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اول – انواع الساتراتيجيات 

انواع الساتراتيجيات
اساتراتيجيات القوة والفرص ( النمو

: والتطوير )
اساتراتيجيات الضعف والتهديدات

 

الهاداف الساتراتيجية وساياساات القسم ضوء التحليل البيئي وخطة المعهدثانيا  
الساتراتيجية.

 اهاداف القسم

الهاداف الساتراتيجية -1
لتحقيق الهاداف العامة للقسم العلمي لباد للساتراتيجية ان تتبنى مجموعة من الهاداف

الساتراتيجية وان تتم صياغتها لتكون مرتبطة باواقع القسم والمعهد وان تكون ذات
مقاييس مدى انجاز وتحقيق المستهدف منها " في ضوء روية القسم والمعهد؛ يسعى

القسم الى تحقيق الهاداف الساتراتيجية التالية :

الهدف الول : انتاج جيل من المحاسابين الكافاء في المادة العلمية والمحاسابية 
الهدف الثاني : زيادة التراباط باين طلبة القسم والواقع الملموس 

وعلية فان الوضع الحالي يحتاج الى اعادة تنظيم حتى يتفق مع العتماد الكااديمي
المتميز والمنشود محليا ودوليا واقليميا" لذا فان المر يتطلب تهيئة مناخ وظروف

تعليمية متميزة وتتمثل فيما يلي :.
زيادة عدد المختبرات -1
زيادة الزيارات العلمية للمؤساسات العلمية -2
 الساتفادة من خبرة المؤساسات التعليمية -3
 التواصل مع التطورات التكنلوجية الحديثة-4

ان الرتباط الوثيق باين الخطة الساتراتيجية للقسم وباين توجيهات العمادة للمعهد يدل على دللة
باين رساالة وروية وأهادافه الساتراتيجية وباين روية ورساالة الجامعة واهادافها الساتراتيجية"

ولذا فان مجمل القول باان الخطة الساتراتيجية للقسم تنبع وتنبق من الخطة الساتراتيجية
للمعهد .



في مجال التعليم والتعلم : وذلك من خلل تصديق الخطة العلمية للقسم من مجلس-1
المعهد .

في مجال البحث العلمي : من خلل زيادة مستويات البحث العلمي كامأ ونوعا والذي-2
يؤدي الى التحسن الكبير في المستوى العلمي للطالب .

في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة : من خلل التعاون باين المؤساسات الحكومية-3
وزيادة الدورات والندوات العلمية .

ثالثا – ساياساات واجراءات تنفيذ المخطط الساتراتيجي للتأهايل لعتماد القسم .

انطلقا من رؤية ورساالة القسم تنفيذ السياساات والجراءات التية : العتماد على العلمية
الحديثة وادخال المواد المتطورة مثل  أنظمة الحاساوب الحديثة الى القسم .

راباعا – تحديد الصعوباات والتهديدات المتوقعة .

التهديدات او الصعوباات التي تواجه الخطة الساتراتيجية القسم:
الجراءات الدارية الصعبة .-1
قلة الكادر المتخصص .-2
 عدم وجود بانية تحتية كاافية -3

ولذا توفر مقترحات لمواجهة الصعوباات والتهديدات :.

زيادة صلحيات القسم .-1
توفر كاادر متحصص .-2
توفير التمويل الذاتي للقسم.-3
 توفير بانية تحتية ملئامة وكاافية.-4

   خامسا – الخطة التنفيذية

بارامج تطوير الكوادر التدريسية :-1

 الدورات التطويرية
. التواصل العلمي مع الجامعات المحلية والعالمية

بارامج التطوير المناهاج الدراساية :-2

.اعداد مناهج جديدة
 .العتماد على التطور التكنولوجي
.زيادة اعداد البحوث التخرج



بارامج تطوير النشر والبحث العلمي :-3

. دورات حول النشر في مجلت سكوبس
. العتماد على الفكار العلمية الحديثة

ساادساا- ضمان طرق التقويم ومتاباعة واساتمرارية الخطة الساتراتيجية.

تتوقف استمرارية ومتابعة الخطة في المستقبل على تواصلها المستمر مع احتياجات
سوق العمل والمشاركة المجتمعية ، منطلقة من احتياجات المجتمع بحيث تلبي
متطلبات التقدم العلمي والتكنولوجي ، وتكون كشريك فاعل في تحقيق التنمية

الكاديمية المستدامة بجانب العلمية التعليمية نحو البحث العلمي المتواصل ولتحقيق
الجودة الشاملة للقسم تكون بعدة عوامل وضمانات " اهمها : 

ادارة الجودة في المعهد بإعطاء دورات مباشرة للكوادر في كل القسام .-1
عمل دورات في نظم المور الدارية والتخطيط .-2
 إقامة ورش ودورات للساتذة بخصوص ( النظمة ورفع الجودة في المناهج-3

وطرق التدريس.

محاور انجاز خطة التحسين

 خطة العتماد الكاديمي
. خطة تطوير المناهج العلمية وزيادة البحوث



الخطة الساتراتيجية لعضاء الهيئة التدريسية حسب اللقب العلمي

والشهادة.
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. الخطة الساتراتيجية للبعثات والجازات الدراساية

2020-2019المنجز 2020-2019المخطط 
الجازة الدراسيةالبعثاتالجازة الدراسية البعثات

ل يوجد

. الخطة الساتراتيجية لقبول الطلبة

2020-2019المنجز 2020-2019المخطط 
مسائيصباحي مسائيصباحي 

8001520

 خطة المستلزمات الخدمية : من حيث
القاعات الدراسية ومدى ملئمتها للتدريس ( النظافة – الضاءة – المقاعد-1

الدراسية – توفر المراوح الهوائية والمكيفات الهوائية – النوافذ والستائر –
ابواب القاعات الدراسية ...... الخ ).



تحديث وتوسيع القاعات وفق احدث المواصفات وتزويدها بكافة التقنيات الحديثة-2
التي تخدم العملية التدريسية .

مكاتب اعضاء الهيئة التدريسية من حيث توفر ( النظافة والضاءة – حداثة-3
الثاث – اجهزة كمبيوتر وشبكة النترنيت ) .

دور المياه ( المرافق الصحية ) من حيث ( العدد- النظافة- توفر المياه).-4
توفر برادات المياة الصالحة للشرب .-5

.2020-2019استبيان طلبي حول استراتيجية التعلم من وجهة نظر الطلبة لسنة 
م/ تقرير الساتبيان                     

حيث اظهرت نتائج الستبيان وبعد تحليل النتائج واعتمادا على الفقرات ضمن
الستمارة المرفقة ، اذ كانت النتائج حسب الجدول ادناه.

اساتبانة خاصة باآراء اربااب العمل / التدريب في طلب/ طالبات المعهد التقني الرميثة / قسم التقنيات
المحاسابية.

نسب الجاباة عن كال فقرة من فقرات الساتبيان التي تم توزيعها على المستجيبين.

السؤالت
نعم

)1-10(
الى حد ما

)1-5(
ل

)1-0(

1
هل ان الخريجين يتمتعون بمهارات جيدة توصلهم

للعمل؟
75%14%11%

2
هل أن اعداد الخريجين كافية وهل بأمكانهم

أستيعاب اعداد الخريجين؟
90%6%4%

3
هل بإمكانهم تدريب الخريجين داخل معاملهم

وورشهم؟
82%15%3%

4
هل هم بحاجة الى تخصصات جديدة غير متوفرة

حالياا؟
4%1%95%

5
هل هم راضين عن مستوى تأهيل وتدريب

الخريجين؟
55%30%15%

%0%7%93مدى اللتزام بأنظمة العمل؟6
%0%20%80مدى اللمام بمهارات العمل الجماعي؟7

8
ما مدى قدرة الخريجين على اداء المهام التي

يكلفون بها؟
78%15%7%

%2%31%67ما هو تقييم جودة خريجي المعهد التقني؟9
%1%12%87ما تقيمك لسلوكيات خريجي المعهد التقني؟10

اساتبانة موجهه  لقياس  آراء هايئة التدريس. 



نسب الجاباة عن كال فقرة من فقرات الساتبيان التي تم توزيعها على الهيئة التدريسية.

مستوى التقييم معايير التقييمت
مرضي
تماما

مرضي
نوعا ما 

لست
ادري

غير
مرضي

غير
مرضي
مطلقا

%0%0%8%7%85هل يستوعب الطالب المادة العلمية؟ 1
%1%13%1%80%5هل يلتزم الطالب بمواعيد المحاضرات؟ 2
%2%23%750%0هل يتفاعل الطالب ويجادل اثناء المحاضرة؟ 3
%0%0%0%9%91هل هناك فروقات في مستوى الطلب؟4
%0%0%0%73%13هل انت راضي عن البنى التحتية المتوفرة؟5
هل تتوفر مختبرات للمواد العلمية ملئمة لتدريب6

الطلبة؟
2%88%7%3%0%

%0%47%3%50%0هل يتفاعل الطلب مع الواجبات البيتية؟7
%0%0%1%21%78هل مستوى الطلب في تحسن؟8
هل يطالب الطلبة أحياناا بأعادة بعض9

المحاضرات؟
15%64%%201%0%

هل يشعر الطلبة أحياناا ببعض الصعوبة في10
أستيعاب المحاضرات؟

95%3%2%0%0%

%0%0%3%72%25تشعر بالسعادة والرضا اثناء تأدية عملك؟11
وجود جدول دراسي يتناسب معي ويتلئم مع12

قدراتي ول يمثل عبء علي
47%51%0%2%0%

%6%14%11%56%13اتاحة الفرصة لبداء الرأي في نظام العمل؟13
%0%0%42580يوجد مصداقية للدارة في تنفيذ القرارات؟ 14
توزيع المهام بالتساوي على أعضاء هيئة15

التدريس؟
0%61%33%4%2%

الحترام المتبادل بين عضو هيئة التدريس16
والقيادات والكاديمية؟

9%91%0%0%0%

تحديد الحتياجات التدريبية لعضاء هيئة17
التدريس في المعهد؟

15%79%6%0%0%

يوفر المعهد مناخ فعال يساعد على البتكار18
والتطوير؟

50%38%11%1%0%

%0%7%9%70%14يوفر المعهد وسائل الدعم وتحفيز البحث العلمي؟19
الجراءات التي يتبعها المعهد لنشر ثقافة الملكية20

الفكرية والنشر والمحافظة عيها؟
93%6%1%0%0%

استمارة استبانة تملئ من قبل الطالب الممتحن / المعهد التقني الرميثة / قسم التقنيات المحاسبية

نسب الجاباة عن كال فقرة من فقرات الساتبيان التي تم توزيعها على المستجيبين من الطلبة.



لالى حد مانعمالسؤالت
%0%5%95طريقة توزيع الدرجات على أسئلة المتحان مناسبة؟1
%4%16%80التنوع في صعوبة السئلة ومراعاة الفروق الفردية؟2
%0%15%99خلو السئلة من الخطاء العلمية والملئية؟3
%18%52%30تطابق الختبار مع الوقت المخصص؟4
%7%15%78درجة وضوح السئلة وسهولة لغة الختبار؟5
%3%8%89يحتوي المتحان على أجزاء تقيس مهارة التفكير؟6
%1%12%87القاعة المتحانية كانت مريحة؟7
%8%9%83أسئلة المتحان كانت متوقعة؟8
توزيع المادة العلمية على أسئلة المتحان يحقق شمولية9

المتحان؟
53%40%7%

كانت أسئلة المتحان متوافقة مع ما درست وفق توجيهات10
مدرس المادة؟

98%2%0%

أراء الخريجين

نسب الجاباة عن كال فقرة من فقرات الساتبيان التي تم توزيعها على المستجيبين من الطلبة.

لالى حد مانعمالسؤالت
هل أن ما تعلمته اثناء الدراسة كان مفيد في سوق1

العمل؟
82%15%3%

%0%4%96هل ان اختصاصك مطلوب في سوق العمل؟ 2
%0%3%97هل أرباب العمل راضين عن مهاراتك في العمل؟3
هل تفضل العمل في المؤسسات الحكومية أم القطاع4

الخاص؟
93%4%3%

هل تفضل أن يكون التركيز على الدراسة العملية5
أكثر من النظرية؟

98%2%0%

أستمارة استبيان رأي الطلب عن العملية التعليمية في المعهد التقني الرميثة / قسم التقنيات المحاسبية 

نسب الجاباة عن كال فقرة من فقرات الساتبيان التي تم توزيعها على المستجيبين من الطلبة.

نعمالسؤالت
)1-10(

الى حد ما
)1-5(

ل
)0-1(

هل انت راضي عن مستوى التدريس ومدى تقبلك للمواد1
الدراسية؟

68%19%13%

%7%23%70هل قام التدريسيين بأعمال النصح لكل مادة دراسية؟ 2
%32%18%50هل ان التدريسيين قادرين على أيصال المادة للطلبة بشكل جيد؟3
%18%37%45هل ان تعامل الكادر التدريسي تعامل أبوي؟4
%1%8%91هل يأخذ التدريسيين الظروف السالبة بنظر العتبار؟5
%6%11%83هل يتم اللتزام بأوقات المحاضرات الليكترونية في موعدها؟6
%2%21%77هل يتم تسجيل المحاضرات وأنزالها على الصفوف الليكترونية؟ 7



%11%70%19هل يجيد المدرس أثارة السئلة في المقرر؟8
%0%3%97هل يستثمر المدرس الوقت المخصص على عملية التعليم والتعلم؟9

%1%53%46هل يستخدم المدرس الوسائل التعليمية في تدريس المقرر؟10
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