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القائمون بتدريس المقرر

متطلب جامعة-الفرقة األولى-مدخل إلى علم الجودة   جامعة قناة السويس



رحتوى المقرم

دور الطالب فى ضمان جودة واعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الجامعى -: الفصل السادس

استراتيجيات التعليم والتعلم-: الفصل الخامس

نظم الجودة في جامعة قناة السويس-: الفصل الرابع

متطلبات مؤسسات التعليم العالى للتأهل لالعتماد: الفصل الثالث

التخطيط االستراتيجى: الفصل الثانى

اطار مفاهيم لمصطلحات الجودة فى مؤسسات التعليم العالى: الفصل األول

متطلب جامعة-الفرقة األولى-مدخل إلى علم الجودة   جامعة قناة السويس



األهداف

• بعد دراسة هذا الفصل، ينبغى أن يكون المتعلم قادراً على 
:أن

1. . يشرح أهمية التخطيط اإلستراتيجى للمؤسسات التعليمية

2. . يصف مراحل التخطيط اإلستراتيجى

3. . لمؤسسةلالتحليل الرباعي اإلستراتيجى يساهم في إجراء 

.يميز بين الرسالة والرؤية.4

5. .يقترح خطوات إعداد الرؤية والرسالة المقبولة مؤسسيا وإجتماعيا

6. . إتجاها إيجابيا نحو اإللتزام برسالة ورؤية المؤسسةيظهر 

7. رسالة المؤسسة إلى غايات وأهداف إستراتيجيةترجم ي . 



األهداف 
• :ينبغى أن يكون المتعلم قادراً على أنالفصل بعد دراسة هذا 

8. .ناقش السياسات التي تتوافق مع اإلستراتيجيات الموضوعةت

9. .يناقش مفهوم الخطة التنفيذية

10. .يذكر مكونات الخطة التنفيذية

11. .يصمم خطة تنفيذية

12. .يشرح أسس تقييم ومتابعة الخطة التنفيذية

 .يتبنى اتجاهاً إيجابياً نحو تصميم و تقييم الخطط التنفيذية.13

يظهر اتجاها ايجابيا نحو تطبيق سياسة ومفهوم التخطيط .14
. االستراتيجى



التخطيط اإلستراتيجى: الفصل الثانى

مفهوم التخطيط : المحور األول
االستراتيجى

مراحل : المحور الثانى
التخطيط اإلستراتيجى



مفهوم التخطيط : المحور األول
اإلستراتيجى

بـؤ عملية تنطـوي علـى التن
يـة بالمسـتقبل لفتـرة زمن

، (سـنوات فـأكثر٥)طويلـة 
وتحديـد رؤية ورسالة 
المؤسسة وغاياتها 

ي وأهدافها االستراتيجية الت
يجب أن تسعى إلى 

، تحقيقهـا فـي هذه الفترة
وكذلك الوسائل الالزمة 

.لتحقيق ذلك



مفهوم التخطيط : المحور األول
اإلستراتيجى



من المسؤول عن التخطيط 

1اإلستراتيجى؟



من المسؤول عن التخطيط 

2اإلستراتيجى؟

المستوى األول_ االدارة 

المستوى الثاني–االدارة 

المستوى الثالث–االدارة 

المستوى الثاني_ اإلدارة 

المستوى الثالث_ اإلدارة 

المستوى األول_ االدارة 

المستوى الثاني_ اإلدارة 

اعداد الخطة االستراتيجية

تنفيذ الخطة االستراتيجية

تقييم الخطة االستراتيجية

من أسفل الى 

أعلى



بالمشاركة فى التخطيط االستراتيجىالمعنيون 

مجتمع المؤسسة )
(الداخلى

أعضاء هيئة 
التدريس

اإلداريون

الطلبة

العاملون 

المجتمع )
(الخارجى

أولياء األمور

الجهات 
الرسمية

النقابات

ن المستفيدو
من الخدمة
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إجابة على عدد من األسئلة 
.لتحديد االتجاهات

ق العصف الذهني للوصول الى تواف
.على عدد من الصيغ
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ال إستخدام  البريد اإللكتروني إلرس
فة اإلستبيانات حول الصيغ المختل

.للرؤية أو الرسالة أو القيم

تنظيم ورش عمل لمجموعات 
.العمل

تبويب وفهرسة جميع الردود 
للحصول على الردود التي القت 

.اإلستحسان

ين متابعة اإلتصال مع جميع المعني
إلطالعهم على النتائج قبل إتخاذ

.القرار النهائي



مراحل التخطيط : المحور الثانى
اإلستراتيجى

المرحلة 
األولى مرحلة 
إعداد الخطة 

.ةاإلستراتيجي

المرحلة 
ة الثانية مرحل

.التنفيذ

المرحلة 
ة الثالثة مرحل
التقييم 
.والتطوير



مرحلة إعداد الخطة اإلستراتيجية    : المرحلة األولى

.المعهد/وضع إطار عام للخطة اإلستراتيجية من خالل مجلس الجامعة أو الكلية

.تحديد فريق التخطيط على مستوى المؤسسة وتحديد مسؤلياته وتوزيع صالحياته

.  تحديد المدة الزمنية الالزمة إلنجاز الخطة اإلستراتيجية

.البدء بتجميع البيانات المطلوبة وترتيبها وتصنيفها

ة،  تكون مهمة فريق التخطيط تحديد الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية التي تتبناها المؤسس
اتيجيات وتنفيذ التحليل الرباعي، وتحديد الغايات، وتحديد األهداف اإلستراتيجية، وتحديد استر

.تحقيق األهداف



:وتتضمن مرحلة اإلعداد



Visionتعريف الرؤية 

هى مجموع 
األهداف بعيدة 

الصورة أو المدى
الذهنية 

للمنظمة في 
.  يةنقطة مستقبل



الرسالة Mission

غرض توضح
المؤسسة أو 
السبب في 

وجودها كما أنها 
جملة  تلخص من 

نحن وماذا نريد



(مثال تطبيقى)رؤية ورسالة الجامعة



(مثال تطبيقى)القيم الحاكمة



:تتضمن مرحلة اإلعداد.. تذكر



1تكليف رقم 

وضح كيف 
يمكن تحقيق 

الرؤية 
والرسالة 
الخاصة 
بكليتك 
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نهى العاصى. د 22

The muddy points 
and light points


