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الخطة التنفيذية السنوية للعام الدراسي
()7102-7102
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الغاية األولي :تفعيل القدرة المؤسسية للمعهد
األهداف
اإلستراتٌجٌة

أنشطة التنفٌذ

التوقٌت

مسئولٌة التنفٌذ

اّلٌات التنفٌذ

 1/1إستكمال
الهٌكل القٌادي
األكادٌمً و
إعداد الصف
الثانً لقٌادات
المعهد

:1/1/1إعداد قٌادات
الصف الثانً لتولً
رئاسة األقسام العلمٌة
حٌث من المقرر أن
ٌتقدم عدد  3أعضاء
هٌئة تدرٌس للترقٌة
لدرجة أستاذ مساعد
 : 7/1/1إعداد دورة
تدرٌبٌة لتنمٌة قدرات
قٌادات الصف الثانً
حول الجوانب
اإلدارٌة و القانونٌة
لإلدارة األكادٌمٌة

طوال
العام

مجلس اإلدارة

القواعد العلمٌة
لترقٌة االساتذة
المساعدٌن

عمٌد المعهد

مؤشرات
المتابعة و تقٌٌم
األداء
اللجنة العلمٌة
الدائمة ترقٌة
االساتذة بقطاع
اإلعالم

التكلفة
المتوقعة

األقسام العلمٌة
سبتمبر
7812

وحدة الجودة
مركز التدرٌب
و
تطوٌرالمهارات

دورة تدرٌبٌة

تقارٌر المتابعة
و تقٌٌم األداء

 0888جنٌه

مستوٌات
اإلنجاز
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الغاية األولي :تفعيل القدرة المؤسسية للمعهد
األهداف
اإلستراتٌجٌة
 :1/1إستكمال
الهٌكل القٌادي
األكادٌمً و
إعداد الصف
الثانً لقٌادات
المعهد

أنشطة التنفٌذ

التوقٌت

مسئولٌة التنفٌذ

 :3/1/1إستحداث
وحدات جدٌدة
للخرٌجٌن و خدمة
المجتمع و الدعم
األكادٌمً و التوجٌه
المهنً و الدعم التقنً و
النشاط الطالبً و
البحث العلمً و تشكٌل
اللجنة العلٌا لمتابعة
الخطط اإلستراتٌجٌة و
تشكٌل لجنة أخالقٌات
المهنة
 : 4/1/1تشكٌل
المؤتمر العلمً للمعهد
و المؤتمرات العلمٌة
لألقسام الثالثة لتوسٌع
قاعدة العمل المؤسسً

سبتمبر
7812

مجلس اإلدارة
المجلس األكادٌمً
عمٌد المعهد
الوحدات و اللجان

سبتمبر
7812

مجلس اإلدارة
المجلس االكادٌمً
األقسام

مؤشرات المتابعة
اّلٌات التنفٌذ
و تقٌٌم األداء
 188ألف جنٌه
وجود قواعد
خطط عمل
للوحدات و اللجان بٌانات للخرٌجٌن و
البحث العلمً و
و تقارٌر متابعة
شهرٌة و سنوٌة الطالب المتفوقٌن
و المتعثرٌن و
المتمٌزٌن فً
النشاط
التكلفة المتوقعة

مناقشة و إقرار
الخطة التنفٌذٌة
السنوٌة و
مشروع تطوٌر
الالئحة

تقارٌر العمٌد
ووكٌل شئون
التعلٌم و خدمة
المجتمع

مستوٌات
اإلنجاز
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الغاية األولي  :تفعيل القدرة المؤسسية للمعهد
األهداف
اإلستراتٌجٌة
 1/1إستكمال
الهٌكل القٌادي
األكادٌمً و
إعداد الصف
الثانً لقٌادات
المعهد
: 7/1إستكمال
مٌكنة العملٌات
اإلدارٌة
 :3/1تنمٌة
قدرات و
مهارات
القٌادات
األكادٌمٌة و
اإلدارٌة

أنشطة التنفٌذ

التوقٌت

مسئولٌة التنفٌذ

اّلٌات التنفٌذ

 :5/1/1تخصٌص جائزة
شهرٌة لإلنضباط و التمٌز و
جوائز سنوٌة لألستاذ المثالً
و اإلداري المثالً و القسم
العلمً المتمٌز

ماٌو 7810

مجلس اإلدارة

لجان تحكٌم إلختٌار
المتمٌزٌن

:1/7/1إستحداث نظام لشئون
أعضاء هٌئة التدرٌس و الهٌئة
المعاونة و الجهاز اإلداري

أبرٌل
7810

:1/3/1تنفٌذ خطة تدرٌبٌة
لتنمٌة قدرات رؤساء األقسام
العلمٌة و مدٌري اإلدارات و
الوحدات و اللجان

طوال العام

مؤشرات المتابعة
و تقٌٌم األداء
اّلٌة تقٌٌم تصنعها
لجان التحكٌم

التكلفة المتوقعة
 58ألف جنٌه

المجلس
األكادٌمً
مجلس اإلدارة

نظام إلكترونً

وحدة نظم
المعلومات
وحدة الجودة
مركز التدرٌب
و تطوٌر
المهارات

دورات تدرٌبٌة

وجود قاعدة
بٌانات ألعضاء
هٌئة التدرٌس و
مساعدٌهم و
الجهاز اإلداري
عدد الدورات
عدد المستفٌدٌن
من دورات تنمٌة
القدرات

 38ألف جنٌه

 58الف جنٌه

مستوٌات
اإلنجاز
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الغاية االولى  :تفعيل القدرة المؤسسية للمعهد
األهداف
االسترتٌجٌة
:4/1تفعٌل
معاٌٌر تقٌٌم
أداة أعضاء
هٌئة
التدرٌس
والهٌئة
المعاونة
والجهتز
االدارى

مؤسسات
التوقٌت مسئولٌة ألٌات التنفٌذ
أنشطة التنفٌذ
المتابعة وتقٌم
التنفٌذ
االداء
شمول بنود
تطوٌر بنود
المجلس
ٌونٌو
:1/4/1تفعٌل
التقٌٌم لمعدالت
التقٌٌم
وتطوٌر معاٌٌر  7810االكادٌمً
االداء بالوحدات
وحدة الجودة
تقٌٌم أداء الهٌئات
واللجان
التدرٌسٌة
المستخدمة
والمعاونة
لتنفٌذ الخطة
واالدارٌة فى
التنفٌذٌة
ضوء نتائج التقٌم
7810/7812
للعام
7812/7816

التكلفة
المتوقعة

مستوٌات
االنجاز
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الغاية الثانية  :تطوير كفاءة وفاعلية العملية التعليمية
مؤسسات
المتابعة وتقٌم
االداء
عدد المعٌنٌن
سنوٌا من
أعضاء هٌئة
التدرٌس
ومساعدٌهم

األهداف
االسترتٌجٌة

أنشطة التنفٌذ

التوقٌت

مسئولٌة التنفٌذ

ألٌات التنفٌذ

:1/7زٌادة عدد
أعضاءهٌئة
التدرٌس
ومساعدٌهم
وتقلٌص
االعتماد على
المعارٌن
والمنتدبٌن
:7/7تطوٌر
الالئحة الداخلٌة
للمعهد

 :1/1/7الدعم المستمر
للهٌئة التدرٌسٌة والمعاونة
بكفاءات جدٌدة من خالل
تعٌٌن عدد ( )7عضو
وعدد ( )5معاونٌن

ٌولٌو
أغسطس
7810

مجلس االدارة
المجلس
االكادٌمً
اللجنة العلٌا
للمتابعة

اعالن
بالصحف
السٌر الذاتٌة
قرارات
التعٌٌن

:1/7/7تحدٌث الالئحة
الداخلٌة للمعهد لمواكبة
التغٌرات المتالحقة فى
ضوء معاٌٌر الجودة
ولتجاوز إشكالٌة اختالف
مسمٌات البرامج وقت
المعاٌٌر االكادٌمٌة القدٌمة

طول العام
الدراسى

لجنة تطوٌر
المفاهٌم
االقسام العلمٌة
اللجنة العلٌا
للمتابعة

مشروع
تشكٌل لجنة
الالئحة
مركزٌة
الداخلٌة
ولجان فرعٌة
الجدٌدة
باالقسام
واحالتها للجنة
وهٌئة
قطاع االعالم
مستشارٌن
من لجنة
قطاع االعالم
بالوزارة
والمجلس
االعلى
للجامعات

التكلفة المتوقعة
 4888الف
جنٌة

 78الف جنٌة

مستوٌات
االنجاز
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الغاية الثانية  :تطوير كفاءة وفاعلية العملية التعليمية
األهداف
االسترتٌجٌة
:3/7تطوٌر
التدرٌب
الداخلى
واستحداث
التدرٌب
المٌدانى
الخارجى

أنشطة التنفٌذ

التوقٌت

مسئولٌة التنفٌذ

ألٌات التنفٌذ

 :1/3/7زٌادة عدد
الطالب المستفٌدٌن من
التدرٌب فى جرٌدة
الشروق نٌوز وموقع
الشروق دوت نت
ورادٌو الشروق
وتلٌفزٌون الشروق
وزٌادة عدد المستفٌدٌن
من التدرٌب الخارجى
بدعم ومعاونة خبراء
االعالم المنتدبٌن
:7/3/7وضع وتنفٌذ
محتوى تدرٌبى
لمقررى التدرٌب
العملى ومشروع
التخرج والتدرٌبات
العملٌة للمقررات
الدراسٌة

طوال العام
الدراسى

االقسام العلمٌة
مركز التدرٌب
وحدة التدرٌب
الداخلى
وحدة التدرٌب
الخارجى

خطة للتدرٌب
الداخلى
والخارجى

طوال العام

االقسام العلمٌة
لجنة تطوٌر
المناهج
مركز التدرٌب

توصٌف
المحتوى

مؤسسات المتابعة
وتقٌم االداء
عدد الطالب
المسفٌدٌن عن
التدرٌب الداخلى
والخارجى

التكلفة
المتوقعة
 78الف جنٌة

مستوٌات
االنجاز

