضع الحالً ٌحتاج الى اعادة تنظٌم حتى ٌتفك مع االعتماد االكادٌمً المتمٌز والمنشود 

 :ودولٌا واللٌمٌا" لذا فان االمر ٌتطلب تهٌئة مناخ وظروف تعلٌمٌة متمٌزة وتتمثل فٌما ٌلً

 المختبرات  زٌادة عدد .0

 زٌادة الزٌارات العلمٌة للمؤسسات العلمٌة  .9

 زج الطلبة فً الشركات المحلٌة الحكومٌة واالهلٌة الكتسابهم الخبرة المطلوبة فً فترة التدرٌب الصٌفً .3

 عمل دورات مهنٌة للطلبة بعد التخرج ضمن برنامج التاهٌل والتوظٌف .4

 دعوة الخبراء من ذوي االختصاص لعمل محاضرات دورٌة للطلبة  .5

ان االرتباط الوثٌك بٌن الخطة االستراتٌجٌة للمسم وبٌن توجٌهات العمادة للمعهد ٌدل على داللة بٌن رسالة وروٌة 

لخطة االستراتٌجٌة وأهدافه االستراتٌجٌة وبٌن روٌة ورسالة الجامعة واهدافها االستراتٌجٌة" ولذا فان مجمل المول بان ا

 .لخطة االستراتٌجٌة للمعهدبك من اللمسم تنبع وتن

 .فً مجال التعلٌم والتعلم : وذلن من خالل تصدٌك الخطة العلمٌة للمسم من مجلس المعهد  -1

فً مجال البحث العلمً : من خالل زٌادة مستوٌات البحث العلمً كمأ ونوعا والذي ٌؤدي الى التحسن الكبٌر فً المستوى  -2

 العلمً للطالب .

 فً مجال خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة : من خالل التعاون بٌن المؤسسات الحكومٌة وزٌادة الدورات والندوات العلمٌة . -3
 

 :سٌاسات واجراءات تنفٌذ المخطط االستراتٌجً للتأهٌل العتماد المسم: ثالثا

دٌثة وادخال المواد المتطورة : االعتماد على العلمٌة الحاالتٌةانطاللا من رؤٌة ورسالة المسم تنفٌذ السٌاسات واالجراءات 

 .الى المسم مثل المواد النانوٌة الحدٌثة واالجهزة المختبرٌة

 



 :د الصعوبات والتهدٌدات المتولعةتحدٌ ا:رابع

 التهدٌدات او الصعوبات التً تواجه الخطة االستراتٌجٌة المسم:

 االجراءات االدارٌة الصعبة . .0

 للة الكادر المتخصص . .9

 للة الفضاءات الموجودة فً المعهد والمساحات الزراعٌة .3
 

 ولذا توفر ممترحات لمواجهة الصعوبات والتهدٌدات :.

 زٌادة صالحٌات المسم . .0

 توفر كادر متحصص . .9

 توفٌر التموٌل الذاتً للمسم. .3

 توفٌر المختبرات الحدٌثة .4

 بةتوفٌر المساحات والفضاءات المالئمة للطل .5

 :الخطة التنفٌذٌة :خامسا

 :برامج تطوٌر الكوادر التدرٌسٌة -1
 

 الدورات التطوٌرٌة.  

 ًمع الجامعات المحلٌة والعالمٌة. التواصل العلم 
 

 :برامج التطوٌر المناهج الدراسٌة -2
 

 .اعداد مناهج جدٌدة 

 وجًاالعتماد على التطور التكنول.  

 .زٌادة اعداد البحوث التخرج 
 

 :النشر والبحث العلمًبرامج تطوٌر  -3
 

 دورات حول النشر فً مجالت سكوبس. 

 ماد على االفكار العلمٌة الحدٌثةاالعت. 
 

 ة واستمرارٌة الخطة االستراتٌجٌة:ضمان طرق التموٌم ومتابع سادسا:

 

تتولف استمرارٌة ومتابعة الخطة فً المستمبل على تواصلها المستمر مع احتٌاجات سوق العمل والمشاركة المجتمعٌة ، 

منطلمة من احتٌاجات المجتمع بحٌث تلبً متطلبات التمدم العلمً والتكنولوجً ، وتكون كشرٌن فاعل فً تحمٌك التنمٌة 

ة نحو البحث العلمً المتواصل ولتحمٌك الجودة الشاملة للمسم تكون بعدة االكادٌمٌة المستدامة بجانب العلمٌة التعلٌمٌ

 : عوامل وضمانات " اهمها 
 دورات مباشرة للكوادر فً كل االلسام . بإعطاءادارة الجودة فً المعهد  .0

 عمل دورات فً نظم االمور االدارٌة والتخطٌط . .9

 ر اجمع.تنفٌذ ورش عمل خاصة برفع المستوى العلمً والعملً للكاد .3

 عمل حلمات دراسٌة ونماشٌة بٌن الطلبة واالساتذة ذات عناوٌن خاصة بالمسم .4



 خطة التحسٌنمحاور انجاز 

  ًخطة االعتماد االكادٌم 

  وزٌادة البحوثخطة تطوٌر المناهج العلمٌة. 
 

  رٌسٌة حسب اللمب العلمً والشهادة:الهٌئة التد ألعضاءالخطة االستراتٌجٌة 

 2121-2112المنجز  2121-2112المخطط 

 الماجستٌر الدكتوراه الماجستٌر الدكتوراه

4 4 0 0 
 

 طة االستراتٌجٌة للكادر الوظٌفًالخ:  

 2121-2112المنجز  2121-2112المخطط 

 الفنٌٌن االدارٌٌن الفنٌٌن االدارٌٌن

4 8 1 4 

 

 :البحوث العلمٌة 

 2121-2112المنجز  2121-2112المخطط 

 عالمٌا محلٌة عالمٌا محلٌة

9 4 0 4   

 ٌجٌة للبعثات واالجازات الدراسٌة:الخطة االسترات 
 2121-2112المنجز  2121-2112المخطط 

 االجازة الدراسٌة البعثات االجازة الدراسٌة البعثات

0 0 1 1 
 

 لمبول الطلبة: ةخطة االستراتٌجٌال 

 2121-2112المنجز  2121-2112المخطط 

 مسائً صباحً مسائً صباحً

31 1 50 1 
 

 من حٌث خطة المستلزمات الخدمٌة : 

توفر المراوح الهوائٌة  –المماعد الدراسٌة  –االضاءة  –الماعات الدراسٌة ومدى مالئمتها للتدرٌس ) النظافة  .0

 ابواب الماعات الدراسٌة ...... الخ (. – والستائرالنوافذ  –والمكٌفات الهوائٌة 

 .ٌثة التً تخدم العملٌة التدرٌسٌةالماعات وفك احدث المواصفات وتزوٌدها بكافة التمنٌات الحدتحدٌث وتوسٌع  .9

 .(االنترنٌتاجهزة كمبٌوتر وشبكة حداثة االثاث،  النظافة واالضاءة،)من حٌث توفر مكاتب اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة .3

 توفر المٌاه(. -النظافة -دور المٌاه ) المرافك الصحٌة ( من حٌث ) العدد .4

 .الصالحة للشرب ٌاهالموفر برادات ت .5

 .2121-2112التعلم من وجهة نظر الطلبة لسنة  ةاستبٌان طالبً حول استراتٌجٌ

 :مرٌر االستبٌانت

ذ كانت النتائج حسب ، ااالستمارة المرفمةحٌث اظهرت نتائج االستبٌان وبعد تحلٌل النتائج واعتمادا على الفمرات ضمن 

 الجدول ادناه:

 ال اوافك احٌانا اوافك

65% 03% 99% 
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