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الجزء األول

اإلطـار الفكري والمنهجي
لـلـخـطة اإلستراتيجية

أولاًً-مقدمةًعنًمعهدًالدراساتًالعلياًللطفولةً -:
3

3

الخطة اإلستراتيجية لمعهد الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس
فى ضوء توكيد الجودة والتحسين المستمر

يع د د د
ال تخ

ع د د د ال ارسد د ددلي العطيد د ددل لطة الد د ددا ال يسسد د ددا العط يد د ددا ال

د د دريا االعر يد د ددا الا ي د د د

ا فى راسلي الة الا فى ال جلالي الة يا االن سديا ااعالد

اثقلفدا اطة دل ،و اكلد

4

افقد دلب ل رن ددل جيي ارس ددييي تخ ددم ال ددل اراللي ددا كاى اال تيلج ددلي الخل ددا و ايخ ددرل لط جت د د
تخ

يي كاى خ راي الط يا اال طيدا رجدا ال لجسدتير االد رتا ار اقد أندء ال ع د فدى الدل

 1981قرار ج ارى رق 278و ا أي ال راسا ه فى ف راير الل 1982
ايسد ددعى ال ع د د رلد ددى تةد دداير الع طيد ددا التعطي يد ددا د ددي خ د د  ،ت د د ي
االت ري ي ددا و ار ددكل ال عل دد ،اأس ددتا يا ج د د لتقد د ي التد د ري
ات ي

ال ار ج التعطي يا لل ع

لرى تاار

الع ط ددى لطةد د

القلالد ددلي الت ريسد دديا
و اي ددت تة دداير

التق العط ى فى جدل ،الة الدا ر دل يقدا ال ع د

لليلب لستر ل ،تج ي ال ن دى الخ دلم كاى اال تيلجدلي الخل دا و ار ،كلد فدى رةدلر السدعى
ن ا تق ي خ ا ت ي لطة
ايق

ال ع

الة الاو اكل

ااطة ل،

اطنشةا العط يا االع طيا التى تسله فى رف الاالى يي العل طيي فى جدل،

ي خ  ،الق اراي ت ري يا لألة ل ااطخ لئييي الن سييي االعدل طيي فدى جدل،

الة ال ددا اأالي ددل اط ددار ا د د ار ج لتن ي ددا ال ددلراي لألة ددل ،كاى اال تيلج ددلي الخل دداو ا د د ار ج
خ د د لي ال جيد ددا لألة د ددل ،د ددي خ د د  ،ا د د االرتشد ددلم ال رد ددر ل اللقد دداو ا رر د د رالليد ددا كاى
اال تيلجلي الخل ا
اي تاي ال ع

الطى ث ثا أقسل الط يا هي-:

 قس ال راسلي الة يا لألة ل، قس ال ارسلي الن سيا لألة ل، قس اعالاي نح ال ع

اثقلفا اطة ل،
في تخ

لي اطقسل العط يا ال كرار في جل ،ال راسلي العطيل-:
4
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 -1رجا طا الع ل الاظي ى
 -2رجا ال لجستير
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 -3رجا ال رتا ار
ايت يد د د د د ال ع د د د د د الط د د د ددى ال س د د د ددتاى العر د د د ددي ن د د د دده ال يسس د د د ددا الا يد د د د د لطة ال د د د ددا الت د د د ددي تعد د د د د
د دديي الطد ددى سد ددتاى الط د ددي رفي د د فد ددي جد ددلالي الة الد دداو ي د د

ال تخ

اال رتا ار في ال جل ،الة ي أا الن سي أا اعال
ه د ددكا ايت يد د د خريج د ددا ال ع د د د خط ي د ددلت
الة الد د د ددا ال تع د د د د
رخ

ت د ددنح رجد ددلي ال لجسد ددتير

اثقلفا اطة ل،
العط ي د ددا الش د ددل طا ال ترل ط د ددا العري د ددا ف د ددى ج د ددلالي

التد د د ددى ي رسد د د دداي في د د د ددل قد د د ددرراي ارسد د د دديا ايقا د د د دداي ت

د ددا ل ارسدددا ا د د

قيد ددق فد ددى أ د د

د د د ددير رسد د د ددللا الط يد د د ددا

جد ددلالي أقسدددل ال ع د د و ا ددكا ف د د ي ال ع د د يت د ددر

الن د دداا د ددي اعالد د د ا الش د ددل  ،ال ترل د دد ،لط تخ

دددكا

د دديي ف د ددى ج د ددلالي الة ال د ددا الط د ددى س د ددتاى الع د ددلل

العر ي

اهنل س لي

ي لط ع

اهي:

أ -خــدماتًأكاديميــة(ً:ال ارسددا النظل يددا قسددل ال ع د الددث
ال راسلي الن سيا لألة ل ،و اعال

اال ارسددلي الة يددا لألة ددل ،و

اثقلفا اطة ل،ا)

ب -خدماتًمجتمعيةًً:تق ي خد لي جت عيدا استشدلريا اال جيدا لألة دل ،اأاليدل اط دار
يخ ،ا

االرتشلم ال رر ل اللقلي -ا رر رالليا كاي اال تيلجلي الخل ا

أمثلةًلتفردًالمعهدًللوضعًالتنافسيًً :
البرتوكولتًً -:
راتارد داالي التع ددلاي دديي ررد د كاي اال تيلج ددلي الخل ددا لل ع د د اال يئ ددا العل ددا لطتد د يي
ال د ي ا ددكرر ت ددله شد ي

ددج اطة ددل ،كاي اال تيلجددلي الخل ددا لل د ار
5

دديي ررد
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كاي اال تيلجلي الخل ا لل ع

6

ا ن اق الد ات ايد ،ال شدرااللي التعطي يدا (ا ار التر يدا

االتعطددي ) ا ددكرر ت ددله دديي ا ار التر يددا االتعطددي اا ار ال د ا االسددرلي ا ررد رالليددا كاي
اال تيلجددلي الخل ددا لل ع د ا ددكرر التعددلاي دديي جل عددا الدديي ش د
يانيافرستي ا دكرر ت دله ديي ال جطد
ال ع

االج عيا اطارا يا لة

أال ل

اجل عددا ريناسددتيي

العر دي لطة الدا االتن يدا اال ع د ا دكرر ت دله ديي
اطة ل،

ً-2الدبلوماتًً -:
د د ر قد درار رئ ددي

الج اري ددا رقد د ( )123لس ددنا  2009تعد د ي ،ع ددم أ ر ددل ال ئ ددا

التن يكيا  -رنشل رنل ج طا الع ل الاظي ى لل ع

ثانياً:فلسفةًالمعهدًفيًمجالًالج ًودةًالشاملةً :
يت نى ال ع

في جدل ،الجدا الشدل طا فطسد ا تقدا الطدى تاجيده رلفدا اطنشدةا اطرل ي يدا

ااع اريددا اال لليددا ن ددا ت قيددق ر ددل الة د

ااعة درام كاي ال
لطا ا،

ال ست ر لجا الخ ا التعطي يا ال ق ا لطة

التنلفسدي فددي سداق الع دد ،ال طدي ااعقطي ددي و اكلد

ددط ا د التةدداير االت سدديي

رلى ال ستايلي التي ت قدق الت يد

دي خد  ،ثقلفدا تنظي يددا تقدا الطددى االلتد ا

للتاج دده ن ددا ال س ددت ي و االت س دديي االتة دداير ال س ددت رو ا ش ددلررا اع ار االع ددل طيي ف ددي ت قي ددق
الجددا االت يد د فددي اط ا و د د ا د د نظددل لتق دداي اط ا لل ع د د ف ددي رلف ددا جاان دده ددل ي ق ددق
ال عليير اطرل ي يا ا عليير الجا الشل طا
وترجعًأهميةًإتباعًمدخلًالجودةًالشاملةًبالمعهدًإلىًعدةًاعتباراتًً -:

6
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 التغير ال ست ر في ا تيلجلي ا تةط لي ساق الع ،سللي

ل يتةط

7

القيدل للع طيدا التعطي يدا

ج ي ا تةدار فدي ظد ،التنلفسديا د ا تردلر آليدلي ج يد ل د ،ال شدر ي التدي

تااجه سير التةار ال جت عي
 تعلظ ار العن در ال شدري ال يهد ،اال د ر االقدل ر الطدى اال تردلر ااع د اا فدي التعل د،النظل العلل ي الج ي ات يلته
 -سد ددله ا ال يسسد ددلي التعطي يد ددا فد ددي تق د د ي ان د ددا ال جت د د

ت ثيرهد ددل الطد ددى نااليد ددا ا د ددلر

اا رلنيلي الخرجيي
 التق د الس دري فددي ترنالاجيددل ال عطا ددلي ااالت ددلاليتةار في التعطي

ددل يسددتط

ددرار اسددتخ ا

ث ،تة يق نظ التعطي الي ع االتعطي اعلرتراني

 اعسد ل فددي دد ،رثيددر ددي ال شددر ي التددي تعدداق الع طيددا التعطي يددا لل ع دي نظر ال جت

ددي

ددل ي سددي

لط ع
التعطي يا تتسد للااقعيدا ل قل طدا التداا ي ديي تاقعدلي اعةدرام

 -جع ،ار ج ا نلهج ال ع

ال عنيا ا تةط لي التن يا ل ست ا ا
-

ددرار ال د د

ال ددي

ددل ر ت اي دد ،كاتي ددا تعد د

لت س دديي اتة دداير الع طي ددا التعطي ي ددا

اال ثيا
ومنًثمًفإنًالمعهدًفيًسـعي ًنحـوًتحقيـقًمـدخلًالجـودةًالشـاملةًيعتمـدًعلـىًاللتـزامً
بنشــرًوتعزيــزًثقافــةًالجــودةًمــعًالعمــلًعلــىًتحقيــقًالتـرابطًوالتجــانتًبــينًالــن مًواإلجـ ار اتً
المتبعةًمنًخاللًالخطةًاإلستراتيجيةًوالتيًتلتزمًباآلتيً -:
 تت نى ر ار ال ع -نشر ثقلفا الجا

اا اته رسللا اغليلي ال ع
ار اا

اقي ه اأه افه

ا لطعل طيي اأال ل هيئا الت ري
7

لل ع
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ال جت

 -ت عي ،الع طيا التعطي يا اال ثيا ل يخ

8

 ت قيددق ال سددلاا االع الددا االش د لفيا اال رانددا الا تيلجلي اتاقعلي أ
الة

 -التعل ،

ل

ال

اال يئا
ددا فددي أسددطا تق د ي الخ ددا ددل يقل دد،

ط ا

ساا الطى ال ستاى االجت لالي أا الثقلفي ل ي قق تاقعدلت

ايقل د،

ا تيلجلت
 ت ي ال جلالي ال ت طا اال رنا لت قيق الت ي ااع اا ااال ترلر -االلت ا للت سيي االتةاير ال ست ر لجاان

ال نظا ا التعطي يا اال ثيا لل ع

 رت لا ن جيا قلئ ا الطى ال ل ر االتن ي لال تيلجلي ال ستق طيا لط جتا اطه ام اال عليير ال ا االيا

 -ال تل عا اال راجعا ال ست ر لأل ا في

ثالثاً:الفتراضاتًاألساسيةًللخطةًاإلستراتيجيةًً :
تقددا خةددا ال ع د اعسددتراتيجيا لتاري د الجددا الطددى ج االددا ددي االفت ار ددلي اطسلسدديا
التي ي ري ريجل هل الطى الن ا التللي-:
 -القيل ع  ،ال راسا الكاتيا لط ع

ااستخ ا ت طي )SWOT( ،لت ي نقلة القا اال دعم

ال اخطياو اال رم االت ي اي الخلرجيا
 نشر ثقلفا الجا االت ي في اط اال افعا لتن يك الخةا ر ل
 -ا

ي أج ،ت سيي ال يئا التعطي يا لل ع د اتدافير القدا

افلالطيا

ار ج اخةدة تاا ندا كاي ريى سدتق طيا لت سديي جدا ج يد الع طيدلي ااطنشدةا

لل ع
 ت ت ج ي العل طيي الطى رلفا ال ستايلي لل ق في ال شلررا اال سئاليا -ا

قليي

اا

ا لأل ا
8
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 ال تل ع د ددا ال سد د ددت ر لتن يد د ددك الخةد د ددا اعسد د ددتراتيجيا االخةد د ددة التن يكيد د ددا لع طيد د ددلي التةد د ددايراالت سيي
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 التقيي ال اري ي خ  ،ج االا استشلريا اخطيا اخلرجيادد

 -ال تل عد ددا ال سد ددت ر لنتد ددلئج التقيد ددي

راجعد ددا نقد ددلة القد ددا اال د ددعم ال اخطيد ددا اال د ددرم

االت ي اي الخلرجيا ()SWOT

رابعاً:منهجيةًإعدادًالخطةًً :
يعتمدًأسلوبًالعملًفيًالخطةًاإلستراتيجيةًللتأهيلًلالعتمادًبالمعهدًعلىًماًيليً -:
ثا ا

 1رال ا خةا رستراتيجيا

لب ل اطه ام ااطه يا اةرق النشر

 2ال سح ال يئي  SWOT Analysisلت ي نقلة لقا اال عم في ال يئا ال اخطيدا لط ع د
اال رم االت ي اي ال ت طا الخلرجيا لط ع
كمـــاًتـــمًالتركيـــزًبشـــكلًخـــااًعلـــىًاألســـاليبًواألدواتًالتاليـــةًعنـــدًإعـــدادًالخطـــةً
اإلستراتيجيةًللتأهيلًلالعتمادًبالمعهدً -:
 است لراي ااست يلنلي اال قل ي الشخ ديا اال سدح ال يئدي لط يلندلي اال عطا دلي ال رت ةداا اا الخةاو اق استخ ي تط ال قل ي لطاقام الطى
النل ر نظا ا ال ع

ى اجدا اط ا فدي رلفدا

االتعرم الطى أه س  ،االرتقل ه

 ةريقددا الع ددم الددكهني  Brain Storming Methodاالتددي اسددتخ ي د الدقيدل اي ال ع د ار ددا

دي أال ددل هيئدلي التد ري

اطفرلر تع ق ي نتلئج ت طي،
 راسا قتر لي خريجي ال ع-

ا د يري ال اررد االةد

ددي

غيدا تاليد

ل يي الاثلئق االطاائح اال قل ي الشخ يا
االقل يي الطي

9

ي رجل ،اطال ل،

9
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واتساقاًمعًرؤيةًالمعهدًومنهج ًالخطةًالمستهدفةًفإنًإج ار اتًالتنفيذًمرتًبالمراحلًالتاليةً ً

10

 تشري ،فريق ال  ،لطخةا اعستراتيجيا لل ع د اال ا دح فدى ايدا الخةدا و ثد تد تا يدأال ل ال ريق افقل لط ن جيا ال
 ت ي أه ال -ا

ل ر ا ايا ج

ال ل العط يا

ترطي ل طال ل ال ريق في هكا ال

 القيل لل سح ال يئي ل ع -ت

في تط الخةا

ال راسلي العطيل لطة الا اال يئلي ال طيا ااعقطي يا

ي اتة يق أ ااي ال راسا ال ي انيا (ال س يا االت طيطيا ن ل اال قل ي)

 -ت طي ،النتلئج ار

هل في تقرير أالي

خامس اًً-األطرافًأصحابًالمصلحةًفيًالخطةًاإلستراتيجيةًً -:
يعت ددر ت يد اطةدرام أ د ل
فلالطيددا الخةددا و ي د

ال

ددط ا  Stockholdersددي العاا دد ،ال ل ددا ل د لي

أي قل طددا ا تيلجددلي اتاقعددلي تط د اطة درام ددي أالددي ال د لنلي التددي

تا ددح د ى ااقعيددا الخةددا ال قتر ددا فددي تاريد الجددا ات ي د الخ ددا التعطي يددا اال ثيددا ا د ى
ال سدله لي التدي تقد
ال

ل ال ع د لخ دا ال جت د اتن يدا ال يئدداو اي ردي ت يد اطةدرام أ د ل

ط ا الطى الن ا التللي -:
 ا ار التعطي العللي
 ر ار الجل عا االرطيلي اال رار االا اي للجل عا
 أال ل هيئلي الت ري
 الة

اال يئلي ال ثيا االعل طاي

و اأاليل اط ار

 ال نظ لي ال ختط ا ساق الع ،
 الج لي ال ختط ا لل جت
 ال جت

االتي ل ل

طا تخ

لي ال ع

اجه الل

10

10
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سادس اًً-تحـديدًالحتيـاجـاتًً ً-:Need Assessment
يقا ع

11

ال ارسدلي العطيدل لطة الدا ندك الدل  1981تقد ي خدرجيي لط جت د

تخ

ديي

كاي خ دراي الط يددا اال طيددا فددي جددلالي الة الددا قسددل ه الث ثددا ددي خ د  ،ددنح الةط ددا رجددا
ال لجستير اال رتا ار ركل يق

اطنشةا العط يا االع طيا التي تسله في رفد الداالي ديي

ال ع

العددل طيي فددي جددل ،الة الدداو خ د  ،الق د ال د اراي الت ري يددا اارء الع دد ،االن د ااي اال دديت رايو
رددكل يق د ال ع د د ار ج لتن يددا ال ددلراي الشددل طا لألة ددل ،كاي اال تيلجددلي الخل ددا ر ددل يق د
ال ع

خ لي ال جيا لألة ل،
اق د ت د ت ي د ال شددلر ،الت ددي تااجدده ال ع د

ال جا و اي ري تطخيم ا تيلجلي ال ع
 1رف د د د الر د د ددل

ددي خد د  ،رج د ار الت طيدد ،الر ددلالي ات طي دد،

في النقلة التلليا-:

ال يسسد د دديا لط ع د د د االت ي د د د فد د ددي اط ا

اجد د دده د د ددللقي اال د د ددل

الثقلفيد د ددا

ااالجت لاليا السطي ا الي ةريق خةة الت ري
 2تةدداير الاسددلئ ،التعطي يددا اال نددلهج اةددرق الت د ري
ال ستط لي االتج ي اي ال
 3تةداير خ دا ال د
شلر ،ال جت

ااال ت لنددلي اكل د

ددي خ د  ،تددافير

ا

العط دي ا دا

تق دا ت قدا د خةدا الجل عدا لط سدله ا فدي دد،

اال يئا

 4تن يا الق راي لطراا ر ال شدريا أال دل هيئدا التد ري
اع اري خ  ،ال اراي التخ

اال يئدا ال علاندا أا أال دل الج دل

يا اارء الع  ،اتقيي اط ا

ار ا االيا

اقد تد الا د فدي االالت ددلر أي ترداي اطهد ام اعسددتراتيجيا لط شدراا تت ددق د اطهد ام
اعسددتراتيجيا لطجل عددا االخةددا القا يددا لطن ددام لل سددتاى و ا ددي خ د  ،تة يددق الخةددا التن يكيددا
افقددل لطجد ا ،ال نددي ال د ا تل عددا التن يددك ددي ق دد ،ال يئددا ا ددكل سددام يدت ري ال ع د

ددي سد

ر ،ال جااي ا عللجا نقلة ال عم و ات الي نقلة القا ااالسدتع ا ل ااج دا الت يد اي ال تاقعدا
االطيه سام ي ري لط ع

التق ل الت ل
11

11
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هـــذاًعلمـــ اًبـــأنًالمعهـــدًقـــدًتعـــر ًلخلـــلًفـــىًالجـــدولًالزمنـــيًالمحـــددًللخطـــةًوذلـــ ً

لالعتباراتًالتاليةًً -:

12

 .1التغييرًفىًإدارةًوحدةًالجودةًبالمعهدً(ًثالثًإداراتًعلىًمدىًعامً)ً .
 .2ال ـــروفًالتـــىًتعرضـــتًلهـــاًالـــبالدًاعتبـــاراًمـــنًً25ينـــايرًً2011وحتـــىًً25فبرايـــرً
.2011

 .3تأخرًصرفًالمكافآتًالماليةًواج ار اتًالش ار ًمنًقبلًاإلدارةً .

سابعاًً-تــقـييمًالمخاطــرًً -:ًRisk Assessment
اي ري تا يح تط ال خلةر االعق لي في ل يطي-:
 التغيير ال تررر فى اع ار العطيل -انخ لم ر ل

ل يس

تعثر أنجل اطالايلي

افلالطيا نظل االت لالي اال عطا لي لل ع

 -الد د اعالد د ا االت يئ ددا ال

االجل عا

ددا لطتعل دد ،د د اط ددلي ا قلا ددا التغيي ددر ددي ق دد ،ع ددم

العل طيي
 ال ة الش ي فى التن يك نتيجا لعاا  ،اخطيا اخلرجيا -اجا عم اآل ار التى تعرم اسدتقرار قسد اعالد

اثقلفدا اطة دل ،للنقد ،لج دلي غيدر

نلس ا لطتخ م

ثامناًً-أولوياتًالمعـهدًخـاللًفترةًإعـدادًالـخطـةً -:
-

د ددرار ت هيد دد ،ال ع د د لطتق د د ل الت د ددل اطرد ددل ي يو االع د دد ،الطد ددى التةد دداير االت سد دديي
ال ست ر لجا الع طيا التعطي يا اال ثيا االع طيلي ال سلن

لل ع

 التاسد فدي اسدتخ ا التعطدي اعلرترانديو االتعطدي الدي عد و اتدافير ال داار اال نيدا اللت قيق كل و االتاسد فدي التعييندلي طال دل ال يئدا ال علاندا ل ااج دا الد التنلسد
أال ا الة

اأال ل هيئا الت ري

دا
ديي

في ال ع
12

12
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 -ت عيد ،االقد ات لقددلي لطع قددلي الثقلفيددا د ال يسسددلي التعطي يددا اال ثيددا الطددى ال سددتايلي

13

ال طيا ااعقطي يا االعلل يا عنشل ار ج شتررا الطى ستاى ر طا ال راسلي العطيل
 تسددايق خ د لي ال ع د االستشددلريا اال ثيددا و ااالهت ددل ق ددليل ال يئددا اال جت د االع دد،الطددى ال سددله ا ال لالط ددا فددي التن ي ددا ال سددت ا ا الددي ةري ددق التاسدد ف ددي ال ددا
التخ

ليو ااس ل لي ال رار االا اي كاي الةل

 االهت ل للت ريلرف الر ل

تعد د

الخل ا لل ع

ال ست ر لطقيل ايو اأال ل هيئا التد ري و اال يئدا ال علانداو االعدل طيي

اال علليا ات قيق الت ي في أ ا ال ع

ال ثي اخ ا ال جت

 -االهت ل ت سيي ال يئا الت تيا لط ع و االع  ،الطى الت

اال يئا

ي ل شرطا ال يدل ال ةدر فدي

رال ا الة

تاسعاً–ًاستعدادًالمعهدًللتقدمًلالعتمادًاألكاديمىً -:
االنتهاء من المعايير األكاديمية للدرجات العلمية التى تمنحها أقسام المعهد الثالثة
(ملحق .) 1

13
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14

الجزء الثاني

الخطة اإلستراتيجية لمعهد الدراسات
العليا للطفولة  -جامعة عين شمس
فى ضوء توكيد الجودة والتحسين
المستمر

14

14
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مكونات الخطة اإلستراتيجية-:

15

 .1الرؤية والرسالة والقيم الخاصة بالمعهد.
 .2التحليل البيئي لدراسة الوضع الراهن.
 تحديد عناصر البيئة الداخلية والخارجية.
 تحديد مصادر جمع البيانات.
 تحديد لعناصر القوة والضعف في البيئة الداخلية والوزن النسبي لهم.
 تحديد لعناصر الفرص والتهديدات للبيئة الخارجية والوزن النسبي لهم.
 .3األهداف اإلستراتيجية وسياسات المعهد في ضوء التحليل البيئي وخطة الجامعة
اإلستراتيجية.
 .4تحليل للفجوة بين الوضع الحالي واألهداف اإلستراتيجية.
 .5تحديد المصادر المتاحة المختلفة لتوفير التمويل.
 .6ترتيب لألولويات في ضوء األهمية النسبية والتمويل المتاح.
 .7تحديد الصعوبات والتحديات المتوقعة.
 .8الخطة التنفيذية.
 .9آليات ضمان طرق التقويم ومتابعة واستمرارية الخطة اإلستراتيجية.

15

15
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16

()1
الرؤية والرسالة
والقيم الخاصة وسياسات المعهد

16

16
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الرؤية والرساةل والقمي اخلاصة ابعملهد

17

أولاً :رؤيةًورسالةًالجامعة ً
تسعى جل عا اليي ش

رلى ت قيق الت ي في جل ،التعطي الجل عي اال

الطى ال ستايلي ال طيا ااعقطي يا االعلل يا في ظ،
اال ي قراةيا اال سلاا ا ل يسله في خ ا ال جت

نلخ يتس

العط ي

لالستق ليا اال ريا

ات قيق التن يا ال ست ا ا

الرسالةً :
في

ا رييا الجل عا االتي تت ث ،رسللت ل في ر لل فرر الجا الشل طا االت سيي

ال ست ر في نسيج ال نظا ا التعطي يا اال ثيا للجل عاو اكل الطى الن ا التللي:



ج ثقلفا الجا الشل طا االت سيي ال ست ر في الع طيا التعطي يا اال ثيا

 رث ار ال علرم النظريا االتة يقيا افقلب لط عليير اطخ قيا ااالجت لاليا االثقلفيا لط جت
 نشر ثقلفا اأخ قيلي ال

الع طي

 ت الي التعلاي يي الجل عا االجل علي اطخرى ا رار ال

العط ي

االلل يلب
 تةاير ال ار ج التعطي يا في
 ر ا الة

طيلب ااقطي يلب

ا ال عليير ال طيا ااعقطي يا االعلل يا
ل ر ال عرفا االترنالاجيل ال يثا لتن يا ق رت

في اع ترلر

االقيل االتعط الكاتي االع  ،الج لالي اال نلفسا
 ت عي ،ار ال رار االا اي كاي الةل

الخلم لتق ي الخ لي ال ثيا ااالستشلريا

لط جت

17
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ثاني اً :رؤيةًورسالةًالمعهد ً
يسعى ال ع

18

رلى ت قيق الت ي في جل ،ال راسلي العطيل اال

العط ي لطة الا الطى

ال ستايلي ال طيا ااعقطي يا لطا ا ،لطعلل يا
الرسالةًً :

 رال ا راا ر الط يا في جل ،راسلي الة الا في التخ
 ت عي ،التعلاي يي ال ع

لي ال ختط ا

االج لي ال عنيا للة الا الطى ال ستاى ال طي ااعقطي ي

االعلل ي
قرري ال راسيا ات يث ل في
 تةاير ال ار ج اال ا

ا االتجلهلي العلل يا ال عل ر

راالل السيلق ال طي
 االرتقل

ستاى ال

العط ي

 االهت ل للتعط االتعطي ال ست ر االكاتي االي ع
 ر لل

ا الجا الشل طا االت سيي ال ست ر في ال نظا ا التعطي يا اال ثيا لط ع

 تق ي الخ لي ال جت عيا ي خ  ،تةاير ات عي ،ار الا اي كاي الةل

الخلم لتق ي

الخ لي ال ثيا ااالستشلريا اال جت عيا في جلالي الة الا ال ختط ا ل يسسلي ال جت
القيمًالخاصةًبالمعهدً :
.1
.2
.3

لي الترلفي اال

الت يي

يي أال ل هيئا الت ري

لي الترلفي اال

الت يي

يي العل طيي ااع ارييي

لي ال سلاا يي الة

في فرم التعط

غم النظر الي انت ل ات

ال ينيا أا

ستااه االجت لالي
.4

لي ريا التع ير طال ل هيئا الت ري

18

االعل طيي االة

18
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تسعىًالسياسةًالعامةًللمعهدًنحوًتحقيقًاألهدافًالتاليةً -:
 1رال ا

19

يي الطى ستاى أرل ي ي رفي

تخ

ي ال ل طيي الطى رجا ال رتا ار في

راسلي الة الا الة يا أا الن سيا أا االجت لاليا أا اعال
 2تاثيق ال ا
ااالست ل

اثقلفا اطة ل،

اال راسلي اال راج ارلفا ال عطا لي الخل ا للة الا اتنظي ت ل ل ل
ل ار في ل

 3رال ا ال راسلي ااط ل
تةط لته اتت شى

التي ت

الة  ،ال

لجلي اطة ل ،اكل

ري االتي ي تلل رلي ل ال جت
الطى ستاى الة

اتقل ،

اأال ل

هيئا

الت ري
 4نشر ار

أا لا الة  ،ال

ري اتنلال ل لل

اال راسا في الجاان

االن سيا ااالجت لاليا ااعال يا االثقلفيا ل يعا لل لئ الطى ال جت
ال جطا العط يا لل ع
5

نشر التااليا لطسللي
رال ا

ااةنيي

اكل

الة يا
يخ ،

ا راسلي الة الاا
ال يثا في عل طا اطة ل ،اتر يت

اتاجي

ل يسلال في

لل يي لط جت

 6الق ال اراي الت ري يا لطعل طيي في جلالي اطسر االة الا في ال يسسلي ال ختط ا
ل رت لا ستاى أ ائ
7

ات ري

االتجلهلي ال تعطقا للة الا

الطى أ

تق ي الخ لي االستشلريا ا راسلي الج اى لط يئلي العل طا في

يل يي الة الا

االتن يا
8

رال ا جي ،ي ال ل ثيي في جلالي راسلي الة الا الطى ستاى ال لجستير اال رتا ار
ليست ل

فى ال جت

عل ا افي ال يسسلي التي ت ت للة الا خل ا

19
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20

()2
التحليل البيئي
لدراسة الوضع الراهن SWOT

20

20

الخطة اإلستراتيجية لمعهد الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس
فى ضوء توكيد الجودة والتحسين المستمر

نلةق القا اال عم لط يسسا

يشت  ،الت طي ،ال يئى لستخ ا  SWOT Analysisالطى ت ي

 21ير ،التنظي ى اال اار ال شريا ااطن لة اع اريا انظ ال عطا لي اال نيا
اخ ،يئت ل ال اخطيا و اهى ال
الت تيا و اأسللي

التعطي االتعط و اال اار ال لليا و االقي ال شتررا و انظ الجا ال اخطيا

اق ت رج ار الت طي ،الر لالي ي خ  ،تشري ،ال
ال عطا لي ااط لا االشااه

ال عليير ات ج

( )16لجنا اخت ي ر ،لجنا

ي خ :،

 1الع م الكهني Brain Storming Analysis
ال رار االة

ال اخطيا

 2ارء ال  ،لج ي
االة

ال

ي أال ل هيئا الت ري

غيا التا  ،رلى أفرلر تع ق ي نتلئج اع

و االخرجيي

راسا ا

اعةرام ال عنيا ي أال ل

 3است يلنلي ت تا يع ل الطى أال ل هيئا الت ري

ا يري

ل اي االظااهر ال رت ةا لل يئا

هيئا الت ري و اال يئا ال علاناو ااع اريييو

االعل طيي لل ع

االة

ً
الهيكلًالتن يميًومالئمةًالهيكلًلنشاطًالمعهد ً

الهيكلًالتن يميًللمعهدً ً

 الوضعًالحالي ً

 يت م ال ير ،التنظي ي لط ع -ال ل

ا اح خةاة السطةاو ت ي اا ح لط سئاليلي

لطع ي – الاري - ،ريسل اطقسل  -ريسل الا اي

س

الطاائح

 ال ياج تشل ه في ال سئاليلي ااالخت ل لي ال ياج ا ت لالي لتعلرم ال سئاليلي هنل تنسيق يي الا اي يةريق

ل ر جلل

 -الرم سئاليلي ر ،ا

 يوجدًأدلةًمطبوعة ً
 لي ،الةلل -لي ،ا

يت الرم ال ل اال سئاليلي لر ،ا

الا اي ا جط

ال ع

انشلة ل في رتي

أا اق ال ع

تنظي يا الطى لقي الا اي الي

الطى االنترني

لي الجا

 لي ،رر كاي اال تيلجلي الخل ا21
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-

لي ،ا

 -لي ،أال ل

ر ار اط لي االراار

هيئا الت ري 22

 -لي ،ال ل الاظي يا

العط ى اال نا

 -لي ،أخ قيلي ال

 لي ،ال عليير اطرل ي يا الختصاصاتًالو يفية ً
 -هنل

يلغا

ل خت ل لي الاظي ياو ات

ال ختط ا ف ياج ت اخ،

 -ال يعت

ال ير ،التنظي ي لل ع

خةاة فل طا يي أال ل ،اج لي الا اي
يق لظرام اطجل اي /الس ر /ال رم

الطي الت ايم رال في نةلق

 -يراي الت ايم رتل ي

ً

يوجدًارتباطًبالمجتمعًمنًخاللًوحداتًخدماتًالطفولةًالتيًتوفرً:
 التشخيم ط رام كاي اال تيلجلي الخل ا -تافير الع ل ال اائي

 ال ا لي ( رس ال خ /ال عل  /،قيل قيلسلي ن سيا تق ا -ال ل اطسنلي ا

)

رثلفا العظل

ا ال

 الع ل ألت هيطي االع ل الاظي ي أساليبًالتصالًبينًاألقسامً :
 الي ةريق خةل لي -الااي (السررتلريا) -رال نلي -الش را ال اخطيا -اجا ش را ال عطا لي ا يقترح تافير ج ل

لس

آلي لر ،ال ا هيئا ت ري

الط يئا ال علانا

 الو ائفًاإلشرافيةًالتنفيذيةً :
عليير اختيلر الاظلئم اعشرافيا تت الطى أسل :

 -ال عليير االسترشل يا لط جط

اطالطى لطجل علي ا جلل
22

الجل عا االرطيلي ااطقسل اهي عطنا

22
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 -ايقترح ا

 توازنًفيًاألعبا

اا ة اا

ا لتعييي القيل اي نظل الترشيح ااالنتخل

23
ًلإلشراف

ال تاج اظلئم قيل يا ائ الي ال لجا

23

23
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ً

 المواردًالماليةً:كفايةًالمواردًومالمتهاًمعًحجمًالنشاطًلتحقيقًاألهدافً ً

24

الوضعًالحالي ً
رل

 -ال تتنلس

ج النشلة لري يسلال الطي ت قيق اطه ام ر ل

ال اار

 ال اار ال لليا غير ثل تا أا تاقعا سنايلب -ال تاج ا

ر اريا أا لليا ن

 ت ي ال اار ال لليا تراي س ياج ا تيي كاي ةل


ا

خلم:

ً

اافقلي الجل عا ا نا الجل عا سنايلب

الاقليا ااالرتشلم ال رر ل اللقلي ااط رام الاراثيا

رر رالليا كاي اال تيلجلي الخل ا

 ال اار ال لليا لطا تيي ن -يت

طتيي الي جل عا اليي ش

طا ات ث ي ار ا اخطيل لط ع

يلنا التج ي اي اريلب ر 12 -6 ،ش ر

مقترحاتًالتحسين ً
 -ت ي

ي انيا ثل تا سنايا تخ م لط ع و تى يتعيي الطى

 -ت قيق النشلة ال للي ر ل

ات قيق اطه ام ال ستق طيا ال تاقعا

 تةاير نظل لط تل عا االتقيي ل لالطيا ار ل -ال راجعا ال لليا ال اريا لط ع

ا ا

رستراتيجيا

استخ ا ال اار

اا اته كاي الةل

الخلم

24
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المواردًالبشريةً :

 هنل خةا خ سيه لتعييي25
عي يي قسل ال ع
عي يي ي أاائ ،الرطيلي لر ،قس

ي أقسل ال ع

ال راسلي الن سيا لألة ل،و اقس اعال
 تمًال اافقا ي جط
ال ع

العط يا الث ثا ( قس ال راسلي الة يا لألة ل،و اقس

اثقلفا اطة ل)،

الجل عا ًعللىًالعالنًعنًو ائفًً 5مدرسينًمساعدينًوً 2مدرتً قسل

العط يا الث ثا

التأهيل ً:تاج خةا لط ع

اهنل خةا خل ا للجل عا لتن يا ق راي أال ل هيئا الت ري

ايقترح اطتي:

 تةاير ق راي أال ل هيئا الت ري
ا ست ر

 تن يا

الث ثاو ات ال اافقا ي جط

الجل عا الطى ترطيم 5

لراي أال ل هيئا الت ري

الترنالاجيا ال يثا

اال يئا ال علانا االعل طيي ي خ  ،ار ج ت ري يا فعللا
اال يئا ال علانا االعل طيي في استخ ا التقنيلي ااطسللي

 التةاير ال ني ( تة يق الجا في التعطي اال
ال علانيي-ال اظ يي-اع ار )

اا

نظل لتقيي أ ا أال ل هيئا الت ري -

المنتدبينً ً
 يت االنت ا

في التخ

البطالةًالمقنعة ً

لي التي تعلني نق لب في ال اطسلتك

 ال تعلني ال يسسا ي ال ةللا ال قنعا
 هنل الج في ال يئا ال علانا

 هنل الج في الع ل ،ا اظ ي اط ي اال فلا ال ني
 هنل الج في نس ا أال ل هيئا الت ري
بطاقاتًالوصفًالو يفي ً

في قس ي ال راسلي الن سيا ااعال

 تاج الئ ا الجل عا ال نظ ا اياج لي ،ة اا خلم لل ع
احتياجًالقوةًالعاملة ً

 تاج خةا خ سيا اسنايا
استقطابًكفا ات ً

 ي ث ،هكا في

ار انت ا لي لطتخ

لي النل ر لطقسل ال ختط ا
25

25
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تقييمًاألدا ً
 التقلرير السنايا يعت

26
هل الرئي

ال لشر االع ي

 ترف النتلئج ع ار شئاي العل طيي للجل عا الالت ل هل
 التقيي

ي خ  ،است لراي ع

ي ق  ،الجل عا اي ر القلئ يي الطى استخ ا ل الطى ري يا رج ار التقيي

 تعطي ع االت ل هل ي ر ار شئاي العل طيي للجل عا
 هنل فر ا لطتظط خ  60 ،يا
ً

رئي

الجل عا

ي رال ي نتيجا التقرير اي ري التظط لطرئي

ال لشر ات ريجيلب تى

ربطًالتقييمًباألجور ً
 س

التقرير السناي س

القااال ال نظ ا ي ق  ،الجل عا

 ثل :،تقريريي ا تيل سنتيي تتللييي ايرشح لطع ا التشجيعيا
ً

تناسبًالمكافأة ً
 اطجار س
 ال رلف
ً

س

ال يه ،الجل عي

اطال ل ،اع لفيا ال سلاللي ر لفيا

الرضاًالو يفي ً
 ت رال ا راسا الي الر ل الاظي ي

 ن اكل است يلي آ ار العل طيي لل ع
ً

 /رر رالليا كاي اال تيلجلي الخل ا /ا

الاقليا ااالرتشلم

ال رر ل اللقلي ااط رام الاراثيا

األدا ًالو يفيً:ن اكل التقيي السناي
الحوافز ً:ااف

تغير س

ال السلاللي اع لفيا لطع  ،ا س

ة يعا اطال ل ،اع لفيا

ً

اللتزامًالسلوكياتًالو يفيةً:ال لفظا الطى سريا الع  ،اال استغ  ،اظي ته

26
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الغياب  :نس ا الغيل

( )%5ل ع سري ال اظ يي الي رلي الع ،

27

ً

الول ً:يعت ر عظ العل طيي الطى رجا اال اانت ل لط يسساو س

رأي أ يي ال ع

ً

حضورً/انصراف ً
 فتر ال

ار ااالن رام

 ت ترري

ال ج ل يي

 يت خ
ً

ي ق  ،اع ار العطيل س

نس ا ي ال رت

يثيي رسلالا ر ار الاقي لل

القااال ال ن ام الطي ل لل ئ ا
ا

شكاويًالعاملين ً:ي ري لر ،اظم أي يرف شراا ل ير ال لشر أا ط يي ال ع
رئي
ً

الجل عا اياج

الجل عا ا تى رئي

أا لع ي ال ع

أا نلئ

نل يق لتطقى الشرلاى ال رتا ا الجنا ل م ال نل اللي ا يل

األنماطًاإلداريةًون مًالمعلومات ً

إيمانًالمؤسسةًبالتطوير ً
الا

ال للي:

 ياج ري لي ي ر ار ال ع

للتغيير االتةاير ل للح الع ،

 ال ااف ال ت عا في هكا الش ي ها شراا ر ة يل اطجار جا اط ا
 ر ة ال ااف

للتقرير السناي

 ال اافقا ل

ار اراي ت ري يا س

 ااف استثنلئيا لطع  ،اع لفي

التخ م

مقترحاتًالتحسينً :
 تافير نلخ يت ق

فطس ا ا ل

الجا

االت ي في اط ا

اجه للقي اال ل

السطي ا ااالجت لاليا السيل الع الا اال سلاا اال ريا اال ي قراةيا االتعلاي ااالستق ليا

 تن يا الاال ااالنت ل ا
ً

اال يئلي ال علانا االعل طيي

الع  ،االت ي في اط ا اق ا ،الرأي اطخر ل ى الة

27

الثقلفيا ااطخ قيا
اهيئا الت ري
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تشجيعًالمو فين ً

28

الوضعًالحالي ً

 تشجي ال اظ يي العل طيي الطي
 رالةل

ار ال اراي الت ري يا لت سيي أ ايه

ااف ا نح اش ل اي تق ير لت ي اال ترلر االتج ي

مقترحاتًالتحسين ً
 ار ج ان ااي انشراي تثقي يا
نظل لط رلفآي

ا
ً

مهاراتًالمو فين ً

الوضعًالحاليً:تترر ال لراي ال ست فا لط ار ج الت ري يا الطى:
 لراي االت ل،
 لراي اع ار

 لراي فنيا تخ
ً

ا

مقترحات ًالتحسين ً :تةاير خةا تن يا ق راي ا لراي ال اظ يي اتةاير نظل لط تل عا االتقيي
ل لالطيت

ار ل ت

مدىًالول ًاإلدارةًالعلياًالوسطي ً
الا

ال للي :يت ي الا

قتر لي الت سيي

 يل الت لال ،يي الة
 الترري الطى نشر ل

ال للي للاال اي تلل ل ي

اع

آا

اأال ل هيئا الت ري

اأخ قيلي ال نا

ي التةاير

اال يئلي ال علانا

 ن ااي تثقي يا اأال ا نشراي
 ت
ً

يي أخ قيلي ال نا في ال ار ج ال راسيا

28
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مشاركةًالعاملينًفيًوضعًاألهداف ً
الا
ً

29الطاائح االتعطي لي (العل طيي ال يشلرراي في
ال للي :تة يق القااال ا

يلغا أه ام ال يسسا)

قواعدًواج ار اتًاللتزامًبالقواعد ً
الا

ال للي

 %100 الت ا قااال الع ،
 ال ااف

س

رل

 الخ

س

رج ار اي ال االلت ا

ً

الع ،

رقابةًداخليةًورقابةًخارجية ً
الا

ال للي

 راق ا خلرجيا :الج ل ال رر ي لط لس لي
 الرقل ا اع اريا – التاجيه ال للي اال تل عا
ً

معلوماتًدقيقة ً
الا
ً

ال للي :جلري است ا

رنل ج ش را لطشئاي اع اريا لر ة اع ار ي ع

ل ش را اخطيا

البيانات ً

الا
ً

ال للي :ت ر خل ،ال عطا لي الطي رنل ج ال يرنا لل ع

تحليلًالبيانات ً
الا

ال للي :ت طي ،ال يلنلي

ي خ  ،ا م ترنالاجيل ال عطا لي لستخ ا ال ار ج اع

لئيا

ااالست يلنلي ال اريا لطةط ا االعل طيي
ً

حف ًالبيانات ً
الا
ً

ال للي :لستخ ا  CDاف شلي أج

ر ياتر ال ع

29
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تقنيات ً
الا
ً

30ج الخل ا ج
ال للي :ي خ  ،ال ار

ال لس

ايت ت يث ل لست رار

ميكنةًاألعمال ً
الا
ً

ال للي :يت استخ ا تقنيلي

يثا

ا اريا ي خ  ،ا

ترنالاجيل ال عطا لي لل ع

اتصالتًشخصيةًأوًاتصالتًمكتوبة ً
الا

ال للي

 ي خ  ،ال اراي الت ري يا لط سئاليي الي ا
ً

ترنالاجيل ال عطا لي ااالت ل ،للش را العنر اتيا

مقارنةًن مًالمعلومات ً
الا
ً

ال للي :االستخ ا اطسلسي ل ت لالي ال رتا ا ي ري أي ي ال هكا ات لالي شخ يا

أنواعًالتقاريرًالمستخدمة ً
الا

ال للي

 تاج است يلنلي

ا اريا لطةط ا االعل طيي اركل ال تعل طيي

ال ع

ايت التقيي

قتر لي الت سيي :راجعا اتةاير النظ اع اريا ال سلن لطنظ التعطي يا

ً

نماذجًالتقارير ً
الا
ً

ال للي :تاج ن لكل لطتقلرير

شبكةًالكترونيةًداخلية ً
الا
ً

ال للي :هنل ش را الرترانيا اخطيا

تطويرًن مًالمعلومات ً
الا

ال للي

30
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 ش را أخرى خل ا

ي ال

ر ياتر ايت

يرنا ال ع

ت ر خل ،االنترني لل ع

ي

ركل

ت است ا

ال

( )3عل ،

31ع  ،ت  ،ش را االنترنيو ا ع  ،يت  ،رنل ج ا يرنا ال ع
() 2

(ات ل،

اخطي)

قتر لي الت سيي
 ن ااي انشراي ا ةايلي لطتااليا

 تةاير ال لالطيا التنظي يا ااع اريا لل ع

ال اجه للع طيلي ال ر الاظلئم لت قيق الجا

 ال

ال عنيا

 تةاير نظل ال عطا لي لل ع

ً

اال رانا االسرالا ا قل طا ا تيلجلي اطةرام

ا يل فلالطيته

اطقسل العط يا (ة ي – ن سي –رال ) ااع اراي ال ختط ا لل ع

ل تيلجلت ل ي التقنيلي ال يثا ت ريجيلب ة قلب طالايلي ي ع ل ال ع

أساليبًالتعليمًوالتعلم
سياسةًقبولًالطلبة

الا

ً

ال للي :يت ق ا ،الة

ق ا ،الة
ً

االا اي كاي الةل

الخلم

في ر ،قس نل الطى الع

ها ال ي ،

الكي يت ق اله سنايلب ايراي رأي القس في

دعمًالطالبًآلياتًمتابعةًالخريجين
قتر لي الت سيي

 أ ا الة

خ لي تعطي يا ات ري يا كاي جا اللليا ت ي

ا

اتن يك نظل لطتعل ،

ا

خةا ةاار ل ااج ا ال خلةر ال ت طا لل ع

لل ع

 تافير يئا آ نا لطة

الة

ي ق رات

التنلفسيا في ساق الع ،

كاى اال تيلجلي الخل ا

 ار ج ت ري يا لتنظي ال طيلي ال ااج ا
 ت ي ال لراي ال
 رأي الخريجيي ا

ا لطخريجيي

ى ال ار ج ال راسيا افلالطيت ل

 التن ي لال تيلجلي االتخ

لي ال ست ثا
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 ت ري

ال طي لطة

جسار التعلاي


ً

اخطي اخلرجي ( ) E- Learningالتعط االلرترانيو التعطي الكاتي

نظ32
لي اطال ل ،اساق الع ،

المعاييرًاألًكاديميةً :
الا

ال للي

تت ني ال يسسا ال عليير اطرل ي يا في اطقسل العط ياو ايت رج ار اي ال راجعا الطي ل ي خ  ،جلل
اطقسل العط ياو ااالستعلنا

لط قرر كاته

راجعيي خلرجييي في عم ال قرراي ال راسياو لع لفا رلي ال راجعا الكاتيا

قتر لي الت سيي

 ت هي ،ال ع

ل الت ل اطرل ي ي ي جلن

 تة يق عليير االالت ل اطرل ي ي ال نلس
القا يا ل

ا
ً

ت

لي الجا ) (ال

اتن يك نظل

يح االن رام)

ال يئلي القا يا ااعقطي يا االعلل يا
لط ع

ااطقسل العط يا ال ختط ا (ال

اطالطى :ال عيلر العلل ي)

اخطي لط تل عا اال راجعا ي ق  ،ال ع

اط نى :عليير ال يئا

( ت طي ،ال عليير – آليلي القيل

– أسللي

مناسبةًالبرامج ً
الا

ال للي :ت تا يم ال قرراي اال ار ج

قتر لي الت سيي

 يل

فلالطيا ال نلهج اال ار ج االت ر

اطةرام ال ست ي

ا

نظل

اري ل راجعا ال نلهج اال ار ج لطت ر

 الر ة يي ال نلهج ااط ل
ً

ي ران ل تقل  ،ال قليي
ي ات لق ل

ال نيا االعط يا ال ةطا ا اتقل  ،تاقعلي
ال عليير اطرل ي يا اال  ،تقلرير اريا

العط يا

اإلستراتيجيةًالحاليةًللتعليم ً
الا

ال للي

أن لة ختط ا -:تعط كاتي  -ال  ،ج لالي  -استخ ا اعنترني  -ت ري
ً

32

ال طي
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أنشطةًالبحثًالعلمي ً
الا

ال للي

33

اشت ار أال ل هيئا الت ري
نس ا اط ل

في الرسلئ ،العط يا%100 :

ال نشار رلي نس ا أال ل هيئا الت ري -:

قسمًالدراساتًالطبيةً

قسمًالدراساتًالنفسية

قسمًاإلعالمً

قتر لي الت سيي

افلالطيا ال ع

 رف ر ل

211 :21

()10 :1

66 :9

() 7 :1

49 :6

()8 :1

ي النل يا ال ثيا ال ت ي لنع  ،الطي تن يا ال شلررا االتعلاي

اال رار ال ثيا الطي ال ستاي ال طي ااعقطي ي االعلل ي

 التاس في ال ا ااالستشلراي ا يل ر ل ت ل افلالطيت ل
 تةاير ات لقيلي ا راتاراالي التعلاي الثقلفي
 تةاير رستراتيجيا اخةا لط ا اا
 ت ي أال ل هيئا الت ري
التخ

االجت لاليا

ا

آليلي التن يك

ال يئا ال علانا لطت

لي

 التعلاي

ال يسسلي اطخرى ط ا ال ا

نظل لت اي ،انشر اط ل

 تةاير ق راي أال ل هيئا الت ري
 تة يق نظل لتةاير اقيل

ال يسسلي العط يا اال ثيا (
ي لر ،شلر ،ال جت

ال ي انيا التة يقيا القيل

ال يسسلي

طي -رقطي ي -اللل ي)
الي ةريق

ا

تع

لالستشلراي ل ااج ا الق ليل

ال ت ي طال ل هيئا الت ري

اال يئا ال علانا في جل ،ال ا اال راسلي العط يا االتة يقيا

اط ا في جل ،ال ا اال راسلي العطيل

 تةاير جلالي ج ي ا ترر لط ا في التخ
 تافير ال ال ال للي الكاتي اال شتر

لي النل ر اال ت ي

ج لي ت ايطيا

 تةاير ا راجعا شراة الق ا ،لل راسلي العطيل
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()3
األهداف اإلستراتيجية
وسياسات المعهد في ضوء التحليل البيئي
وخطة الجامعة اإلستراتيجية
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غاياتًوسياساتًالمعهدًفيًضو ًالتحليلًالبيئىًوخطةًالجامعةً -:

35

الغايــةًاألولــىً:تةدداير ال ع د ر د ال يسسدلي العط يددا اطرل ي يددا ال ت يد فددي جددل ،ال ارسددلي
العطيل لطة الا في رةلر نظل الجا الشل طا كاي تاجه ستق طي

الغايــةًالثانيــةًً:ال سددله ا فددي التن يددا ال سددت ا ا اخ ددا ال جت د اال يئددا ا يل ت ددل ات عيدد ،ار
ال رار كاي الةل
الغايـــةًالثالثـــةًً:رف د ر ددل

الخلم اتسايق الخ لي ال ثيا ااالستشلراي ً

الق د ر ال يسسدديا لط ع د و االت ي د فددي اط ا

اجدده ددللقي اال ددل

الثقلفيا ااالجت لاليا السطي ا ً
جدول يوضح توافق أهداف خطة المشروع مع غايات الخطة اإلستراتيجية للجامعة
م

الغايات

الغاية الثالثة

الغاية الثانية

الغاية األولى

تطوير المعهد كأحد المؤسسات العلمية األكاديمية المتميزة

الأهداف


تأهيل المعهد لالعتماد القومي العالمي



زيادة فاعلية البرامج والمقررات واستيفاءها لتوقعات المستفيدين



إمداد الطالب بخدمات تعليمية تزيد من قدراتهم التنافسية في سوق
العمل

في مجال الدراسات العليا للطفولة في إطار نظام الجودة


التحسين المستمر في جودة العملية التعليمية



تحسين البنية التحتية للمعهد



زيادة كفاءة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

المساهمة في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع والبيئة



تفعيل دور المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص

وزيادتها وتفعيل دور المراكز ذات الطابع الخاص وتسويق



تطوير وإبراز دور البحث العلمي في خدمة المجتمع

الخدمات البحثية واالستشارات.



تطوير أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة

رفع الكفاءة المؤسسية للمعهد والتميز في األداء موجه بالقيم



تطوير و رفع مستوى أداء الجهاز اإلداري

والمبادئ الثقافية واالجتماعية السليمة.



التركيز على نشر مبادئ آداب وأخالقيات المهنة

الشاملة ذات توجه مستقبلي.
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()4
تحليل الفجوة
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تحليل الفجوة

37

لي ،ررشل ي ل عليير ال اار ال شريا اال ل يا افقل لط عليير ال ت ق الطي ل اللل يل اكل

ت رال ا

لت قيق جا التعطي و اس ا اأ لي الة

االعل طيي لل ع

ي

ت ث ،ال يئا التعطي يا

اار ل يا ا شريا اتج ي اي ج ب ا أسلسيلب ي ال نظا ا التعطي يا االتي تعت
ال للي اتتنلا ،هك ال عليير أر عا
القيل الطى أسلس ل عرفا ات ي ى ئ ا الا

االتي قل ي ل ال يئا القا يا ل

 1ال سل لي اطر يا الااج

 2ال اار ال شريا ي أال ل هيئا الت ري
 3التج ي اي االتس ي ي ال ل يا ال
 4الشراة العل ا الااج
االعل طيي لل ع

ى التاافق

ال عرفا

الطى اجا عليير اللل يا يت

لي جا التعط ااالالت ل اتتنلا ،هك ال عليير:
تاافرهل لطة

اأال ل ال يئا ال علانا افنيي ال عل  ،اال رت لي

ال جا و الكل

تاافرهل في ال لني لت قيق اط ي االس ا لط ارسيي اأال ل هيئا الت ري
هك ال عليير رلي ال

ال للي ا عليير ال يئا القا يا ل

ت تشري ،فرق ال  ،ر ،راي ي ال

كررهل

الخ

ا النجل الع طيا التعطي يا رلفا أنشةت ل

ت ال  ،ت طي ،ال جا لل ع

ال قلرنا يي الا

لار رئيسيا

في نشآي ال ع

ي رج ار ت طي ،ال جا االكي يعت

ال للي لل اط نى ي الشراة ال كرار سل قلب االااج
ا قلرنا الا
ال للي االا ا ،رلى ستاى ال اط نى
ث تق ي ال قتر لي لت سيي الا
ا كا ال

ل تت

نه ي

الطى تا يم

تاافرهل اال ت ق الطي ل اللل يلو ا ي

ي خ  ،راسا الط يا االت ي في ن جيت ل الطى

لي الجا ااالالت ل و لت ي ا تيلجلي الت سيي اس
لجلي لتغةيا نا ر،

ار ي ال لار السل ق

اأر ي هك ال راسا الطى عم ال قتر لي لس تط ال جا اي ري انجل هل في ل يطي:
 يقترح ت سيي أسللي
 يقترح ا

االت ل ،يي اطقسل الي ةريق الش را ال اخطيا

اا ة اا

ا ا عطنا لتعييي القيل اي لل ع

 االهت ل للتعط اعلرتراني ()E-Learningو التعطي الكاتي


ت هي ،ال ع

االالت ل اطرل ي ي

 يقترح ا
أسللي

ت

ل الت ل اطرل ي ي ي جلن

اتن يك نظل

ال يئلي القا يا ااعقطي يا االعلل ياو اتة يق عليير

اخطي لط تل عا اال راجعا ي ق  ،ال ع

يح االن رام)و ارف ر ل

ال شلررا االتعلاي

انظل االنتخل

افلالطيا ال ع

(ت طي ،ال عليير – آليلي القيل

–

ي النل يا ال ثيا ال ت ي لطع  ،الطي تن يا

ال يسسلي اال رار ال ثيا الطي ال ستاي ال طي ااعقطي ي االعلل يو اتةاير
37
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ال يسسلي العط يا اال ثياو اا

ات لقيلي ا راتاراالي التعلاي

 38و اتةاير ق راي أال ل هيئا الت ري
ال ت ي طال ل هيئا الت ري

اال راسلي العط يا االتة يقيا

نظل لت اي ،انشر اط ل

اال يئا ال علانا في جل ،ال ا

 يقترح تةاير خةا تن يا ق راي ا لراي ال اظ يي اتةاير نظل لط تل عا االتقيي ل لالطيت
ا راجعا اتةاير النظ اع اريا ال سلن لطنظ التعطي ياو اتةاير نظ ال عطا لي لل ع

 هنل الج في ال يئا ال علاناو افي الع ل،و اهنل خةا لتعييي عي يي قسل ال ع
 يقترح ت ي


سل ا

ي انيا ثل تا سنايا لط ع

نى ال ع

نلس ا للنس ا لع

الة

ار ل ت و

ا يل فلالطيته

الث ثا

و اياج تاس في ال لني – ا يلنا ال رجلي-

اال عل  ،ااطج و اال سل ا الخ ار و ايقترح ر لفا اراي يل و ات سيي خ لي ال رت ا اا خل،

الترنالاجيل ال يثا اأسللي
لس

رق يا

آليو اش ار ال

 يقترح رنشل ا
لطتعل ،

ل ر ال عرفا ال طيا االعلل يا ات اي هل ج

االت ل ،االلرترانيا

رلفى ي لرينلي الت ايرو اا خل ،شلشلي ف لر

يا

ت ي اعاللقا

ل ةي

ا ر او ايقترح تاسي

اقم السيلراي اتةاير ال نيا الت تيا

 يقترح ت عي ،ش را رنكار تطقلئيو اا لفا خريةا لطرس ال ن سي لر ،ار ا
 يقترح تشجي التعلاي يي الا اي كاي الةل
اا

ال رار االا اي كاي الةل

ال ع

ي لط شر ي ال جت عا اال يئياو ا

ل ر لط ال االت اي ،الكاتي لط ع و اترايج خ لي

الخلم لتافير

في جل ،ال راسلي ااالستشلراي االت ري و ااقل ا ال يت راي االن ااي اارء الع ،و اا

في الا اي كاي الةل

سله ا الةلل

ا

نظل ل ي سله ا الةلل

الخلم سله ا في الخ ا ال جت عياو اتةاير ت ثي ،الة

في الا اي كاي الةل

رياو

اال يسسلي ال طيا – اعقطي يا – العلل ياو اتسايق خ لي

ال اريلي االنشراي لط رار االا ايو ايقترح لتشجي

الت ري

ا ال خلرل

الخلم ارطيلي أخري ي رلفا الجل علي ال

آليا لطتنسيق عقل ا شرااللي شتررا يي ال رار لطت

جسار التعلاي يي رار اا اي ال ع

لل رت ا اجعط ل رت ا

الخلم

38

ار

اأال ل هيئا
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تحليل الفجوة
البيانات المراد جمعها

المعايير القياسية
المساحة األرضية -:
3
لكل باحث 10م

المساحات الخضراء -:
%15

البنية التحتية

قاعات التدريس -:
2م 3لكل طالب
تجهيزات القاعة -:
سبورة بيضاء  +سوداء 1,5 2م
التهوية -:
 %15من األرضية
مصدر كهرباء ثابت
مولد كهرباء
عدد( )1داتاشو
( )1بروجيكتور
( )1شفافيات
توصيل بموقع الشبكة اإللكتروني
منضدة المعلم 1×1× 3,5

الوضع الحالي
مساحة المعهد 6000م 3نصف األرضي +
الثالث+الرابع+جزء من الخامس
3
 7,3= 825 6000م
3

المساحة 6000م
3
المباني 2400م
المساحة الخضراء%30
 4قاعات تدريس
37,4م148= 4 × 3م
علي  %40من مجموع الطلبة = 330طالب
3
148م 330 ÷ 3طالب =0,4م
سبورة بيضاء متحركة
سبورة سوداء 1,5 2,5م
3

فتحات تهوية طبيعية  %14,7من األرضية  +تكييف
هواء
مصدر مشترك مع معهد البيئة+مركز التعليم اإللكتروني
950 KUA
مولد كهرباء 500 KUA
عدد ( )1داتا شو
( )-بروجيكتور
( )1شفافيات
منضدة المعلم1× 1,3 ×1,8

الفجوة ومقترحات التحسين
مساحة المعهد غير مناسبة لعدد الطلبة  ،وال
يمكن استيعاب عدد أكبر من الطلبة
تحسين البنية التعليمية والبنية التحتية للمعهد
التوسع في المباني – صيانة المدرجات-
والمعامل واألجهزة
المساحة الخضراء ضعف المعايير القياسية
ويمكن استغاللها في المباني ،لزيادة مساحة
الطالب في قاعات التدريس ،أي زيادة عدد
قاعات التدريس.
زيادة عدد قاعات التدريس
3
 4قاعات  0,4 م
3
 20قاعة 2 م
صيانة المدرجات
مجهزة
تهوية مناسبة للمعايير القياسية
مناسب للمعايير
مناسب للمعايير القياسية ،فيما عدا توصيل
القاعات بشبكة المعلومات الدولية -العمل علي
إدخال شبكة المعلومات
مناسب
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البيانات المراد جمعها

المعايير القياسية

40
عدد ( )3قاعات

الوضع الحالي

الفجوة ومقترحات التحسين

قاعة المناقشة -:
الطاقة االستيعابية 2م  /طالب

75,6م 226,8=3× 3م
 %40من الطلبة
3
 0,68 = 330 ÷226,8م

 3قاعات  0,68 م
3
× 2 م
 8,9قاعة
مطلوب زيادة ( )6قاعات للمناقشة

التهوية %15
المدرج العام -:
( )1طاقة استيعابية  %40من مجموع
الطلبة 1م / 3طالب
( )2تجهيزات داتا شو  +برجيكتور
( )3االتصال بشبكة المعلومات
( )4التهوية %15
( )5اتصال كهرباء دائم 100KUA
( )6مولد كهرباء 500 KUA

 + %13تكييف هواء

مناسب للمقاييس

3

3

3

عدد( )1مدرج عام  %40من الطلبة ()330
المدرج سعته  1000كرسي
توجد تجهيزات داتا شو  +برجيكتور
.غير متصل
التهوية جيدة
اتصال كهرباء 950KUA
مولد 500KUA

مناسب للمقاييس

التجهيزات مناسبة للمعايير القياسية
مطلوب توصيله بشبكة المعلومات
مناسبة للمقاييس
مناسب للمقاييس
3

دورات المياه -:
 2,5م / 3طالب
مرحاض لكل  40طالب
مرحاض لكل  20أستاذ

عدد ( )7حمامات
وحدتين =  14مرحاض
مساحة 4,25 × 2,5م= 3
3
10,62م × 74,37= 7م
74,37م 330÷ 3طالب =
 5,22مرحاض  58 :طالب
3

المكتبة -:
2م 3لكل طالب

مساحة 190م
()%40
3
÷ 3
190م  30طالب =  0,57م

40

عدد ( )7

×
عدد  79مرحاض
مطلوب إضافة ( )73مرحاض .
طالب  58ــــــــــــ  14مرحاض
 40ــــــــــــــــــ ×
 )10( 9,6مرحاض
0,22م
3
2,5م

زيادة مساحة المكتبة
190م 3ــــــــــــ 0,57
3
×  2,0 م
3
مساحة المكتبة المتوقعة (666م = ×)
زيادة المساحة الكلية (476م) 3
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المكتبة

41

الوضع الحالي

الحاسب اآللي:
جهاز  250 /طالب

عدد ( )2جهاز
جهاز 412 /طالب

عدد المقاعد -:
( )%3من الطلبة

عدد ( )65مقعد
 %7,88من الطلبة

عدد المعاجم -:
()%5

عدد المعاجم ()18
عدد الكتب (%5,2 )9109

عدد المراجع لكل تخصص -:
()30
عدد الدوريات لكل تخصص -:
()5

عدد المراجع لكل تخصص
ال يوجد
عدد الدوريات
ال يوجد

عدد فني مكتبات -:
 300:1طالب

عدد فني مكتبات
 40:1طالب

السعة الكلية للمستفيدين -:
()%8
عدد ( )1طباعة
عدد ( )1آلة سحب سريع
عدد ( )3آلة تصوير ثقيلة

سعة المستفيدين
()%7,88
عدد ( )1طابعة
عدد ( )1آلة سحب
عدد ( )1آالت تصوير

41

الفجوة ومقترحات التحسين
تحسين خدمات المكتبة وأدخال التكنولوجيا
الحديثة وأساليب األتصال االلكترونية
بمصادر المعرفة المحلية والعالمية.
زيادة عدد ( )2جهاز حاسب آلي آخرين
ليكون عدد االجهزة ()4
عدد مقاعد المكتبة زائد عن ضعف
المطلوب بحيث أن مساحة الطالب تصبح
أقل من المطلوب .
مطلوب تخفيض عدد الكراسي  /أتساع
المكتبة.
عدد المعاجم الموجود أقل من المعايير
شراء  18ــــــــــــ 0,2
× ـــــــــــــــ 5عدد( 450معجم)
شراء عدد ( )30مرجع حسب مقترحات
أعضاء هيئة التدريس لكل تخصص.
االشتراك بالدوريات العلمية ( )5دوريات
لكل تخصص.
عدد فني المكتبة زائد عن المطلوب جداً
يمكن االستفادة من العمالة الزائدة في أماكن
أخري.
السعة الكلية للمستفيدين مقاربة للمعايير
مطلوب شراء عدد ( )2ألة تصوير

41
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وحدة صحية
قاعة المؤتمرات

42

اتصال بشبكة المعلومات الدولية

موجود وجاري توصيلة

التهوية )%15( -:تهوية طبيعية
عدد ( )4تكييف حسب سعة المكتبة
3
اإلضاءة 16 -:وات /م
دواليب  +وحدة فهرس  +منضدة لالطالع
 +كرسي  +مكتب عاملين

تكييف هواء تهوية طبيعية جيدة شتاءاً

شاشات فهارس آلية
 250:1طالب

كافيتريا

الوضع الحالي

كافيتريا -:
مساحة استيعابية  %20من الطلبة
1م / 3طالب
ثالجة
فرن
شهادة صحية
وحدة صحية - :
األطباء  3000 /1طالب
ممرضة  /1عيادة
قاعة المؤتمرات-:
منضدة طويلة

يوجد عدد ( )2تكييف
3
 20وات  /م
( )13دوالب  )2( +وحدة فهرس  )81( +منضدة
إطالع )65( +كرسي  )9( +مكتب عاملين

جاري إدخالها لتصبح مكتبة رقمية تابعة للمجلس
األعلى للجامعات

الفجوة ومقترحات التحسين
أدخال التكنولوجيا الحديثة وأساليب
االتصال االلكترونية بمصادر المعرفة
المحلية والعالمية
التهوية الطبيعية غير موجودة (شبابيك )
مطلوب عدد ( )2تكييف للمكتبة
يجب ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية
تجهيزات المكتبة مناسبة للمعايير.

إدخال شاشات فهارس
 × = 3,4عدد
1ـــــــــــ250
× ــــــــــ 825من ( )4( ، )3شاشة

3

مساحة  95م
95م0,5 = )%20(165 ÷ 3م
سعة ( )40كرسي
يوجد
ال يوجد
يوجد حيث أنها تابعة لدار ضيافة جامعة عين شمس
3

ال يوجد

3

زيادة مساحة الكافيتريا للضعف أي  95م
آخرين
تزويد الكافيتريا بفرن

أنشاء وحدة صحية بها -:
عدد ( )1طبيب
عدد ( )1ممرضة

يوجد
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موقف السيارات
تجهيزات متحدي
الإعاقة

تجهيزات الأقسام
الأنشطة الطلابية

المعايير القياسية

موقف السيارات

والسلامة

43

هناك موقف سيارات

هناك موقف سيارات مشترك ال يكفي
معهدي البيئة والطفولة

تجهيزات متحدي اإلعاقة

ال يوجد

وضع وتنفيذ وتطوير البنية التحتية للتعامل
مع متحدي اإلعاقة ( في المبني الجديد).

تجهيزات األقسام
آلة تصوير 400 /طالب
 2كمبيوتر  /قسم
صيانة التجهيزات

ال يوجد باالقسام
ال يوجد كمبيوتر
صيانة كل  6شهور – عام

مسبح
مالعب
سلة  +طائرة  +يد  +تنس +مسرح  +معرض
3

عوامل الأمن

الوضع الحالي

الفجوة ومقترحات التحسين

ارتفاع المبنى 6م
درجة حرارة
5
22-24

النوافذ %15
مساحة األرض سهلة الفتح
ستائر ضد الحريق
مخارج كل دور لساللم الطوارئ +

طلبة المعهد من طلبة الدراسات العليا ال يوجد أماكن
لألنشطة.
3

ارتفاع 6م
درجة حرارة
().........
قاعة التدريس %14,7
قاعة المناقشة %13
%13
المكتبة
ال يوجد
عدد ( )2مخرج طوارئ لكل دور +عالمات

43

توفير ألة تصوير وعدد ( )2كمبيوتر لكل
قسم
يتم صيانة التجهيزات حسب المعايير.

يراعي ذلك في المبني الجديد
مناسب للمعايير

قريبة من المعايير
مطلوب
مناسبة للمعايير
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إدارة الأزمات
خطة ارتباط
المؤسسة بالمجتمع

المعايير القياسية

44
إرشادية

الوضع الحالي

الفجوة ومقترحات التحسين

عالمات إرشادية
عدد ( )2مخرج لقاعات التدريس
عدد ( )2مخرج قاعة مناقشة
عدد ( )2للمدرج
3
أبواب المخارج للفتح للخارج 1×1م
ضلفتين
األبواب ضد الحريق  +هيدروليك
طفايات حريق لكل قاعة
خرطوم مياه لكل دور
شبكة إنذار تلقائي
شهادة أمان ضد النار

ال يوجد
عدد ( )23أنبوبة
عدد (  )9خرطوم مياه
توجد
ال يوجد

خريطة للمكان والمخارج

موجودة

مسئولية إدارة األزمات
فواصل أبواب لساللم الطوارئ
إنذار صوتي وضوئي
شبكة إنذار يدوي

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
توجد

كاشف دخان

يوجد

مقترح بإنشاء إدارة لألزمات بالمعهد
إضافة فواصل أبواب عند مخارج الطوارئ
إضافة إنذار صوتي وضوئي
متوفرة حسب المعايير بكل حجرة
تفعيل وزيادة الوعي المجتمعي بوجود
كاشف دخان

يوجد وحدتين ذات طابع خاص -:
وحدة استشارات الطفولة
مركز ذوي االحتياجات الخاصة
وتتضمن األتي-:

تفعيل دور المراكز والوحدات ذات الطابع
الخاص بالمعهد
القيام بدراسة لتحديد االحتياجات البيئية
لعالج مشكالت المجتمع وتحقيق التطوير

إضافة مخرج لكل قاعة تدريس

عدد ( )1مخرج
عدد ( )2مخرج
عدد ( )2مخرج للمدرج

مناسب للمعايير
3

تفتح للداخل ضلفة واحدة 1,3م

44

إضافة أبواب للمخارج حسب المعايير
إضافة أبواب مضادة للحريق  +هيدروليك
مناسب للمعايير
تفعيل شبكة إنذار تلقائي
مطلوب
إضافة خريطة للرسم الهندسي لكل دور
موضحة المخارج
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المعامل- :
التهوية  %15من األرض
اإلضاءة  16وات

الوضع الحالي

45
عيادة طب األطفال

عيادة طب نفسي األطفال والمراهقين
عيادة األعصاب
عيادة حقن البوتكس
عيادة العالج الطبيعي
عيادة قياس هشاشة العظام
عيادة األسنان
رسم المخ
وحدة السمعيات
وحدة البصريات
وحدة القياسات النفسية
عيادة العالج المعرفي السلوكي
عيادة الطب النفسي المرتبط بطب األطفال
وحدة تعديل السلوك
وحدة التخاطب
وحدة صعوبات التعلم
وحدة األوتزم
عدد( )2معامل طبية
3
مساحة المعمل 37م
التهوية 2 + %12مروحة بكل معمل
3
 20وات م

45

الفجوة ومقترحات التحسين
والتنمية المستدامة
نشر الوعي البيئي والثقافي لقضايا المجتمع
والبيئة
تشجيع التعاون بين الوحدات ذات الطابع
الخاص بكليات أخري من كافة
الجامعات المصرية.
وضع آلية للتنسيق إلقامة مشروعات
مشتركة بين المراكز للتصدي للمشكالت
المجتمعة والبيئية
مد جسور التعاون بين مراكز ووحدات
المعهد والمؤسسات المحلية – األقليمية –
العالمية.
وضع نظام لمتابعة األداء وضع آليى لتحفيز
ومكافأة التميز لمديري المراكز والوحدات
ذات الطابع الخاص
تسويق خدمات المراكز والوحدات ذات
الطابع الخاص لتوفير مصادر للدعم
والتمويل الذاتي للمعهد
ترويج خدمات المعهد في مجال الدراسات
واالستشارات والتدريب.
أقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل
إصدار الدوريات والنشرات للمراكز
والوحدات.
مناسب للمعايير مع تخفيض استهالك
الكهرباء إلي  16وات.
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الوضع الحالي

الفجوة ومقترحات التحسين

توثيق الخدمات

يتم توثيق الخدمات

توثيق عن طريق دفاتر كل عيادة

وضع نظام لتوثيق الخدمات

مساهمة أعضاء
هيئة التدريس

مساهمة أعضاء هيئة التدريس

إقامة دورات تدريبية وندوات لزيادة الوعي
المجتمعي.
العمل بعيادة وحدة استشارات الطفولة ،مركز ذوي
االحتياجات

تفعيل وزيادة الوعي بأهمية الدورات
التدريبية ومساهمتها في تحسين وسد الفجوة
بين المعهد والمجتمع الخارجي

مساهمة الطالب

مساهمة الطالب

يوجد وغير منظم

تشجيع ووضع نظام لمدي مساهمة الطالب
في الوحدات ذات الطابع الخاص مساهمة
في الخدمة المجتمعية.
تطوير تمثيل الطالب وأعضاء هيئة
التدريس في الوحدات ذات الطابع الخاص

46
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()5
تحديد المصادر
المختلفة المتاحة للتمويل
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تحديدًالمصادرًالمتاحةًالمختلفةًللتمويل ً

48

 -1ال اا نا العل ا لط الا
-2

ددرافلي ة د
العطيل لط ع

ر طددا ال ارسددلي العطيددل نس د ا ددي خ ددم خ د لي ال ارسددلي

للجل عا

 -3شرااللي الت اي ،ال طى االخلرجي
 -4ال ار ج الج ي ال ت ي :
* است ا

ار ج ج ي

 -5الا اي كاي الةل
أ ا

تي

رافلي ث :،طا الع ل الاظي ي

الخلم - :

الاقليا ااالرتشلم ال رر ل اللقلي ااط رام الاراثيا
رر رالليا كاي اال تيلجلي الخل ا

48
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()6
ترتيب لألولويات
في ضوء األهمية النسبية والتمويل المتاح

49
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50
ترتيبًلألولوياتًفيًضو ًاألهميةًالنسبيةًوالتمويلًالمتاح ً
لقد د ا د د ال ع د د ف ددي خةت دده لتة دداير ال لالطي ددا التعطي ي ددا ختط ددم جلالت ددل ف ددي
ق ا أالايلته اق رلي ترتي

اطالايلي ل ك ال جلالي رللتللي:

 1التعط ددي اال ددتعط اتة دداير ال د د ار ج ددي خد د  ،ال ق ددرراي ال ارس دديا ات ن ددي ال ع ددليير
القا يا اطرل ي يا
 2ال راسلي العطيل اال ا ل  ،شر ي ال جت
 3أنشةا خ ا ال جت
اق د جددل كل د الترتي د

الخلرجي في شتى ال جلالي

اتن يا ال يئا
فددي أه يددا الت ايدد ( ،لل شددراا الج ي د االتةدداير ال سددت ر

االت هيدد ،ل الت ددل ا) أي دلب نظ د ابر ل ددل جددل فددي تقريددر الت طيدد ،الر ددلالي  SWOTات طيدد،
ال جا ي نقلة ت تلل لطت سيي لطا دا ،رلدى د ال عدليير ال ةطا دا فدي هدك ال جدلالي

الكل فق راالي أي ت ظدى هدك ال جدلالي للت ايد ،اطر در ( لل شدراا القدل ) د اطخدك
فدي االالت ددلر أي يددي ي الت ايدد ،رلددى التةدداير االت سدديي ال سددت ر االددكي ي رددي أي يرتسد
ا االست ارريا
القد

ددرم ال ع د الطددى رفد قد رت ل ال يسسدديا الددي ةريددق الد نظد الجددا فددي

ج يد اع اراي ارفد ر ددل
خ  ،الت ري

أال ددل هيئددا التد ري

أال ل هيئا الت ري

االج ددل اع اري اج يد العددل طيي ددي

االج ل ال علاي اركل الج ل اع اري لل ع

50
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()7
الصعوبات والتحديات المتوقعة

51
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الصعوباتًوالتحدياتًالمتوقعة ً

52

 1الراتيي في رنجل اطال ل( ،الطى س ي ،ال ثل :،ال شتريلي – ال خل ي -ال سل لي
الخ)
 2ال ا ا ،ال ال ال للي في اال ال
 3ال

ت ري الجل عا ي تق ي

لطت ري ي رنجل النشلة

ت ل ال لليا ل ال ال شراا للق ر ال نلس

افى

التاقيي ال
كيفيةًمواجهةًهذهًالصعوباتً(بنفتًترتيبًالمخاطر)ً :
-1
-2

تج ي اطاراق الخل ا ع طيلي الش ار اغيرهل ل يي ا ا ،ال لل ال ةطا ا
أي يت تن يك اطنشةا س

اطالايلي

الا

في االالت لر اطنشةا التي

ي ري أي ت ر خ ،لط ع
-3

ال  ،نظل اآليا لتق ير ج ا العل طيي عنايلب ا ل يلب

اطخك في ار اأه يا

ر ب ن
-4

أي ي لا ،ال ع

أي يافر نس ا ي اار الخل ا

52

52

الخطة اإلستراتيجية لمعهد الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس
فى ضوء توكيد الجودة والتحسين المستمر

53

()8
الخطة التنفيذية
مفصلة بالملحق
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()9
آليات ضمان طرق التقويم ومتابعة
واستمرارية الخطة اإلستراتيجية
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اريةًالخطةًاإلستراتيجية ً
ً
آلياتًضمانًطرقًالتقويمًومتابعةًواستمر
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أولاً:الستمرارية:

لي ةرق التقاي ا تل عا ااست ارريا الخةا اعستراتيجيا ي خ :،

تت

آليلي

-1

الند ااي اارء الع دد ،لرفد الدداالي ه يددا الت د ي

االتةددايرو اأي يردداي الةللد

ها ال ار اطسلسي في الع طيا التعطي يا
-2
-3

ترايي فريق ال  ،ل تل عا ال راجعا ال اخطيا اتقاي ال يسسا
نلقشته في جلل
اكل

ة قلب لخةا التةاير

اطقسل اال ع

ي خ  ،اطنشةا التلليا:

 أولاً:داخلي اً -:
-1

ت عي ،ار الا د (ا د تاريد الجدا
رلى جط

-2

ال ع

قيل الا

لل ع د ) دي خد  ،ال تل عدا ارفد التقريدر

لطا ا ،رلى ال عاقلي ا  ،ال شر ي

ار فعل ،في تشجي العل طيي لل ع

اال  ،ت طي ،اخطدي SWOT

شر ،اري ي أج ،الت سيي ال ست ر
-3

انتظل ال  ،ا

-4

االت ل ،ال ست ر ال عل،

-5

استمراريةًالتمويلً :
ع د انت ددل ال شددراا
خ  ،ال خ ،العلئ
-ا

لل ع

تاري الجا

لي الجا

رر

للجل عا

د ا ر دديا سدديت ت ايدد ،أنشددةا
ي ا اي ا رار خ ا ال جت

د لي الجددا

لل ع د

ددي

الطى الن ا اآلتي:

االرتشلم ال رر ل اللقلي

 رر رالليا كاي اال تيلجلي الخل ا-ا

ترنالاجيل ال عطا لي

 ال اراي الت ري يا التي تعق لل ع -ال الجل عا
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 ثانياً:خارجياً -:

56

-1الدعمًالفني:

قيل ر ار رنل جل رنشل نظل اخطي لطجا اركل

رنل ج التةاير ال ست ر االت هي،

ل الت ددل لل تل عددا ال سددت ر ددي خ د  ،ال يددلراي ال اريددا (الر د سددنايا)و اكل د
است

عد

خرجلي ال شلري

 -2التع ددلاي ال ش ددتر دديي ال ع د د اا ار الجل ع ددا ا  UPMUا ررد د الج ددا

للجل ع ددا

ا ارر د الجددا اطخددرى اال يسسددلي التعطي يددا ال ختط ددا أثنددل ال شددراا سددام يتدديح
اي تح جلالي تعلاي أخرى ع انت ل ال شراا
ثلنيلب :النشر -:نشرًإنجازاتًالمشروعًسوفًيتمًمنًخاللًاآللياتًالتاليةً :

اطخ لر اال عطا لي ال تعطقا لل شراا سدام تنشدر الطدى ال اقد اعلرتراندي

 1ج

الخلم لل ع
ي

 2ت

اال شراا

اق رلرتراني خلم للا

ساا أرل ي ييي اغير أرل ي ييي

 3الق لقل اي نتظ ا لج ي العل طيي لل ع

 4ال شلررا في الطقل اي التعطي يا القل اي ااجت لاللي ا
 5الق اراي ت ري يا طال ل هيئا الت ري

الجا

اج يد العدل طيي لل يسسدا لنشدر االدي

الجا
 6الت لال،

ال يسسلي ال لثطا

 7الت لال،

ا اي الجا اطخرى للجل عا

 8التنسيق
9

شلررا الة

ر ار ال شرااللي

ا

في نشلة ا
الجا

10

ت ل  ،خ راي ا

11

نشر قلالي الي نشلة ا

الجا
اخ ،اخلرل الجل عا
الجا اثقلفا الجا في اسلئ ،اعالد

ال ختط دا

أين ل أتيح كل
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السماتًالمميزةًلمعهدًالدراساتًالعلياًللطفولةًودورهاًفيًالمجتمعً :

57

ت ر اعستراتيجيا الخل ا لل ع
ال ع

في خ ا ال جت

اهنل س لي

ا اح الس لي ال ي لط ع

اال ار الكي يطع ه

اال يئا ال يةا

ي لط ع

اهي:

أ -خدمات ًأكاديمية( :ال راسا النظل يا

قسل ال ع

لألة ل – ،ال راسلي الن سيا لألة ل – ،اعال

 خدمات ًمجتمعية :تقاط ار ي خ  :،ا

الث

اال راسلي الة يا

اثقلفا اطة ل،ا)

خ لي جت عيا استشلريا اال جيا لألة ل ،اأاليل
-

استشلراي اخ لي الة الا الة يا االن سيا ااعال

ا رر كاي اال تيلجلي الخل ا
اتت ث،
التخ

ح الا

التنلفسي ال للي لط يسسا في ظ ار عم التشل ه في

لي اطرل ي يا ال ق ا في قرراي عم الرطيلي ااالتجلهلي العلل يا ل هت ل

للة  ،ي

ال تاج

يسسا الط يا أا تعطي يا أا

لطة الا– جل عا اليي ش

تخ

لته الث ثا جت عا الطى ستاى الشرق اطاسة

رطهو اج ير للكرر أي سيلسلي اخةة ال ع
في اطقسل الث ثا اال
الخلم لل ع

العط ي اال جت

االخ لي التي يق

ثيا نلظر ل ع

ال راسلي العطيل

ل ث ،ا

ق سله ي في ت سيي خ ا الة
اال يئا ي خ  ،الا اي كاي الةل
االستشلراي اخ لي الة الاو ا رر

رالليا كاي اال تيلجلي الخل ا
أمثلةًلتفردًالمعهدًبالنسبةًللوضعًالتنافسيً :
 1ال راتاراالي:
 راتارا ،التعلاي يي رر
لطت يي ال

كاي اال تيلجلي الخل ا لل ع

اال يئا العل ا

ي
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 كرر ت له

شي

ج اطة ل ،كاي اال تيلجلي الخل ا لل ار

58

كاي اال تيلجلي الخل ا لل ع

يي رر

ا ن اق ال ات اي ،ال شرااللي التعطي يا

(ا ار التر يا االتعطي )
 كرر ت له

يي ا ار التر يا االتعطي اا ار ال

ا االسرلي ا رر رالليا كاي

اال تيلجلي الخل ا لل ع
كاي اال تيلجلي

 راتارا ،التعلاي يي ال ن اق االجت لالي لطتن يا ا رر
الخل ا لل ع

 كرر ت له يي رر رالليا كاي اال تيلجلي الخل ا اجل عا  6أرتا ر
 الق ال  ( ،يقي –

ال

) يي ال ستش ى الجاي العل ا رر رالليا كاي

اال تيلجلي الخل ا
 ات لق تق ي خ لي شررا اا ي الني ،لطخ لي الة يا االع جيا
 راتارا ،تعلاي يي رر كاي اال تيلجلي الخل ا لل ع

ا ار القااي الجايا

 راتارا ،تعلاي يي رر كاي اال تيلجلي الخل ا لل ع

ا جطا س ير

 راتارا ،تعلاي يي رر كاي اال تيلجلي الخل ا لل ع

ا ستش ى اا ي

الني،
 كرر ت عي ،ل راتارا ،التعلاي يي ال ن اق االجت لالي لطتن يا ا رر رالليا
كاي اال تيلجلي الخل ا
 كرر ت له

يي رر

االتعطي اا ار ال

رالليا كاي اال تيلجلي الخل ا لل ع

ا ار التر يا

ا ا ج االا الل

 كرر التعلاي يي جل عا اليي ش
 كرر ت له يي ال جط

اجل عا ريناستيي ياني رسيتي

العر ي لطة الا االتن يا اال ع

58

58

الخطة اإلستراتيجية لمعهد الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس
فى ضوء توكيد الجودة والتحسين المستمر

 ال طا لي :قرار رئي
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الج اريا رق ( )123لسنا  2009تع ي ،عم أ رل

ال ئ ا التن يكيا اال طا لي التي ي ن ل جط الجل عا نل ب الطى ةط
ال راسلي العطيل لطة الا رنشل ار ج طا الع ل الاظي ي
 2رنشل ا
3

جط

ع ار اط لي

رنل ج ( MISقلال

يلنلي خل ا تة يقلي شئاي الة

االتعطي اال راسلي

العطيل اأال ل هيئا الت ري )
 4ن ا شراا رنشل جل عا الر يا ل راسلي الة الا (الرلت

الط نلني :ةلرق ال رري)

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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