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السياســة  برســم  ويختــص  باملعهــد  ســلطة  أعلــى  اإلدارة  يعــد مجلــس 
العامــة للمعهــد وإقــرار البرامــج العلميــة والتدريبيــة؛ ومتابعــة إجنازاتــه. 
ويــرأس اجمللــس وزيــر التخطيــط واملتابعــة واإلصــالح اإلدارى، ويضــم فــي 
عضويتــه: رئيــس املعهــد، ونــواب رئيــس املعهــد، ومديــري املراكــز العلميــة 
باملعهــد، ورئيــس اجلهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء، وممثــل 
لــوزارة التخطيــط بدرجــة رئيــس قطــاع، وممثــل لــوزارة املاليــة بدرجــة 
رئيــس قطاع،وأمــن عــام اجمللــس األعلــى للجامعــات، وأمــن عــام مجلــس 
ــرة  ــة، وخمســة أعضــاء مــن ذوي اخلب ــات البحثي ــز واملعاهــد والهيئ املراك
والشــخصيات العامة.ويعــن أعضــاء اجمللــس ملــدة ســنتن بقــرار مــن 
ــى ترشــيح رئيــس املعهــد. ويتولــى األمــن العــام  ــاء عل ــر اخملتــص بن الوزي
للمعهــد القيــام بأعمــال األمانــة الفنيةللمجلــس، ويشــارك فــي مناقشــاته 

ــاً مــن: ــس اإلدارة حالي ــه صــوت معــدود. ويتكــون مجل دون أن يكــون ل
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يواكــب  صــدور اخلطة االســتراتيجية اخلمســية ملعهــد التخطيط 
ــد رقــم 13  ــد اجلدي ــون املعه القومــي 2016/15 – 2020/19م صــدور قان

لســنة 2015م، وكــذا اســتكمال عمليــة التطويــر الشــامل للبنيــة األساســية 
للمعهــد، مبــا يســمح بتهيئــة الظــروف لبيئــة عمــل جديــدة تدعــم قيــام املعهــد 

فــي  الرائــدة  العلمــي  والتفكيــر  البحــث  مراكــز  كأحــد  بــدوره  واضطالعــه 
مجــاالت التخطيــط والتنميــة علــى املســتوين احمللــي واإلقليمــي، ومبــا يدعــم 

أيضــاً اضطــالع املعهــد بــدوره املعتــاد فــي دعــم جهــود حتقيــق أهــداف التنميــة 
الــرؤى والبدائــل العلميــة والعمليــة  املســتدامة فــي مصــر مــن خــالل تقــدمي 
لصانعــي السياســات ومتخــذي القــرارات فــي مختلــف مجــاالت ومناحــي التنميــة.

خطــة  أيــة  فــإن  مســتمرة،  عمليــه  بطبيعتــه  االســتراتيجي  التخطيــط  وألن 
اســتراتيجية يجــب أن تتســم باملرونــة والواقعيــة، ومــن ثــم فــإن التحــدي احلقيقــي 

يكمــن فــي متابعــة املراحــل اخملتلفــة لتنفيــذ اخلطــة االســتراتيجية احلاليــة، والــذي 
يســتوجب معــه املراجعــة املســتمرة واســتخالص الــدروس املســتفادة عبــر مراحــل 

التنفيــذ اخملتلفــة ومبــا يســمح بالتحديــث املســتمر والتكيــف مــع الواقــع والنهــوض بــه 
لتحقيــق األهــداف املرســومة، ومبــا يحقــق الرؤيــة املنشــودة للمعهــد مــن ناحيــة، ويــواءم 

ــة أخــرى. ــدة مــن ناحي ــة األصع ــى كاف ــد األساســين عل ــات شــركاء املعه تطلع
وأخيــراً ال يفوتنــي أن أتقــدم بالشــكر والتقديــر لــكل مــن إدارة املعهــد وفريــق عمــل إعــداد 

اخلطــة االســتراتيجية وكل مــن ســاهم فــي إعــداد هــذه اخلطــة أو سيســهم فــي تنفيذهــا 
خــالل الســنوات القادمــة، مــع خالــص التمنيــات الطيبــة للمعهــد وجميــع العاملــن بــه بــدوام 

التقــدم والرقــي.

 

أ.د. أشرف العربي
وزير التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري

 ورئيس مجلس إدارة املعهد

  



) 2م 0 2 0 /1 9  -   2 0 1 6 /1 5 (5

 تعــد اخلطــة االســتراتيجية احلاليــة الوثيقــة األساســية لتطويــر مجــاالت وأنشــطة العمــل األكادمييــة والفنيــة 
ــة وجــودة  ــاءة الداخلي ــى فــي حتســن كل مــن الكفـ ــة أول ــد، ومبــا يســاهم مــن ناحي ــة باملعه ــة اخملتلف واإلداري
مخرجــات أنشــطة املعهــد اخملتلفــة، إضافــة إلــى تعزيــز الشــراكة مــع املؤسســات املناظــرة علــى كافــة األصعــدة، 
ويســاهم مــن ناحيــة أخــرى فــي حتقيــق رؤيــة املعهــد املســتقبلية والتــي حددتهــا اخلطــة االســتراتيجية بــأن 
يكــون املعهــد مــن بــن أفضــل خمــس مؤسســات علميــة مصنفــة محليــاً وإقليميــاً فــي مجــاالت التخطيــط 

والتنميــة خــالل الســنوات اخلمــس القادمــة.
      وفــي تقديــري أن مــا ميتلكــه املعهــد مــن إمكانــات وميــزات تنافســية، يتمثــل أهمهــا مــا يتوفــر لديــه مــن 
كفــاءات متميــزة وخبــرات عميقــة ومتنوعــة تراكمــت عبــر تاريــخ املعهــد الطويــل وعبــر أجيالــه اخملتلفــة منــذ 
ــد  ــن املعه ــي نشــأت ب ــة الت ــات القوي ــى العالق ــة إل ــرن املاضــي، إضاف ــع الســتينيات مــن الق نشــأته فــي مطل
والعديــد مــن املؤسســات واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة واحملليــة، ســوف متكنــه بــإذن اللــه مــن حتقيــق رؤيتــه 
املســتهدفة، وذلــك فــي ظــل تضافــر جميــع اجلهــود واســتثمار كافــة الطاقــات واملــوارد املتاحــة، ومبــا يُســهم 
ــول مبتكــرة لصانعــي  ــاج ونشــر املعرفــة وتقــدمي حل ــة فــي إنت ــق املعهــد لرســالته الرئيســية واملتمثل فــي حتقي
السياســات ومتخــذي القــرارات علــى كافــة املســتويات فــي مجــاالت التخطيــط والتنميــة، وذلــك مــن خــالل 
تنفيــذ البحــوث والدراســات وتقــدمي االستشــارات وبنــاء القــدرات والتــي تُســهم فــي النهايــة فــي دعــم جهــود 

التنميــة فــي مصــر وحتقيــق أهــداف خطــط التنميــة املســتدامة.
    وختامــًا أتقــدم بالشــكر والتقديــر للســيد األســتاذ الدكتــور/ أشــرف العربــي وزيــر التخطيــط واملتابعــة 
واإلصــالح اإلداري ورئيــس مجلــس إدارة املعهــد، وجميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة، ملــا قدمــوه مــن دعــم إلدارة 
املعهــد ولفريــق عمــل إعــداد اخلطــة االســتراتيجية طــوال فتــرة إعــداد اخلطــة، كمــا أتقــدم بالشــكر والتقديــر 
لفريــق عمــل إعــداد اخلطــة االســتراتيجية وجلميــع أعضــاء أســرة معهــد التخطيــط القومــي، ملــا بذلــوه مــن 
ــاً  ــا، متمني ــا وأهدافه ــق غاياته ــبيل حتقي ــي س ــود ف ــن جه ــيبذلونه م ــا س ــة، ومل ــك اخلط ــداد تل ــي إع ــود ف جه

للجميــع دوام التوفيــق والســداد، وللمعهــد 
مزيــد مــن الرفعــة والتقــدم.

                                                                            
أ.د. عبد احلميد القصاص

  رئيس املعهد

   



للــه احلمــد والشــكر مــن قبــل ومــن بعــد علــى نعمــه التــي ال حتصــى، وعلــى توفيقــه لفريــق عمــل الدراســة علــى 
ــا  ــب ومصرن ــا احلبي ــة معهدن ــا، وهــو رفع ــدة املرجــوة منه ــى أن يحقــق الفائ ــذي نتمن ــى النحــو ال ــا عل إمتامه

الغاليــة
وانطالقــاً مــن قــول الرســول الكــرمي )](: "مــن ال يشــكر النــاس ال يشــكر اللــه"، يتوجــه الباحثــان الرئيســان 
باألصالــة عــن نفســهما وبالنيابــة عــن فريــق عمــل "دراســة التخطيــط االســتراتيجي كمدخــل لتطويــر معهــد 
التخطيــط القومــي"، بأســمى معانــي الشــكر والتقديــر لــكل مــن شــارك وســاهم فــي معاونــة فريــق الدراســة في 
إجنــاز املهــام املنوطــة بــه عبــر فتــرة الثمانيــة عشــر شــهراً املاضيــة، كمــا يتوجــه فريــق عمــل الدراســة بالشــكر 
والتقديــر للســادة األســاتذة األفاضــل رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة املعهــد، علــى دعمهــم لفريــق الدراســة، 
ــى مســتوى  ــت اخلطــة االســتراتيجية عل ــي تضمن ــى للدراســة والت ــة األول ــس للمرحل ــاد  اجملل ــث أن اعتم حي
ــة الدافــع واحلافــز الرئيســي لفريــق عمــل الدراســة لالســتمرار فــي العمــل  املســتمر  املعهــد ككل، كان مبثاب
والــدؤوب إلخــراج الوثيقــة الشــاملة للخطــة االســتراتيجية للمعهــد وكافــة وحداتــه العلميــة والفنيــة واإلداريــة.

كمــا يتوجــه فريــق الدراســة بالشــكر والتقديــر جلميــع أعضــاء الهيئــة العلميــة والهيئــة العلميــة املعاونة – ســواء 
مــن خــالل مشــاركتهم باملراكــز العلميــة أو مــن خــالل اللجــان الفنيــة اخملتلفــة - وكــذا جميــع أعضــاء اجلهازيــن 
الفنــي واإلداري باملعهــد، لتعاونهــم املثمــر مــع فريــق الدراســة فــي كافــة مراحلهــا، والتــي تطلبــت منهــم الكثيــر 
مــن اجلهــد ســواء فــي تعبئــة قوائــم االســتقصاء، أو فــي إجنــاز املقابــالت الشــخصية، وكــذا املعاونــة فــي توفيــر 
ــر لكافــة  ــه الشــكر والتقدي ــا فــي هــذا املقــام توجي ــا الدراســة، وال يفوتن ــي تطلبته ــد مــن املعلومــات الت العدي
ــات  ــا، الســتجابتهم ملتطلب ــة الدراســات العلي ــذا طلب ــدة، وك ــف األصع ــى مختل ــد األساســين عل شــركاء املعه
الدراســة ســواء مــن خــالل ورش العمــل التــي مت تنفيذهــا أو تعبئــة قوائــم االســتقصاء أو املقابــالت الشــخصية،

 وأخيــراً يتوجــه فريــق الدراســة بالشــكر والتقديــر لألســتاذ الدكتــور/ أحمــد فرحــات رئيــس جلنــة التخطيــط 
االســتراتيجي علــى دعمــه الكامــل لفريــق عمــل الدراســة وبشــكل خــاص خــالل املرحلــة األولــى للدراســة والتــي 

عمــل بهــا متطوعــاً.
ختامــاً،  كلنــا رجــاء وثقــة فــي توفيــق املولــى عــز وجــل، ثــم فــي أنفســنا وفــي جميــع األعضــاء املنتســبن للمعهــد 
علــى إمكانيــة حتقيــق الرؤيــة االســتراتيجية للمعهــد الــواردة باخلطــة ليكــون مــن أفضــل املؤسســات األكادمييــة 
خــالل الســنوات اخلمــس القادمــة محليــاً وإقليميــاً، لدينــا واحلمــد للــه إرادة التنفيــذ، والنيــة اخلالصــة، 

والرغبــة فــي العمــل اخمللــص واجلــاد لتحقيــق مــا نصبــو إليــه.
وفق الله اجلميع للعمل ملا فيه خير البالد والعباد، والله من وراء القصد،،،،،

الباحثان الرئيسيان
أ.د. عـــــــــــــــالء زهــــران                           أ. د. خــــــالد عطــــــــــــية

القاهرة: األول من يوليو 2015م 

شكر واجب
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أنشئ معهد التخطيط القومي بالقانون رقم 231لسنة 1960- مصاحباً لتنفيذ أول خطة للتنمية الشاملة فى   >
مصر- وذلك  بغرض النهوض بالبحوث والدراسات التنموية والتخطيطية املتصلة بإعداد اخلطط القومية ووسائل 

تنفيذها بقصد حتقيق األهداف القومية
بدأ املعهد إقامة العديد من العالقات العلمية مع العلماء والباحثن األجانب- احلاصل بعضهم على جائزة   >

نوبل- ومن بينهم مهال نوبيس، وتنبرجن، وراجنر فريش، وبنت هانسن وغيرهم، إلثراء الفكر التنموي والتخطيطي 
لدي الكوادر الفنية الوطنية على جميع املستويات.

بدأ املعهد بالتعاون العلمي مع املنظمات الدولية التابعة لألمم املتحدة والبنك الدولى فى إجراء العديد من   >
البحوث والدراسات التطبيقية بغرض توفير املؤشرات التخطيطية الالزمة للقطاعات االقتصادية واالجتماعية.

يعد املعهد من أوائل املعاهد املماثلة نشأة فى املنطقة العربية ومنطقة الشرق األوسط   >
إحتفل املعهد بيوبيله الذهبى مبرور 50 عاماً )2010-1950(.  >

ومنذ ذلك احلن مر املعهد بعدة تغيرات وتطورات هامة:  >
ɐ زيادة أعداد الكوادر العلمية 
ɐ تطوير أنشطته العلمية 

.1
معهد التخطيط القومي يف

سطور

1212
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ɐ تطوير هيكله التنظيمى 
ɐ  إتساع دائرة عالقات املعهد كما اتسعت دائرة خدماته 

يضم املعهد ثمانية مراكز علمية هى:
ɐ مركز دراسات البيئة وإدارة املوارد الطبيعية
ɐ مركز دراسات التنمية البشرية
ɐ مركز التنبؤ اإلقتصادى ومناذج التخطيط
ɐ مركز العالقات اإلقتصادية الدولية
ɐ مركز دراسات السياسات الكلية
ɐ  مركز التنمية اإلقليمية
ɐ مركز دراسات اإلستثمار وتخطيط وإدارة املشروعات
ɐ )مركز دراسات استشراف املستقبل )جاري تأسيسه

تتمثل االنشطة الرئيسية للمعهد فيما يلي:
ɐ  ،إعداد وتنفيذ البحوث والدراسات التطبيقية التى تفيد أغراض التنمية والتخطيط على املستويات احمللية

      واإلقليمية ، والقومية.
ɐ :تأهيل الكوادر التخطيطية الوطنية من خالل

برامج الدراسات العليا )حالياً ماجستير التخطيط والتنمية(	 
إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية فى مجاالت التنمية والتخطيط	 
ɐ .تقدمي االستشارات للمؤسسات الوطنية واالقليمية املعنية بالتنمية

أهم إصدارات املعهد تتمثل فيما يلي:
ɐ .إعداد وتنفيذ العديد من البحوث والدراسات العلمية والتي تساعد متخذي القرار وواضعي السياسات
ɐ سلسلة قضايا التخطيط والتنمية
ɐ اجمللة املصرية للتنمية والتخطيط
ɐ سلسلة املذكرات اخلارجيــة
ɐ سلسلة كراسات السياسات
ɐ تقرير التنمية البشرية  القومي
ɐ  تقارير التنمية البشرية للمحافظات 
ɐ التقرير االقتصادى املصري

أهم مجاالت بحوث ودراسات املعهد
ɐ  قضايا منهجية و مؤسسية فى التخطيط والتنمية )مناذج التخطيط- التخطيط باملشاركة -التخطيط

            التاشيرى الخ(
ɐ قضايا أسواق السلع و اخلدمات
ɐ قضايا األسعار و التسعير و التضخم
ɐ  قضايا النمو والتوزيع وحتقيق العدالة االجتماعية
ɐ قضايا اإلدخار واإلستثمار والتمويل
ɐ قضايا التعاون اإلقتصادى الدولى وجتارب اآلخرين
ɐ قضايا البيئة والتنمية املستدامة
ɐ قضايا الزراعة والتنمية الزراعية
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ɐ  قضايا الطاقة وبدائلها
ɐ قضايا الصناعة و التنمية الصناعية
ɐ قضايا اإلنتاجية و تكنولوجيا اإلنتاج
ɐ قضايا التجارة اخلارجية والنقد األجنبى
ɐ قضايا التنمية اإلقليمية و التوطن الصناعى
ɐ  قضايا التعليم وتطويره
ɐ قضايا القوى العاملة والبطالة والتشغيل
ɐ  قضايا السكان والتنمية
ɐ قضايا أخرى

مؤتمرات وندوات وإجتماعات املعهد
ɐ سيمينار الثالثاء )يصدر به كتاب سنوى( )تنمية مصر: رؤية مستقبلية - مستقبل مصر: الشباب

            وتواصل األجيال- أولويات مصر: التنمية فى عالم متغير- العدالة االجتماعية للتنمية(
ɐ )املؤمتر السنوي للمعهد )2013 إصالح منظومة التخطيط فى مصر
ɐ )لقــاء اخلبـــراء  وورش العمـــل )تطور التنمية فى  سيناء بن املاضى واحلاضر واملستقبل
ɐ )الندوات العلمية )املسئولية االجتماعية للقطاع اخلاص فى دعم اجملتمع املدنى من أجل التنمية
ɐ  -املتابعات العلمية )التنمية البشرية- حالة البيئة فى مصر- حالة املراة- مؤمترات باجواش العاملية

التنمية فى العالم: اخملاطر والفرص- تطوير التعليم ما قبل اجلامعى-  تقييم أوضاع االجور فى مصر 
مقارنة ببعض الدول العاملية(

1414
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.2
التعاون مع العديد من الجهات 

واملؤسسات الوطنية 

وزارة التنمية احمللية وزارة التخطيط

وزارة الري واملوارد املائية وزارة الدولة لشئون البيئة/جهاز شئون البيئة

وزارة قطاع األعمال العام جهاز تخطيط الطاقة

جهاز بناء وتنمية القرية املصرية الصندوق االجتماعية للتنمية

الهيئة العامة ملشروعات التعمير والتنمية الزراعية وزارة الصناعة

- أكادميية البحث العلمي اجمللس القومى للمرأة

شركات القطاع العام اجلامعات املصرية

وزارة االنتاج احلربى املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية

15
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منظمة التنمية الصناعية / األمم املتحدة  البرنامج اإلمنائي لألمم املتحدة

منظمة العمل الدولية التابعة لألمم املتحدة برنامج الغذاء العاملي لألمم املتحدة

 GTZ املؤسسة األملانية للتعاون الفنى جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربى آسيا 
)اإلسكـوا(

البنك الدولى منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو(

املنظمة العربية للتنمية الزراعية املعهد العربى للتخطيط بالكويت

صندوق النقد الدولى معهد االقتصاد الكمى بتونس

املصرف العربى البنك اإلسالمى للتنمية فى جدة

هيئة املعونة الدمنركية مؤسسة فريدرش إيبرت األملانية

هيئة كير الدولية منظمة الوحدة األفريقية

املعهد الكورى للتنمية بسول املعهد األفريقى للتنمية والتخطيط بالسنغال

املعهد االسالمي للبحوث والتدريب  )األمم املتحدة(

معهد التخطيط للتنمية االقتصادية واالجتماعية بسوريا

التعاون مع العديد من الجهات اإلقليمية والدولية 
مثل:

 

وزارة التربية والتعليم وزارة الزراعة

وزارة الصحة والسكان اجمللس القومى لألمومة والطفولة

كلية التخطيط العمراني بالقاهرة مركز املعلومات ودعم إتخاذ القرار
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يضم املعهد حاليًا ما يزيد ىلع )50( تخصصًا من التخصصات الدقيقة 
ألعضاء هيئتة العلميةهى:

االقتصاد اجلزئى االقتصاد الكلى االقتصاد الرياضي

اقتصاديات موارد بشرية تنمية إقليمية تخطيط اقتصادى

محاسبة اقتصاديات النقود والبنوك طرق كمية وتخطيط إستراتيجى

بحوث عمليات مناذج اقتصادية وبيئية محاسبة بيئة

البرمجة الرياضية منذجة تفاعلية أساليب اتخاذ القرار ونظم املعلومات

مناذج اقتصادية دراسة جدوى وتقييم املشروعات حتليل مستقبلى

اقتصاد قياسى إحصاء تطبيقى جتارة خارجية

تعاون دولى وإقليمى اقتصاد دولى  تنمية دولية وإقليمية

اقتصاديات السياحة سياسة دولية متويل زراعى

تخطيط صحى، صحة عامة  تخطيط سياحى احصاء تطبيقى وحتليل بيانات

اقتصاد زراعى بيئى اجتماع أمنى تخطيط تربوى

قوى عاملة  تنمية وتخطيط زراعى علم اجتماع

اقتصاديات النقل التنمية والتخطيط الصناعى اقتصاديات الطاقة

اقتصاد أراضى تنمية وتخطيط النقل واملواصالت اقتصاديات املوارد املائية

التسويق الزراعى األسعار الزراعية  التنمية الريفية

إدارة أعمال اقتصاديات وتخطيط الثروة السمكية هندسة بيئية

إدارة موارد طبيعية اقتصاديات البيئة تخطيط وتقييم بيئى

	   صدر القانون  اجلديد للمعهد رقم )13( لسنة )2015( بتاريخ 2015/2/25م- ليحل محل قانون إنشاء املعهد
     رقم )231( لسنة )1960(.

	   فى النصف الثانى من عام 2015 سوف يتم االنتهاء من التطوير الشامل للبنية التحتية والتسهيالت املادية
     ملبني املعهد- ليواكب التطوارات احلديثة وليمتلك األدوات املتطورة- التى سوف متكنه من املنافسه مع 

    اجلهات املماثلة محلياً وإقليمياً وعاملياً.
	   االنتهاء من الوثيقة النهائية للخطة االستراتيجية للمعهد )2015 – 2020م( بحلول منتصف عام 2015م 

      مبشيئة الله تعالى.
	   توقيع منحة لدعم القدرات والبناء املؤسسي للمعهد مع بنك التنمية اإلفريقية بقيمة 1.8 مليون دوالر موزعة

     على ثالث سنوات بتاريخ 21 مايو 2015م.
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   تمهيد
     إن التخطيــط االســتراتيجي هــو أمــر ضــروري والزم لنجــاح أي مؤسســة، أيــاً كان نشــاطها ومجــال عملهــا، ألنــه 
يوضــح التوجــه املســتقبلي لتلــك املؤسســة، مبعنــى أنــه يؤمــن بوجــود رؤيــة ورســالة، ثــم يضعهــا فــي اســتراتيجيات تهــدف 
إلــى حتقيــق تلــك الرؤيــة والرســالة. فالتخطيــط االســتراتيجي هــو تخطيــط بعيــد املــدى يأخــذ فــي االعتبــار املتغيــرات 
الداخليــة واخلارجيــة، ويحــدد القطاعــات والفئــات املســتهدفة، وأســلوب املنافســة، ويتكــون مــن مراحل متتابعــة متجددة 

يتــم حتديثهــا بشــكل مســتمر لدراســة املســتجدات اخلارجيــة والداخليــة. 
ــة  ــة، والرســالة واألهــداف، وحتليــل عناصــر البيئ ــد الرؤي وتتلخــص أهــم عناصــر التخطيــط االســتراتيجي فــي حتدي

ــج. ــم وضــع املنافســة، ووضــع االســتراتيجيات وخطــط العمــل، ومراجعــة النتائ ــة، وتقيي ــة واخلارجي الداخلي

.2

ملخص مراحل التخطيط االستراتيجي

دراسة العناصر
 البيئية

وضع 
اإلستراتيجية

تنفيذ 
اإلستراتيجية

التقييم 
والرقابة

ــا وإحــداث  ــي تواجهه ــة الت ــا اجلوهري ــد القضاي ــى حتدي ــة عل ــط االســتراتيجي املؤسســات العلمي    ويســاعد التخطي
التغييــرات املطلوبــة لتحقيــق رســالة املؤسســة، والقــدرة علــى اتخــاذ القــرارات اإلســتراتيجية فــي الظــروف املعاكســة، 
كمــا يســاعد علــى تنميــة الشــعور بالعمــل اجلماعــي مــن أجــل حتقيــق أهــداف  تلــك املؤسســات. يشــتمل أدب الفكــر 
االســتراتيجي علــى العديــد مــن النمــاذج املســتخدمة فــي تطبيــق التخطيــط االســتراتيجي، وهــذه النمــاذج ال تختلــف 
كثيــراً مــن حيــث املضمــون، وتتركــز االختالفــات بــن تلــك النمــاذج فقــط فــي عــدد املراحــل، أو مــن حيــث التركيــز علــى 
ــة مــا، ومــن النمــاذج الشــائعة فــي هــذا اخلصــوص، منــوذج )برايســون(  ــة فــي مرحل بعــض املراحــل أو خطــوات معين
ــة  ــة اخلارجي ــم كل مــن البيئ ــم املؤسســة، وتقيي ــد رســالة وقي ــوارد، وحتدي ــود وامل ــد القي ــى خطــوات حتدي ويشــتمل عل
ــا اإلســتراتيجية، ومراجعــة اإلســتراتيجية وتطويرهــا، ثــم تنفيــذ اإلســتراتيجية،  والداخليةللمنظمة،وحتديــد القضاي
وتقييــم النتائــج، ومنــوذج الرقابــة املركزيــة ويشــتمل علــى خطــوات حتديــد منــط الرقابــة املركزيــة، ووضــع إطــار العمــل، 
ووضــع االســتراتيجيات، والتخطيــط السياســي، ووضــع تصــور للمســتقبل،  ومنــوذج الفعاليــة الشــاملة ويشــتمل علــى 
مراحــل وضــع اخلطــة اإلســتراتيجية، ووضــع اخلطــة اإلجرائيــة، وتقييــم اخملرجــات، ومنــوذج )ســتينز( ويتكــون مــن 

مراحــل حتديــد املقدمــات املنطقيــة، ووضــع اخلطــط، والتنفيــذ واملراجعــة.
   ويعــد تطبيــق التخطيــط االســتراتيجي فــي املؤسســات العلميــة حتديــاً فــي حــد ذاتــه، حيــث يتضاعــف هــذا التحــدي 
ــاب  ــى غي ــك املؤسســات بشــكل عــام، هــذا إضافــة إل ــى مســتوى تل ــوارد، وضعــف ثقافــة التخطيــط عل ــة امل بســبب قل
ــع  ــاع جمي ــدأ مــن اقتن ــة يجــب أن يب ــق التخطيــط االســتراتيجي فــي املؤسســات العلمي ــاً. فتطبي ــادة أحيان ــة القي مرون
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املشــاركن فيــه، ولهــذا فــإن العمــل علــى بــث االقتنــاع فــي مجتمــع املؤسســة العلميــة بــأن هنــاك حاجــة للتغييــر والتطويــر، 
يعــد مــن أهــم عوامــل جنــاح التخطيــط االســتراتيجي، حيــث أنــه عــادة مــا توجــد معانــاة فــي املؤسســات العلميــة بالــدول 
الناميــة الراغبــة فــي تنفيــذ التخطيــط اإلســتراتيجي عنــد تشــكيل فــرق العمــل املســئولة عــن وضــع وتنفيــذ اخلطــط 
اإلســتراتيجية، وذلــك بســبب عــزوف العديــد مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية بتلــك املؤسســات عــن املشــاركة فــي تلــك 
الفــرق، ملــا يتطلبــه ذلــك العمــل مــن وقــت طويــل وجهــد كبيــر، والــذي ال يتناســب عــادة مــع مــا يقــدم لهــم مــن حوافــز 

معنويــة وماديــة.
   وتعــد البدايــة املنطقيــة، عنــد بــدء تطبيــق التخطيــط اإلســتراتيجي فــي املؤسســات العلمية، هي االتفــاق على األهداف 
ــة، أم  ــة أم رســالة مجتمعي ــة أم رســالة بحثي ــت رســالة تعليمي ــد رســالة املؤسســة، ومــا إذا كان ــات بهــدف حتدي أو الغاي
أنهــا تتكــون مــن مزيــج يتضمنهــم جميعهــم أو توليفــة تتضمــن أي منهــم. وبعــد حتديــد تلــك األهــداف أو الغايــات تأتــى 
ــق بيئــة تخطيطيــة ناجحــة  اخلطــوة التاليــة وهــى ترتيــب تلــك األهــداف أو الغايــات حســب األولويــات، مــن خــالل خل

تســاعد علــى توفيــر العوامــل التــي تســاعد علــى االتفــاق علــى تلــك األولويــات.
   وال ميكــن إحــداث أي تغييــر ملمــوس فــي أدوار وتوجهــات املؤسســات العلميــة علــى أي مســتوى، بــدون وجــود دعــم مــن 
القائمــن علــى عمليــة التخطيــط، بدايــة مــن رؤســاء/مديري تلــك املؤسســات ومــروراً بالــوكالء ورؤســاء األقســام بتلــك 
املؤسســات، مــن خــالل حرصهــم علــى مشــاركة اجلميــع فــي عمليــة التخطيــط، وتؤكــد أدبيــات التخطيــط االســتراتيجي 
علــى أنــه عندمــا تتــاح فرصــة املشــاركة للجميــع فــي عمليــة التخطيــط االســتراتيجي، فــإن الســلوك املقــاوم للتغييــر ميكن 
أن يصــل ألدنــى مســتوياته، هــذا باإلضافــة إلــى العديــد مــن الفوائــد التــي جتنيهــا املؤسســات العلميــة وكافــة وحداتهــا 
مــن جــراء تنفيــذ التخطيــط االســتراتيجي، مثــل بنــاء الهويــة لــدى املؤسســة العلميــة، وتوحيــد األهــداف والتعــاون مــن 
ــداف  ــالة وأه ــة ورس ــة رؤي ــم خلدم ــه الدع ــة، وتوجي ــة العلمي ــاء الهيئ ــن أعض ــوار ب ــة احل ــر ثقاف ــا، ونش ــل حتقيقه أج
املؤسســة العلميــة ووحداتهــا، وحتســن جــودة الطريقــة التــي تــدار املؤسســات العلميــة ووحداتهــا، وتبنــي مبــدأ اجلــودة 

النوعيــة كأســاس للعمــل داخــل وحــدات املؤسســة العلميــة.
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تأسيســاً علــى مــا ســبق فــإن تســتهدف الوثيقــة احلاليــة اإلجابــة عــن الســؤال التالــي: كيــف ميكــن للمؤسســات العلميــة- 
ممثلــة مبعهــد التخطيــط القومــي- االســتفادة مــن منــاذج التخطيــط االســتراتيجي فــي حتقيــق اجلــودة وإحــداث 
التطويــر الكــفء والفعــال فــي أدوارهــا وتوجهاتهــا احلاليــة واملســتقبلية؟ لهــذا فــإن األهــداف الرئيســية للدراســة هــى:

	  تقييم أداء معهد التخطيط القومي وفقاَ ملتطلبات معايير ضمان اجلودة باملؤسسات العلمية، ومبا يضمن 
             حتقيق اجلودة في أداء كافة أنشطة املعهد العلمية والفنية واإلدارية.

بناء خطة استراتيجية ملعهد التخطيط القومي وذلك مبكوناتها الرئيسية )رؤية- رسالة- أهداف/غايات   	
            استراتيجية- خطط عمل تنفيذية- مؤشرات لقياس األداء واإلجناز واحملاسبية(. 

وضع خطط استراتيجية للمراكز العلمية والفنية ومبا يتسق مع اخلطة االستراتيجية للمعهد.  	
إقتراح اآلليات املناسبة التى تضمن تطبيق ومتابعة تنفيذ اخلطة االستراتيجية للمعهد ككل وكذا اخلطط   	

             االستراتيجية والتنفيذية املنبثقة عنها لكل من املراكز العلمية والفنية.

.3
  األهداف الرئيسية

20



) 2م 0 2 0 /1 9  -   2 0 1 6 /1 5 (21

4.  املنهجية املطبقة
تتمثل أهم محاور املنهجية املستخدمة في إعداد اخلطة االستراتيجية للمعهد في احملاور الرئيسية التالية:

تصميــم قوائــم اســتقصاء بهــدف اســتطالع آراء الهيئــة العلميــة والهيئــة املعاونــة واملراكــز الفنيــة املســاندة   	
واجلهــاز اإلداري بشــأن الوضــع احلالــي للمعهــد - كل فيمــا يخصــه- بهــدف حتقيــق التقييــم الذاتــي األولــي للمعهــد، 
ومبــا يســاعد علــى تطبيــق حتليــل )SWOT( للوقــوف علــى نقــاط القــوة والضعــف والفــرص والتحديــات التــي تواجــه 

املعهــد.
ــي  ــد الســتكمال أي نقــص ف ــن باملعه ــات العامل ــة فئ ــن كاف ــارة م ــة مخت ــع عين ــالت الشــخصية م إجــراء املقاب  	

للدراســة املطلوبــة  البيانــات 
تنفيــذ مجموعــة مــن ورش العمــل وجلســات للعصــف الذهنــي مــع عينــة مختــارة مــن كافــة فئــات العاملــن   	
باملعهــد أثنــاء تنفيــذ الدراســة ســواء الســتطالع أرائهــم بشــأن تقييــم الوضــع احلالــي للمعهــد أو ملناقشــة أيــة تطويــرات 

مقترحــة فــي هــذا اخلصــوص.
جتميع جانب من البيانات املطلوبة للدراسة من مصادرها األولية.  	

تنفيذ ورش عمل ومجموعات تركيز مع أصحاب املصالح )من داخل مصر وخارجها( من ذوي الصلة   	
            باألنشطة العلمية للمعهد على اختالف أنواعها للتعرف على احتياجاتهم احلالية واملستقبلية وحتديد

            كيفية الوفاء بها.
تنفيذ ورش عمل ومجموعات تركيز مع كافة فئات العاملن باملعهد الستطالع آرائهم بشأن مقترحات   	

            التحسن والتطوير للمعهد.

5.  املخرجات املتوقعة
تقييم الوضع احلالي لألنشطة العلمية واإلدارية للمعهد  	

تطوير منظومة العمل األكادميي باملعهد )البحث العلمي - الدراسات العليا - التدريب واالستشارات(  	
تطوير منظومة عمل اللجان الفنية باملعهد  	

تطوير منظومة عمل املراكز الفنية املساندة   	
تطوير منظومة عمل اجلهاز اإلداري باملعهد  	

حتقيق الشراكة اجملتمعية مبا يساعد على تطوير دور املعهد في خدمة اجملتمع   	
تطوير البنية األساسية للمعهد وتشمل:  	

تطوير الهيكل التنظيمي للمعهد °  
حتديد االحتياجات من املوارد البشرية كما ونوعاً  °  
حتديد االحتياجات من التسهيالت املادية وتتضمن: غرف أعضاء الهيئة العلمية واإلدارية  - قاعات  °  

                  التدريس - قاعات التدريب - معامل احلاسب اآللي - املكتبة - املطبعة - موقع املعهد على شبكة
                  االنترنت - مواقف السيارات - األمن والسالمة .....إلخ(.

بناء خطة استراتيجية متكاملة لتطوير املعهد  	
            كما أن مخرجات اخلطة سوف تُمكن املعهد مستقبال  مبشيئة الله تعالى من القيام بكل من:

السعي نحو حصول املعهد على االعتماد األكادميي املؤسسي سواء من املنظمات احمللية أو الدولية تبعاً    	
            لظروف احلال.

السعي نحو حصول املعهد على االعتماد األكادميي البرامجي لبرامج الدراسات العليا سواء من املنظمات  	
            احمللية أو الدولية تبعاً لظروف احلال.
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6.  أهــم النتائــج والــدروس املســتفادة مــن الدراســات الســابقة التــي 
طبقــت فكــر التخطيــط االســتراتيجي يف تطويــر املؤسســات العلمية 
أن تطبيــق التخطيــط االســتراتيجي للمؤسســات العلميــة ســوف يســاعد علــى تطويــر تلــك املؤسســات مــن   	
ناحيــة، كمــا أنــه ســوف يســاعدها فــي تطبيــق معاييــر ضمــان اجلــودة واحلصــول علــى االعتمــاد األكادميــي مــن ناحيــة 

أخــرى.
أن تطبيــق املؤسســات العلميــة ملدخــل التخطيــط االســتراتيجي بهــدف تطويــر تلــك املؤسســات يتطلــب وقــت   	
وجهــد كبيريــن، إضافــة إلــى ضــرورة توفــر الدعــم املــادي واملعنــوي، وكــذا توفــر اخلبــرات البشــرية مــن أعضــاء الهيئــة 

العلميــة القــادرة علــى تنفيــذ مراحــل التخطيــط االســتراتيجي بكفــاءة وفعاليــة.
أن دراســة وتقييــم عناصــر البيئــة اخلارجيــة احمليطــة باملؤسســات العلميــة تعــد نقطــة البدايــة الســليمة   	

املؤسســات. تلــك  أداء  جــودة  لتطويــر  الهادفــة  االســتراتيجي  التخطيــط  عمليــة  تطبيــق  فــي  واملنطقيــة 
أن مرحلــة تقييــم املــوارد املتاحــة للمؤسســات العلميــة تعــد كذلــك مــن أكثــر مراحــل التخطيــط االســتراتيجي   	
التــي حتتــاج لعنايــة خاصــة، نظــراً ألنهــا ســوف متكــن املؤسســة مــن حتديــد نــوع اإلســتراتيجية الواجبــة اإلتبــاع لتحقيــق 

التوجــه االســتراتيجي للمؤسســة.
أن منــوذج األداء املتــوازن ومدخــل إدارة اجلــودة الشــاملة يعــدان مــن األدوات واملداخل الهامــة لتطبيق التخطيط   	

االســتراتيجي لتطويــر األداء باملؤسســات العلميــة.
أن تطويــر أداء املؤسســات العلميــة مــن خــالل تطبيــق فكــر التخطيــط االســتراتيجي يجــب أن يكــون نابعــاً عــن   	
اقتنــاع بأهميــة التغييــر، وميثــل فكــراً طويــل األجــل، وال يكــون التطبيــق مجــرد رد فعــل للتغيــرات احلادثــة فــي عناصــر 

البيئــة اخلارجيــة للمؤسســات العلميــة.
ــم الكاملوالواضــح  ــم الفه ــدى البعــض منه ــس ل ــة لي ــة اخملتلف ــة باملؤسســات العلمي ــات العلمي أن أعضــاء الهيئ  	
ألهميــة ودور التخطيــط االســتراتيجي فــي حتقيــق جــودة أداء املؤسســات العلميــة، ممــا نتــج عنــه أيضــا غيــاب دورهــم 

الفاعــل جتــاه التخطيــط والتنفيــذ لتحقيــق جلــودة األداء بتلــك املؤسســات.
أن تطبيــق التخطيــط االســتراتيجي ســوف ميكــن املؤسســات العلميــة مــن تقييــم جــودة أداءهــا الــذى يجــب أن   	
ــى التعــرف  ــى فتــرات زمنيــة منتظمــة، مــن خــالل قيامهــا باســتطالع آراء أصحــاب املصالــح، ومبــا يســاعد عل يتــم عل
علــى نقــاط القــوة والضعــف فــي أداء تلــك املؤسســات، ومــن ثــم تقــدمي مقترحــات التحســن والتطويــر املناســبة فــي هــذا 

اخلصــوص.
ــاره أداه هامــة ســوف تتمكــن مــن  أن املؤسســات العلميــة التــي تســعي لتطبيــق التخطيــط االســتراتيجي باعتب  	
خاللهــا الوفــاء مبتطلبــات معاييــر ضمــان اجلــودة واالعتمــاد الصــادرة عــن هيئــات اعتمــاد وطنيــة أو دوليــة للوقــوف 

علــى مــدى توافــق أدائهــا مــع متطلبــات تلــك املعاييــر. 

أن تطبيــق املؤسســات العلميــة لفكــر التخطيــط االســتراتيجي وحصولهــا علــى االعتمــاد مــن الهيئــات الوطنيــة   	
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او الدوليــة املانحــة لهــذا االعتمــاد يعــد مؤشــراً قويــاً جلــودة أداء تلــك املؤسســات ومتيزهــا محليــاً وإقليميــاً ورمبــا دوليــاً.
أن هنــاك مجموعــة مــن االعتبــارات يجــب مراعاتهــا عنــد تطبيــق التخطيــط االســتراتيجي لضمــان جــودة أداء   	
املؤسســات العلميــة، مثــل احلــرص علــى حتقيــق رؤيــة ورســالة وأهــداف املؤسســة، ومراعــاة متطلبــات أصحــاب املصالــح 

ــة باملؤسســة. ــة العامل ــرات أعضــاء العلمي ــى مراعــاة قــدرات وخب ــة باملؤسســة، باإلضافــة إل ذات الصل
أن تطبيــق التخطيــط االســتراتيجي وحصــول املؤسســات العلميــة علــى االعتمــاد املســتقل لــه آثــار إيجابيــة علــى   	
ــة، وتطويــر لوائــح ترقيــة وتعيــن أعضــاء  تلــك املؤسســات مــن بينهــا: حتســن  املــردود املالــي ألعضــاء العلميــة العامل
الهيئــة العلميــة، وتطويــر أســاليب تقييــم أعضــاء الهيئــة العلميــة، وتطويــر مخرجــات أنشــطة املؤسســة العلميــة، وحتقيــق 

جــذب أفضــل للمؤسســة مــن قبــل كافــة اجلهــات املهتمــة بــأداء املؤسســة محليــاً وإقليميــاً ودوليــاً.

7.  النموذج املقترح لتطبيق فكر التخطيط االستراتيجي باملعهد
تأسيســاً علــى مــا مت اســتخالصه مــن دروس ونتائــج مــن الدراســات الســابقة فــي مجال تطويــر املؤسســات العلمية والتي 
اســتند العديــد منهــا علــى فكــر التخطيــط االســتراتيجي كأســاس للتطويــر، ومــا مت تناولــه بإيجــاز مــن عــرض ملفهــوم 
وعناصــر ومراحــل التخطيــط االســتراتيجي،يلخص الشــكل التالــي مراحــل وخطــوات منــوذج التخطيــط االســتراتيجي 

املقتــرح تطبيقــه جملتمــع:



املراحل

اخلطوات

املكونات

النموذج املقترح لتطبيق فكر التخطيط االستراتيجي باملعهد

املصدر: مأخوذ بتصرف من زهران وعطية، 2013م،«التخطيط اإلستراتيجي كمدخل لتطوير برامج التعليم احملاسبية« اجمللة العربية للمحاسبة، جامعة البحرين، اجمللد السادس عشر، العدد )2(.

	  دراسة األسواق 
   احملتملة

	  حتديد خصائص
    اخملرجات 

دراسة األسواق
أصحاب املصالح
مصادر التمويل

متطلبات ضمان اجلودة 
واالعتماد األكادميي

دراسة وضع املنافسن
قطاعات التوظيف

خصائص اخملرجات
النشر العلمى العاملى

حتديد الفئات العمرية
مستوى خبرة العمل امليدانية

درجة النضج 
مهارة اللغة

أعداد الطالب احملولن من 
وإلى البرنامج

املوارد البشرية
)الهيئة العلمية(

نقاط القوة والضعف
ملستوى التدريس 
املستوى البحثي
املهارات األولية

التخصصات العلمية
الشهادات املهنية
اخلبرة العملية

اخلبرات املتميز
املوارد املالية واملادية

مصادر التمويل 
عالقات الشراكة

اإلمكانات التكنولوجية
املكتبات

قواعد البيانات 

دراسة وضع املنافسة
املنافسن احلالين 
املنافسن احملتملن

وضع اإلستراتيجية

مستوى جودة أنشطة املؤسسة
حجم املنافسة  احلالية

اخلصائص املميزة للمؤسسة
القطاعات املستفيدة حالياً من 

أنشطة املؤسسة
قطاعات التوظيف احلالية 
واحملتملة خلريجى املؤسسة

وضع الرؤية والرسالة
الرؤية ااملستقبلية للدولة

األسواق احلالية واحملتملة
سوق املنافسة احلالية 

واملتوقعة
اإلستراتيجية املناسبة
مواصفات اخملرجات

االحتياجات الفعلية واملتوقعة 
للقطاعات املستفيدة من :

البحوث والدراسات 
املهارات املرغوبة
تصميم األنشطة

البحوث والدراسات
التدريب واالستشارات
برامج الدراسات العليا

تنفيذ التغيير
دعم ومشاركة الهيئة العلمية

دعم كافة األطراف ذات الصلة 
لتنفيذ االجتاهات اإلستراتيجية 

السلوك املقاوم التغيير
الرقابة على اخملرجات
مستوى تطبيق اخلطة 

اإلستراتيجية
نظام معلومات التغذية العكسية

مهارات وقدرات خريجي 
ااملؤسسسة

تلبية متطلبات سوق العمل
جوانب التميز والقصور في 

اخلريجن
تسويق خريجي املؤسسة

	 تقييم املوارد البشرية
   واملالية واملادية

	  دراسة وضع املنافسة
	  وضع اإلستراتيجية 

    املناسبة

	 وضع  الرؤية والرسالة 
	 حتديد األنشطة

	 حتديد مواصفات
   جودة اخملرجات

	 تنفيذ التغيير
	 الرقابة على اخملرجات

تخصيص املوارد دراسة البيئة 
اخلارجية

حتديد امليزة 
التنافسية

تصميم التغيير 
اإلستراتيجي

الرقابة 
اإلستراتيجية

24
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 لقد مر إعداد الخطة االستراتيجية بمجموعة من الخطوات تمثلت فيما
:يلي

تشكيل جلنة للتخطيط االستراتيجي  	
استكمال تشكيل فريق الدراسة حيث يضم حالياً )33( عضواً من الهيئة العلمية والهيئة العلمية املعاونة،   	

ومديري املراكز الفنية األربعة، وثالثة أعضاء من اجلهاز اإلداري، وقد روعي تضمن فريق الدراسة اإلدارة العليا 
باملعهد ممثلة في كبير املستشارين، وجميع مديري املراكز العلمية وجميع أعضاء الهيئة العلمية املعاونة املتاحة 

باملعهد، إضافة إلى ثالثة من أعضاء اجلهاز اإلداري للقيام بأعمال السكرتارية الالزمة للدراسة، هذا وسيتم 
االستعانة مبمثل للهيئة القومية لضمان جودة التعليم مستقباًل أو االستعانة ببعض اخلبراء أو املستشارين في 

مجال املوارد البشرية على سبيل املثال تبعاً لتطور مراحل الدراسة ومبا يضمن إجناز اخلطة االستراتيجية للمعهد 
واخلطط االستراتيجية لكل من املراكز العلمية واملراكز الفنية باجلودة املطلوبة. 

تشكيل جلنة للخطة االستراتيجية بكل من املراكز العلمية والفنية باختصاصات محددة   	
تصميم وتعبئة منوذج الشركاء األساسين للمراكز العلمية في ضوء اختصاصات كل مركز وما يضمه من  	

            أقسام مختلفة والواردة بالالئحة التنفيذية لقانون املعهد
تصميم وتعبئة منوذج الشركاء األساسين للمراكز الفنية في ضوء اختصاصات كل مركز وما يضمه من  	

             أقسام مختلفة والواردة بالالئحة التنفيذية لقانون املعهد
تصميم وتعبئة منوذج املعلومات املتعلقة بالسيرة الذاتية ألعضاء الهيئة العلمية باملراكز العلمية.   	

تصميم وتعبئة منوذج املعلومات املتعلقة بالسيرة الذاتية ألعضاء املراكز الفنية.   	
تصميم وتعبئة منوذج املعلومات املتعلقة بالسيرة الذاتية ألعضاء اجلهاز اإلداري )اإلدارة العليا والوسطى(.   	

تصميم وتعبئة منوذج املعلومات املتعلقة بالسيرة الذاتية ألعضاء اجلهاز اإلداري )اإلدارة التنفيذية(.   	
تصميم وتعبئة منوذج األنشطة العلمية املنفذة مع/ خلدمة الشركاء األساسين املرتبطن باملراكز العلمية  	

            خالل العشر سنوات املاضية )2013/2004م( 
تصميم منوذج األنشطة اخملتلفة املنفذة مع/ خلدمة الشركاء األساسين املرتبطن باملراكز الفنية خالل  	

            العشر سنوات املاضية )2013/2004م( 
تصميم وتوزيع قائمة استقصاء التقييم الذاتي األولي على جميع األساتذة أعضاء الهيئة العلمية والهيئة   	

            العلمية املعاونة باملعهد. 
إجراء املقابالت الشخصية بواسطة فريق مصغر من الدراسة مع مدير كل مركز من املراكز الفنية على   	

            حدة ثم مع جميع أعضاء كل مركز، وذلك للتعرف عن قرب عن مهام واختصاصات كل مركز وكل عضو من
            أعضائه في الواقع العملي، وكذا التعرف عن املشكالت التي تواجههم وحتول دون إجناز املهام املنوطة بهم

            بكفاءة، وأيضاً االستماع ألفكارهم سواء حلل املشكالت التي يطرحونها أو لتطوير اإلدارة التي ينتمون إليها.
إجراء املقابالت الشخصية بواسطة فريق مصغر من الدراسة مع اجلهاز اإلداري مبكوناته اخملتلفة )الشئون   	

            املالية – الشئون اإلدارية – اإلدارات التابعة ملدير املعهد مباشرة( وذلك للتعرف عن قرب عن مهام
            واختصاصات كل إدارة وكل عضو من أعضائه في الواقع العملي، وكذا التعرف عن املشكالت التي تواجههم
            وحتول دون إجناز املهام املنوطة بهم بكفاءة، وأيضاً االستماع ألفكارهم سواء حلل املشكالت التي يطرحونها

            أو لتطوير اإلدارة التي ينتمون إليها.
تقييم الوضع احلالي للمرافق والتجهيزات املادية للمبنى.   	

تنفيذ حتليل )SWOT( للوقوف على نقاط القوة والضعف )حتليل البيئة الداخلية( والفرص والتهديدات  	
            )حتليل البيئة اخلارجية( وقد مت التوصل لنتائج هذا التحليل من خالل لقاءات العصف الذهني بن أعضاء

             فريق الدراسة، إضافة إلى الدراسات األكادميية املتخصصة.
مت توثيق النقاط املضمنة في احملاور الرئيسية األربعة لتحليل )SWOT( بواسطة أربعة فرق مصغرة  	

            منبثقة عن فريق الدراسة.
تقدير الطاقة االفتراضية األساسية لتشغيل املبنى بكفاءة حال االنتهاء من تطوير البنية التحتية للمعهد.   	



) 2م 0 2 0 /1 9  -   2 0 1 6 /1 5 (27

)األمن والسالمة – العالقات العامة -  السكرتارية – اخلدمات  املعاونة – الكافتيريا(
دراسة مجموعة من الرؤى والرسائل التي قام بتجميعها فريق البحث للمعاهد واملراكز البحثية املناظرة على  	

            املستويات احمللية واإلقليمية والدولية. 
وضع املسودة األولية لرؤية ورسالة وقيم املعهد.   	

وضع املسودة األولية للمحاور )األهداف( االستراتيجية واألهداف الفرعية للخطة االستراتيجية للمعهد.   	
عرض املسودة األولية للخطة االستراتيجية مبا تتضمنه من رؤية ورسالة ومحاور استراتيجية على اللجان   	

            الفنية املتخصصة كل فيما يخصه للحصول على معلومات التغذية املرتدة.
عرض املسودة األولية للخطة االستراتيجية مبا تتضمنه من رؤية ورسالة ومحاور استراتيجية على جميع   	

            املراكز العلمية والفنية للحصول على معلومات التغذية املرتدة.
صياغة املسودة الثانية للخطة االستراتيجية في ضوء معلومات التغذية املرتدة التي وصلت لفريق الدراسة   	

            من املراكز العلمية والفنية واللجان الفنية.
عرض املسودة الثانية على مجموعة من أساتذة املعهد من ذوي اخلبرات العميقة للحصول على معلومات  	

             التغذية املرتدة.
صياغة املسودة الثالثة للخطة االستراتيجية في ضوء معلومات التغذية املرتدة التي حصل عليها فريق  	

            الدراسة من أساتذة املعهد.
عرض املسودة الثالثة للخطة االستراتيجية على الشركاء األساسين من خالل ورشتي عمالألولى للشركاء  	

            األساسين على املستوى احمللي، والثانية للشركاء األساسين على املستوين اإلقليمي والدولي 
عرض املسودة الرابعة للخطة االستراتيجية على املراكز العلمية والفنية للحصول على معلومات التغذية   	

           املرتدة.
عرض املسودة األخيرة للخطة االستراتيجية على معالي وزير التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري في لقاء   	
            جمع بن معالي الوزير وجلنة التخطيط االستراتيجي- املمثلة في فريق الدراسة - ومجموعة من مستشاري

             الوزير.
إعداد مقترح اخلطة التنفيذية للمعهد ومناقشتها مع فريق الدراسة بالكامل واحلصول على معلومات  	

             التغذية املرتدة
عرض اخلطة التنفيذية على جميع أعضاء الهيئة العلمية وأعضاء اجلهاز الفني من خالل مديري املراكز  	

             العلمية والفنية واحلصول على معلومات التغذية املرتدة
عرض املقترح النهائي للخطة االستراتيجية والتنفيذية ومرفقاتها على اللجنة العلمية قبل مناقشتها في   	

             اجتماع مجلس اإلدارة املنعقد في 2 نوفمبر 2014م مبشيئة الله تعالى.
إعتماد اخلطة االستراتيجية والتنفيذية للمرحلة األولى )العامة على مستوي املعهد( من قبل مجلس اإلدارة  	

             املنعقد فى 2 نوفمبر 2014، والتي تضمنت مجموعة من التوصيات العاجلة كان من أهمها إنشاء مركز
             علمي جديد وهو مركز دراسات إستشراف املستقبل ومركز فنى جديد وهو مركز الدراسات العليا.

إعداد املراكز العلمية والفنية باملعهد للمسودة األولى من اخلطط االستراتيجية لها للخمس سنوات القادمة.  	
إعداد املراكز العلمية والفنية خلطط العمل التنفيذية )للسنة األولي( املنبثقة عن خططها االستراتيجية.  	

متت مناقشة املسودة األولية للخطة االستراتيجية وخطط العمل التنفيذية للمراكز العلمية والفنية وإبداء  	
             بعض املالحظات عليها.

	  تصميم منوذج موحد للخطة االستراتيجية وخطة العمل التنفيذية وتعميمها علي جميع مركز املعهد العلمية 
             والفنية لتكون متسقة من حيث الشكل واملضمون. 

إعداد املسودة الثانية خلطط العمل االستراتيجية والتنفيذية في ضوء املالحظات والنماذج السابقة   	
             ومناقشتها مع جلان اخلطط االستراتيجية باملراكز العلمية والفنية.

إعتماد مجالس املراكز العلمية اخلطط االستراتيجية وخطط العمل التنفيذية للفترة 2015-2020م  	
إعداد خطط العمل العلمية واإلدارية السنوية للمراكز العلمية وللمعهد ككل عن العام 2015- 2016م   	
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ومناقشتها واعتمادها من املراكز العلمية والفنية باملعهد.
إعداد خطط مواجهة إدارة اخملاطر واالستدامة املالية ونظم رقابة ومتابعة تنفيذ اخلطة االستراتيجية.  	

إعتماد مجلس اإلدارة املنعقد بتاريخ 6/8/ 2015م  الوثيقة املتكاملة للخطة االستراتيجية للمعهد مبراكزه  	
            العلمية والفنية واملتضمنة اخملرجات التالية:

مقترح اخلريطة االستراتيجية املتكاملة على مستوى املعهد )2016/15 –2020/19م(متضمنة مؤشرات  	
            األداء على مستوى كل من املراكز العلمية والفنية، وكذا على مستوى املعهد ككل، مع ربطها مبؤشرات أداء

            Think Tanks Institutes  ، والتي مت تبنيها من قبل الدراسة لتحقيق رؤية املعهد املستقبلية.
مقترح الهيكل التنظيمي للمعهد  	

مقترح اخلطط االستراتيجية للمراكز العلمية )2016/15 –2020/19م(  	
مقترح اخلطط االستراتيجية للمراكز الفنية )2016/15 –2020/19م(  	

مقترح برامج العمل السنوية للمراكز العلمية )2015 – 2016م(  	
مقترح برامج العمل السنوية للمراكز الفنية )2015 – 2016م(  	

مقترح برنامج العمل السنوي لألنشطة العلمية على مستوى املعهد  	
مقترح برنامج العمل السنوي لألنشطة اإلدارية على مستوى املعهد  	

مقترح تقرير إجناز سنوي على مستوى كل عضو من أعضاء الهيئة العلمية، وكذا على مستوى املراكز  	
            العلمية، وعلى مستوى املعهد ككل

	  مقترح مناذج إعداد ومتابعة املوازنات على مستوى املعهد، وعلى مستوى كل من املراكز العلمية والفنية وكذا 
             الوحدات اإلدارية، إضافة إلى مقترح البرنامج الزمني إلعداد موازنة املعهد

مقترح خطة االستدامة املالية للخطة اإلسترتيدجية  	
مقترح خطة إدارة مخاطر تنفيذ اخلطة االستراتيجية  	

مقترح نظام تقييم ومتابعة أداء تنفيذ اخلطة االستراتيجية  	
	  إعتماد مجلس  االدارة بتاريخ 6/8/ 2015م بدء تنفيذ خطط العمل التنفيذية السنوية للمراكز العلمية 

            والفنية واملعهد ككل عن السنة األولى من اخلطة االستراتيجية للعام املالي )2015/7/1- 6/30/ 2016م(. 

28



) 2م 0 2 0 /1 9  -   2 0 1 6 /1 5 (29

املرجعيات األكاديمية

 لبناء الخطة االستراتيجية 

ملعهد التخطيط القومي

(2016/15 – 2020/19م)

ثانيًا:
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متثلــت املرجعيــات الرئيســية التــي مت االعتمــاد عليهــا فــي بناء املســودات األولية للمكون الرئيســي للخطة االســتراتيجية 
للمعهــد )الرؤيــة والرســالة والقيــم واحملــاور االســتراتيجية الرئيســية مبــا تتضمنــه مــن أهــداف رئيســية – غايــات – 

وأهــداف فرعيــة مرتبطــة بصفــة أساســية باألنشــطة الرئيســية احلاليــة واملســتهدفة للمعهــد( فيمــا يلــي:
أغراض املعهد األساسية كما هي مقترحة حالياً مبسودة تطوير قانون املعهد  	

رؤية فريق الدراسة ملا ينبغي أن يكون عليه املعهد مستقباًل سواء من حيث أهدافه ومهامه واختصاصاته  	
            الرئيسية أو األنشطة التي ينبغي القيام بها لتحقيق تلك األهداف أو اجناز تلك املهام واالختصاصات، 

             وذلك في ضوء ما مت القيام به من:
جلسات متعددة للعصف الذهني بن أعضاء فريق الدراسة  o

معلومات التغذية املرتدة التي تلقاها فريق الدراسة من جلان املعهد املتخصصة بشأن احملاور االستراتيجية  o
            املقترحة في اخلطة )حيث طلب من كل جلنة إبداء الرأي وتقدمي املقترحات بشأن احملور وثيق الصلة 

            مبهامها(
معلومات التغذية املرتدة التي تلقاها فريق الدراسة من كل من املراكز العلمية والفنية بشأن الرؤية  o

            والرسالة واحملاور االستراتيجية املقترحة في اخلطة 
املعلومات التي مت جتميعها بشأن الشركاء األساسين لكل من املراكز العلمية والفنية في ضوء مهام   o

            واختصاصات كل مركز على املستويات احمللية واإلقليمية والدولية )األطراف احلالية(
املعلومات التي مت جتميعها بشأن األعمال املنفذة واألنشطة اخملتلفة بن الشركاء األساسين املرتبطن   o

             بكل من املراكز العلمية والفنية على كافة املستويات احمللية واإلقليمية والدولية خالل العشر سنوات 
             املاضية )2003 – 2013م(

الشركاء األساسين املستهدفن في الفترة املقبلة بخالف احلالين )األطراف التي يستهدف التعاون  o
             معها مستقباًل(

املعلومات املتعلقة بالسيرة الذاتية لكافة أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية املعاونة وأعضاء املراكز  o
            الفنية وجميع أعضاء اجلهاز اإلداري

نتائج حتليل التقييم الذاتي األولي للبيئة الداخلية للمعهد والتي متت من خالل قائمة استقصاء التقييم   o
            الذاتي األولي والتي وزعت على جميع أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية املعاونة، حيث مت حتليل 
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            النتائج طبقاً للمحاور السبعة التالية:
تقييم ممارسات جودة تطبيق فكر التخطيط االستراتيجي باملعهد «
تقييم ممارسات جودة أداء إدارة ضمان اجلودة ألنشطة املعهد «
تقييم ممارسات مستوى جودة أداء ادارة املعهد «
تقييم ممارسات مستوى جودة البنية األساسية واملعلوماتية للمعهد «
تقييم ممارسات مستوى جودة نشاط البحوث باملعهد  «
تقييم ممارسات مستوى جودة النشاط التعليمي باملعهد )برنامج املاجستير( «
تقييم ممارسات مستوى جودة نشاط التدريب باملعهد  «

نتائج حتليل قوائم االستقصاء املوزعة على طلبة السنتن األولى والثانية لتمهيدي ماجستير التخطيط   o
           والتنمية كجزء من تقييم البرنامج، والتي متت طبقاً للمحاور األربعة الرئيسية التالية:

املساعدة والدعم اللذان قدما للعملية التعليمية «
املصادر اخلاصة بدعم العملية التعليمية «
تقومي التعليم الذي حصلت عليه «
التقومي العام «

املعلومات التي مت جتميعها من خالل املقابالت الشخصية التي متت مع كافة إدارات اجلهازين الفني   o
             واإلداري، الســتكمال جوانــب تقييــم البيئــة الداخليــة للمعهــد فــي إطــار مرحلــة التقييــم الذاتــي األولــي
املعلومات التي مت جتميعها من خالل املقابالت الشخصية مع طلبة متهيدي املاجستير للسنتن األولى  o

            والثانية، باإلضافة إلى نتائج حتليل استبانة تقييم برنامج املاجستير التي مت توزيعها على الطلبة خالل
            املقابالت املشار إليها.

نتائج ورشتي عمل األولى للشركاء األساسين على املستوى احمللي، والثانية للشركاء األساسين على  o
            املستوين اإلقليمي والدولي 

الرؤى االستراتيجية املتنوعة التي طرحت سابقاً من قبل  أساتذة املعهد  لتطوير املعهد  o
دراسة مجموعة من الرؤى والرسائل واألهداف االستراتيجية للمراكز البحثية املناظرة للمعهد )أو قريبة  o
              فــي جانــب كبيــر مــن أدوارهــا مــن األدوار املنوطــة احلاليــة واملســتهدفة للمعهــد( والتــي قــام بتجميعها فريق



اخلطة االستراتيجية ملعهد التخطيط القومي 32

            الدراسة على املستويات احمللية واإلقليمية والدولية.
دراسة الهياكل التنظيمية جملموعة من املراكز البحثية املناظرة للمعهد إقليمياً ودولياً  o

متطلبات ومعايير ضمان اجلودة واالعتماد الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  	
            )NAQAA(، والتي من بينها الدليل اإلرشادي لتوفير املتطلبات الالزمة لضمان اجلودة واالعتماد، وكذا 

            املعايير القياسية لبرامج الدراسات العليا.
قواعد وإرشادات بناء اخلطط االستراتيجية كما وردت بالدراسات األكادميية  	

)AACSB( معايير االعتماد األكادميي الصادرة عن اجلمعية األمريكية لكليات إدارة األعمال  	
اخلطة العاجلة لتنشيط االقتصاد والتأسيس للعدالة االجتماعية خالل املرحلة االنتقالية في إطار الرؤية  	

            التنموية طويلة األجل )أكتوبر 2013م( 
احملاور الرئيسية لرؤية مصر للتنمية املستدامة 2015 - 2030.  	

)Think Tank( تصنيف جامعة بنسلفانيا للمراكز البحثية في مجال التنمية بناًء على معايير الـ  	
تصنيف املنظمات الدولية للمراكز البحثية في إفريقيا واملنطقة العربية  	

اخلبرات املتراكمة لدي العديد من أعضاء الهيئة العلمية باملعهد في مجال الدراسة سواء املمثلن في   	
             فريق الدراسة أو من خارج الفريق.

الدراسات واألبحاث )املنشورة في مجالت علمية محكمة( في مجال التخطيط االستراتيجي وضمان   	
            اجلودة واالعتماد األكادميي والتي قام بها الباحثن الرئيسين للدراسة خالل الفترة )2008 – 2013م(

نتائج حتليل البيئة الداخلية واخلارجية للمعهد  	
نتائج استطالع آراء مجموعة من اخلبراء واملتخصصن والسادة أعضاء مجلس إدارة املعهد الذين لم   	

            يتمكنوا من حضور ورشتي العمل مع الشركاء األساسين للمعهد.
نتائج اجتماعات مناقشة جلنة تطوير قانون املعهد والئحته التنفيذية، وما مت التوصل إليه بصورة شبه  	

            نهائية ملشروع القانون ومذكرته اإليضاحية.
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املكونات الرئيسية

 للخطة االستراتيجية ملعهد 

التخطيط القومي

(2016/15 –2020/19م)

ثالثًا:

3333
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االنتماء والوالء املؤسسي  	
العمل بروح الفريق  	

احلوكمة والشفافية واملساءلة  	
التعلم املستمر  	

اإلبداع واالبتكار  	
تواصل األجيال  	

االلتزام بأخالقيات العمل األكادميي  	

الرؤية

الرسالة

القيم

ــن أفضــل  ــد ضم ــون املعه أن يك
علميــة  مؤسســات  خمــس 
فــي  وإقليميــاً  محليــاً  مصنفــة 
والتنميــة  التخطيــط  مجــاالت 
اخلمــس  الســنوات  خــالل 

القادمــة

مبتكــرة  حلــول  وتقــدمي  املعرفــة  ونشــر  إنتــاج 
القــرارات  ومتخــذي  السياســات  لصانعــي 
علــى كافــة املســتويات فــي مجــاالت التخطيــط 
والتنميــة، مــن خــالل إجــراء البحــوث والدراســات 
ــق أهــداف  ــاء القــدرات لتحقي واالستشــارات وبن

املســتدامة التنميــة  خطــط 
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 الغايات واملبادرات

 االستراتيجية ملعهد

التخطيط القومي

(2016/15 – 2020/19م)

رابعًا: 

3535
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الغاية األولي: محور البحوث

الهدف االستراتيجي األول
تطوير بحوث املعهد مبا يتسق مع توجهات اخلطة االستراتيجية للتنمية املستدامة: مصر 2030

املبادرات االستراتيجية
تنفيــذ أنشــطة بحثيــة خلدمــة قضايــا التخطيــط والتنميــة والوفــاء باحتياجــات أجهــزة التخطيــط بالدولــة   -1

والتنميــة التخطيــط  بقضايــا  تتعلــق  التــي  والدراســات  البحــوث  مــن  األساســين  الشــركاء  ومختلــف 
عقــد شــراكات حقيقيــة مــع املؤسســات واملنظمــات اخملتلفــة علــي كافــة األصعــدة احملليــة واإلقليميــة والدوليــة   -2

مبــا يدعــم إجــراء بحــوث ودراســات ونــدوات واستشــارات مشــتركة تخــدم قضايــا التخطيــط والتنميــة

الهدف االستراتيجي الثاني
االرتقاء بجودة البحوث العلمية مبا يتوافق مع معايير اجلودة املتعارف عليها

املبادرات االستراتيجية
تطوير مناهج البحث املطبقة بالبحوث مبا يضمن جودة بحوث املعهد  .1

التطويــر املهنــي والتعلــم املســتمر للباحثــن باملركــز مبــا يضمــن تنفيــذ البحــوث والدراســات طبقــاً ملعاييــر   .2
عليهــا املتعــارف  اجلــودة 

الغاية الثانية: محور الدراسات العليا

الهدف االستراتيجي األول
ــط  ــن فــي مجــاالت التخطي ــل خريجــن متميزي ــر ضمــان اجلــودة ومتكــن مــن تأهي ــات معايي ــة تفــي مبتطلب ــر بيئ توفي

ــة والتنمي

املبادرات االستراتيجية
ــي  ــر ضمــان اجلــودة واحلصــول عل ــات معايي ــق ومتطلب ــا مبــا يتف ــا ومحتوياته ــر برامــج الدراســات العلي تطوي  -1

األكادميــي  االعتمــاد 
ــة اخملتلفــة  ــة فــي مؤسســات الدول ــة المتميزين مــن كافــة التخصصــات العلمي ــة جاذبة للطلب ــل املعهــد بيئ جع  -2

والتنميــة التخطيــط  مجــاالت  فــي  والعملــي  العلمــي  لالرتقــاء مبســتواهم 
التطوير املهني وتنمية الكوادر العلمية واإلدارية باملعهد   -3

حتقيــق التنوع الطالبــي عن طريق السماح للطلبة غيــر املصريــن بالتسجيل لبرامــج الدراســات العليــا مبــا   -4
والدولــي اإلقليمــي  املعهــد  دور  فــي حتقيــق  يســاهم 

الهدف االستراتيجي الثاني
التنوع في برامج الدراسات العليا في مجاالت التخطيط والتنمية مع ضمان ارتفاع مستوى اجلودة 

املبادرات االستراتيجية
استحداث برامج للدبلومــات األكادمييــة واملــاجستير والــدكتوراه تتناسب مع احتياجــات اجملتمــع وحتقيــق   -1
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اخملتلفــة مبجاالتهــا  التنميــة 

عقــد اتفاقــات وبنــاء شــراكات علميــة متنوعــة مــع مؤسســات علميــة محليــة وإقليميــة وعامليــة مصنفــة أكادمييــاً   -2
ــة ــة اخملتلف ــح الدرجــات العلمي ــذ ومن لتنفي

مــع اخلطــة  يتســق  العليــا مبــا  الدراســات  برامــج  العلميــة لطلبــة  والرســائل  البحــوث  مــن  توجيــه جانــب   -3
باملعهــد للبحــوث  االســتراتيجية 

فتح قنوات اتصال مع القطاعات احليويــة اخملتلفــة باجملتمــع مبــا يدعــم بحــوث طلبــة الدراســات العليــا ورعايــة   -4
ــة ــا اخملتلف أنشــطة الدراســات العلي

الغاية الثالثة: محور التدريب واالستشارات

الهدف االستراتيجي األول
الوفاء باالحتياجات التدريبية واالستشارية للجهات اخملتلفة في مجاالت التخطيط والتنمية 

املبادرات االستراتيجية
مجــاالت  فــي  والدوليــة  واإلقليميــة  احملليــة  للجهــات  االستشــارية  واخلدمــات  التدريبيــة  البرامــج  تقــدمي   -1

والتنميــة  التخطيــط 
تقدمي  دبلومات تدريبية وخدمات استشارية متنوعة تفي باحتياجات اجملتمع وحتقق التنمية املنشودة  -2

الهدف االستراتيجي الثاني
تطويــر وتنويــع البرامــج التدريبيــة واخلدمــات االستشــارية املقدمــة مبســتويات اجلــودة املعياريــة ومبــا يلبــى احتياجــات 

اجلهــات اخملتلفــة فــي مجــاالت التخطيــط والتنميــة

املبادرات االستراتيجية
تطويــر احملتــوي التدريبــي مبــا يتماشــى مــع التغيــرات املتســارعة ومعاييــر اجلــودة املتعــارف عليهــا فــي مجــال   -1

التدريــب، والتكيــف مــع املســتجدات التــي تطــرأ علــى مختلــف األصعــدة
تنمية وتأهيل الكفاءات البشرية املسئولة عن تنفيذ نشاطي التدريب وتقدمي االستشارات باملعهد  -2

الغاية الرابعة: محور البيئة املؤسسية

الهدف االستراتيجي األول
تطوير البيئة اإلدارية للمعهد مبفهومها الشامل

املبادرات االستراتيجية
تطوير الهيكل التنظيمي للمعهد  -1

تطوير وتأهيل اإلدارة العليا لرفع كفاءة األداء من خالل تفعيل فكر التخطيط االستراتيجي في جميع   -2
            األنشطة األكادميية واإلدارية باملعهد

تطوير البنية املعلوماتية  -3
حتديد االحتياجات من املوارد البشرية كما ونوعاً على مستوى املعهد ككل  -4

الهدف االستراتيجي الثاني
تطوير وصيانة البنية التحتية للمعهد ككل
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.4
املبادرات االستراتيجية

38

حتديــد االحتياجــات مــن التســهيالت املاديــة وتتضمــن: غــرف أعضــاء الهيئــة العلمية واإلدارية - قاعات   -1
            التدريس - قاعات التدريب - معامل احلاسب اآللي - املكتبة - املطبعة - مواقف السيارات - الكافيتيريا

            األمن والسالمة 
وضع خطة لصيانة املبني  واحملافظة عليه مبا يضمن التطوير والتحسن املستمر للمبنى  -2

الغاية الخامسة: محور أخالقيات املهنة

الهدف االستراتيجي الرئيسي
توفير مناخ أكادميي يلتزم بالقيم االجتماعية وأخالقيات املهنة  ويسوده  املصداقية والعدالة والعمل بروح الفريق
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املبادرات االستراتيجية
ترسيخ مبادئ آداب وأخالقيات مهنة العمل األكادميي  -1

تأسيس نظام واقعي يتسم باملصداقية يربط بن املكافآت واحلوافز من ناحية واإلنتاجية احلقيقية من  -2
             ناحية أخرى

الغاية السادسة: اإلستدامة املالية

الهدف االستراتيجي األول
تعظيم املوارد املالية التقليدية

املبادرات االستراتيجية
تعظيم فوائض األنشطة العلمية التقليدية  .1

تقدمي مبادرات إبداعية  غير تقليدية لتنمية اإليرادات  .2

الهدف االستراتيجي الثاني
تعظيم املوارد  املالية غير التقليدية

املبادرات االستراتيجية
تدعيم مشاركة القطاع اخلاص في تنفيذ أنشطة املعهد  .1

تقييم الفرص االستثمارية جلذب لقطاع اخلاص  وفقا للشراكات واتفاقيات التعاون العلمي  .2
تطبيق فكرة الكراسي العلمية: القائمة على الشراكة بن املؤسسة األكادميية وشخصية أو جهة ما بخالف  .3

            اجلهات احلكومية، لدعم وتطوير مجال علمي متخصص
االستفادة من الرعاة من القطاع اخلاص لرعاية أنشطة املعهد اخملتلفة  .4

الهدف االستراتيجي الثالث
تعظيم الكفاءة في استخدام املوارد املالية

 املبادرات االستراتيجية
حتليل كفاءة األداء املالي في مراقبة ودعم تنمية االيرادات

الهدف االستراتيجي الرابع
تخفيض التكاليف التشغيلية

املبادرات االستراتيجية
حتديد التكاليف التي ميكن التحكم فيها وحتديد الفرص املتاحة لتخفيضها
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 مؤشرات قياس أداء الخطة

 االستراتيجية ىلع مستوى

 كل من املراكز العلمية

واملعهد ككل

خامسًا: 

4141



تنفيذ أنشطة 
بحثية خلدمة 

قضايا التخطيط 
والتنمية والوفاء 

باحتياجات أجهزة 
التخطيط بالدولة 
ومختلف الشركاء 

األساسين من 
البحوث والدراسات 
التي تتعلق بقضايا 
التخطيط والتنمية

تطوير
بحوث

املعهد مبا يتسق مع 
توجهات
اخلطة 

االستراتيجية 
للتنمية

املستدامة
2030

محور األنشطة 
البحثية

تنفيذ بحوث جماعية

تنفيذ بحوث فردية

معامل تأثير الدورية العلمية أو وعاء 
النشر املنشور بها البحث

عدد البحوث اجلماعية التي 
ينفذها املعهد سنوياً 

معدل النشر الدولي لبحوث 
املعهد

عدد مرات حتميل منتجات 
املعهد البحثية من على موقع 

املعهد

نتائج املقارنة بن املنتجات 
البحثية للمعهد واملنتجات 

املماثلة للمراكز البحثية املناظرة 
محلياً وإقليمياً ودولياً

عدد البحوث املترجمة سنويا 
للغات األجنبية

عدد اجلوائز العلمية احمللية أو 
اإلقليمية أو الدولية التي حصل 

عليها أعضاء الهيئة العلمية 
نتيجة إسهاماتهم البحثية

عدد وجودة األفكار اجلديدة 
الناجتة عن املؤسسة

عدد التوصيات املعمول بها من 
قبل متخذي القرارات ومنظمات 

اجملتمع املدني

عدد مرات الرجوع جلهود علماء 
املؤسسة في املطبوعات املشهورة 

واملؤمترات والندوات الدولية

تنوع منشورات املؤسسة )كتب 
– بحوث في دوريات علمية 

– تقارير -  أوراق السياسات – 
الخ...(

وجود هيئة علمية قادرة على 
تنفيذ البحوث املتميزة في 

التوقيتات املناسبة

التوصيات واإلرشادات املقدمة 
لألحزاب السياسية

عدد البحوث املنشورة في دوريات محلية 
وإقليمية ودولية

معامل تأثير الدورية العلمية املنشور بها 
البحث

عدد البحوث الفردية التي 
ينفذها املعهد سنوياً 

معدل النشر الدولي لبحوث 
املعهد

عدد مرات حتميل منتجات 
املعهد البحثية من على موقع 

املعهد

- عدد البحوث املنشورة في 
اجملالت العاملية

- عدد وجودة األفكار اجلديدة 
الناجتة عن املؤسسة

- عدد التوصيات املعمول بها من 
قبل صانعى السياسات 

و متخذي القرارات

عدد البحوث املنفذة بواسطة املركز من خالل 
فرق العمل اجلماعي

عدد البحوث املنشورة في دوريات محلية 
وإقليمية ودولية

الجهة املسئولة عن قياس ومتابعة املؤشرات 
ورفع التقارير لإلدارة العليا

مؤشرات قياس أداء الخطة االستراتيجية ىلع مستوى كل من املراكز العلمية واملعهد ككل

املراكز العلمية

KPIs for activitiesKPIs for goalsThink Tank KPIs

لجنة التخطيط االستراتيجي وضمان 
الجودة ىلع مستوى املعهد

االنشطةاملبادراتاألهداف

الغاية األولى: محور األنشطة البحثيةمحور األنشطة البحثية

4242



عقد سيمنارات خاصة ببحوث 
املركز

تقارير متابعة البحوث  اجملمعة 
على مستوى املعهدببحوث 

املركز

إعداد كراسات 
السياسات

نتائج املقارنة بن املنتجات 
البحثية للمعهد واملنتجات 

املماثلة للمراكز البحثية املناظرة 
محلياً وإقليمياً ودولياً

عدد البحوث املترجمة سنويا 
للغات األجنبية

عدد اجلوائز العلمية احمللية أو 
اإلقليمية أو الدولية التي حصل 

عليها أعضاء الهيئة العلمية 
نتيجة إسهاماتهم البحثية

عدد التوصيات املعمول بها من 
قبل متخذي القرارات ومنظمات 

اجملتمع املدني
عدد مرات الرجوع جلهود علماء 
املؤسسة في املطبوعات املشهورة 

واملؤمترات والندوات الدولية
وجود هيئة علمية قادرة على 
تنفيذ البحوث املتميزة في 

التوقيتات املناسبة
تنوع منشورات املؤسسة )كتب 
– بحوث في دوريات علمية 

– تقارير -  أوراق السياسات – 
الخ...(

عدد املقترحات والتوصيات املنفذة الناجتة 
عن كراسات السياسات من قبل مؤسسات 

الدولة الفاعلة

عدد كراسات السياسات التي 
يصدرها املعهد سنوياً

عدد التوصيات املعمول بها من 
قبل صانعي السياسات ومتخذي 
القرارات واملضمنة في كراسات 
السياسات التي ينتجها املعهد 

سنوياً

تنوع منشورات املؤسسة )كتب 
– بحوث في دوريات علمية 

– تقارير -  أوراق السياسات – 
الخ...(

عدد وجودة مقترحات السياسات
عدد وجودة األفكار اجلديدة 

الناجتة عن املؤسسة
عدد التوصيات املعمول بها من 

قبل متخذي القرارات ومنظمات 
اجملتمع املدني

Go-( اكتساب املؤسسة سمعة
to( من قبل وسائل اإلعالم 

وصانعي السياسات

تقارير املتابعة الصادرة بعد كل سيمنار

عدد كراسات السياسات التي يصدرها املركز 
سنوياً

الجهة املسئولة عن قياس ومتابعة املؤشرات 
املراكز العلميةورفع التقارير لإلدارة العليا

KPIs for activitiesKPIs for goalsThink Tank KPIs

لجنة التخطيط االستراتيجي وضمان 
الجودة ىلع مستوى املعهد

االنشطةاملبادراتاألهداف
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مقترحات مبوضوعات 
للندوات العلمية السنوية 

للمركز

عدد البحوث التي يشارك 
بها أعضاء املعهد في املؤمتر 

السنوي للمعهد

مقترحات مبوضوعات للمؤمتر 
السنوي للمركز )إن وجد(

مقترحات املركز بشأن  
موضوعات املؤمتر  الدولي 

الدوري للمعهد

تنفيذ املؤمتر العلمي الدولي 
سنوياً

عدد الندوات العلمية املتخصصة 
التي ينفذها املعهد سنوياً مبا 

يتسق مع توجهات اخلطة 
االستراتيجية للبحوث

معدل توزيع تقارير املؤسسة
مستوى جودة اتصال املؤسسة 

بوسائل اإلعالم
عدد وجودة األفكار اجلديدة 

الناجتة عن املؤسسة
عدد التوصيات املعمول بها من 

قبل متخذي القرارات ومنظمات 
اجملتمع املدني

التوصيات واإلرشادات املقدمة 
لألحزاب السياسية

مستوى جودة شبكة عالقات 
املؤسسة

عدد مرات الرجوع جلهود علماء 
املؤسسة في املطبوعات املشهورة 

واملؤمترات والندوات الدولية
مستوى جودة وكمية ظهور 

املؤسسة واالستشهاد بها في 
وسائل اإلعالم

عدد املؤمترات والندوات املنظمة 
من قبل املؤسسة

معدل توزيع تقارير املؤسسة

عدد البحوث التي يشارك بها أعضاء املركز في 
املؤمتر السنوي للمركز

عدد البحوث التي يشارك بها أعضاء املركز في 
املؤمتر السنوي للمركز

نسبة مشاركة أعضاء املركز في بحوث املؤمتر 
باملقارنة مع إجمالي البحوث

عدد البحوث التي يشارك بها أعضاء املركز في 
املؤمتر الدولي الدوري للمعهد

تصنيف اللجنة العلمية للمؤمتر للبحوث املقدمة 
من أعضاء املركز في املؤمتر الدولي الدوري 

للمعهد

مدى اتساق محاور املؤمتر 
الدولي الدوري للمعهد مع 

توجهات اخلطة االستراتيجية 
اخلمسية للبحوث

نسبة مشاركة أعضاء املعهد 
في بحوث املؤمتر باملقارنة مع 

إجمالي البحوث
عدد البحوث املقدمة للمؤمتر من 

الباحثن على املستوى اإلقليمي
عدد البحوث املقدمة للمؤمتر من 

الباحثن على املستوى الدولي

عدد وجودة األفكار اجلديدة 
الناجتة عن املؤسسة

عدد التوصيات املعمول بها من 
قبل متخذي القرارات ومنظمات 

اجملتمع املدني
عدد مرات الرجوع جلهود علماء 
املؤسسة في املطبوعات املشهورة 

واملؤمترات والندوات الدولية

عدد املقترحات املقدمة من املركز للندوات 
العلمية

نوعية مشاركة أعضاء املركز في الندوات العلمية 
)أوراق عمل – حضور(

نوعية احلضور من شركاء املركز األساسين 
واملتخصصن

عدد التوصيات املنفذة خلدمة مؤسسات الدولة 
الفاعلة بصورة مباشرة

إصدار كتيب عن الندوة )ندوات( العلمية للمركز

الجهة املسئولة عن قياس ومتابعة املؤشرات 
املراكز العلميةورفع التقارير لإلدارة العليا

KPIs for activitiesKPIs for goalsThink Tank KPIs

لجنة التخطيط االستراتيجي وضمان 
الجودة ىلع مستوى املعهد

االنشطةاملبادراتاألهداف
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دعم أعضاء الهيئة العلمية 
للنشر في اجمللة العلمية 

التي يصدرها املعهد )اجمللة 
املصرية للتخطيط والتنمية(

عدد األبحاث التي يشارك بها 
أعضاء الهيئة العلمية في مجلة 

املعهد سنوياً
تطور معامل تأثير  اجمللة 

العلمية للمعهد
معدل حتميل أبحاث اجمللة من 

على موقع املعهد

الفعاليات العلمية – سيمينار 
الثالثاء – لقاء اخلبراء – 
املتابعات العلمية – امللتقى 
الفكري لتواصل األجيال – 

سيمنار شباب الباحثن

مدى انتشار وشهرة موقع 
املؤسسة على شبكة االنترنت
مستوى جودة وكمية ظهور 

املؤسسة واالستشهاد بها في 
وسائل اإلعالم

تنوع منشورات املؤسسة )كتب 
– بحوث في دوريات علمية 

– تقارير -  أوراق السياسات – 
الخ...(

وجود هيئة علمية قادرة على 
تنفيذ البحوث املتميزة في 

التوقيتات املناسبة
معدل توزيع تقارير املؤسسة

عدد املؤمترات والندوات املنظمة 
من قبل املؤسسة

عدد املقترحات املقدمة من املركز للفعاليات 
العلمية

نسبة مشاركة أعضاء املركز في الفعاليات 
العلمية كل على حدة

عدد الفعاليات العلمية )سيمنار 
الثالثاء – لقاء اخلبراء – 
املتابعات العلمية – امللتقى 
الفكري لتواصل األجيال 

– سيمنار شباب الباحثن( 
التي ينفذها املعهد سنوياً مبا 

يتسق مع توجهات اخلطة 
االستراتيجية للبحوث

التقارير الصادرة عن الفعاليات 
العلمية

عدد مرات الرجوع جلهود علماء 
املؤسسة في املطبوعات املشهورة 

واملؤمترات والندوات الدولية
تنوع منشورات املؤسسة )كتب 
– بحوث في دوريات علمية 

– تقارير -  أوراق السياسات – 
الخ...(

عدد وجودة مقترحات السياسات
كمية األخبار الصادرة عن 

املؤسسة على االنترنت
Go-( اكتساب املؤسسة سمعة
to( من قبل وسائل اإلعالم 

وصانعي السياسات
مدى انتشار وشهرة موقع 

املؤسسة على شبكة االنترنت

عدد األبحاث التي يشارك بها أعضاء املراكز 
العلمية في مجلة املعهد سنوياً

الجهة املسئولة عن قياس ومتابعة املؤشرات 
املراكز العلميةورفع التقارير لإلدارة العليا

KPIs for activitiesKPIs for goalsThink Tank KPIs

لجنة التخطيط االستراتيجي وضمان 
الجودة ىلع مستوى املعهد

االنشطةاملبادراتاألهداف
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وضع آلية لتأليف الكتب أمهات 
الكتب في مجاالت التخطيط 

والتنمية

عدد الكتب املرجعية احلديثة 
املترجمة سنوياً في مجاالت 

التخطيط والتنمية

وضع آلية لترجمة الكتب 
أمهات الكتب في مجاالت 

التخطيط والتنمية

عقد شراكات 
حقيقية مع 
املؤسسات 

واملنظمات اخملتلفة 
علي كافة األصعدة 
احمللية واإلقليمية 
والدولية مبا يدعم 

إجراء بحوث 
ودراسات وندوات 

واستشارات 
مشتركة تخدم 

قضايا التخطيط 
والتنمية

تفعيل بروتوكوالت التعاون مع 
الشركاء

تنفيذ أنشطة علمية مشتركة 
مع الشركاء األساسين

عدد الكتب املرجعية احلديثة 
املؤلفة سنوياً في مجاالت 

التخطيط والتنمية

تنوع منشورات املؤسسة )كتب 
– بحوث في دوريات علمية 

– تقارير -  أوراق السياسات – 
الخ...(

معدل توزيع تقارير املؤسسة

عدد الكتب املباعة التي حتمل 
اسم املؤسسة

تنوع منشورات املؤسسة )كتب 
– بحوث في دوريات علمية 

– تقارير -  أوراق السياسات – 
الخ...(

عدد اجلوائز املمنوحة ألعضاء 
املؤسسة

عدد الشراكات التي يعقدها املركز مع شركائه 
األساسين

عدد الشراكات التي يعقدها 
املعهد مع شركائه األساسين

عدد بروتوكوالت  التعاون املفعلة  
مع شركاء املعهد األساسين
نوعية األنشطة والفعاليات 

املنفذة سنوياً مع شركاء املعهد 
األساسين

عدد بروتوكوالت  التعاون املفعلة  مع شركاء املركز 
األساسين

عدد األنشطة العلمية املنفذة مع شركاء املركز 
األساسين

حجم التمويل الذي يتم احلصول عليه من شركاء 
املركز األساسين لرعاية أنشطة املركز اخملتلفة

استطالع آراء الشركاء األساسين بشأن األنشطة 
العلمية للمركز

عدد الكتب املباعة التي حتمل 
اسم املؤسسة

تنوع منشورات املؤسسة )كتب 
– بحوث في دوريات علمية 

– تقارير -  أوراق السياسات – 
الخ...(

مستوى جودة شبكة عالقات 
املؤسسة

مستوى جودة وكمية ظهور 
املؤسسة واالستشهاد بها في 

وسائل اإلعالم

عدد الكتب املؤلفة سنوياً من قبل أعضاء املركز 
من أمهات الكتب في مجاالت التخطيط والتنمية

عدد الكتب املترجمة سنوياً من قبل أعضاء 
املركز من أمهات الكتب في مجاالت التخطيط 

والتنمية

الجهة املسئولة عن قياس ومتابعة املؤشرات 
املراكز العلميةورفع التقارير لإلدارة العليا

KPIs for activitiesKPIs for goalsThink Tank KPIs

لجنة التخطيط االستراتيجي وضمان 
الجودة ىلع مستوى املعهد

االنشطةاملبادراتاألهداف
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تطوير مناهج البحث 
املطبقة بالبحوث مبا 
يضمن جودة بحوث 

املعهد

التطوير املهني 
والتعلم املستمر 
للباحثن باملركز 
مبا يضمن تنفيذ 

البحوث والدراسات 
طبقاً ملعايير اجلودة 

املتعارف عليها

االرتقاء بجودة 
البحوث العلمية 
مبا يتوافق مع 
معايير اجلودة 
املتعارف عليها

برنامج معلن للمعهد يتضمن 
الدورات التي ينظمها املعهد 

في مجال البحث العلمي

تنفيذ بحوث ودراسات منهجية 
تساعد على تطوير الفكر 

التخطيطي والتنموي

نوعية برامج التطوير املهني 
في مجال البحث العلمي 

التي يحضرها أعضاء الهيئة 
العلمية والهيئة املعاونة

معدل النشر الدولي لبحوث 
املعهد

عدد مرات حتميل منتجات املعهد 
البحثية من على موقع املعهد
نتائج املقارنة بن املنتجات 

البحثية للمعهد واملنتجات املماثلة 
للمراكز البحثية املناظرة محلياً 

وإقليمياً ودولياً
عدد البحوث املترجمة سنويا 

للغات األجنبية
عدد اجلوائز العلمية احمللية أو 
اإلقليمية أو الدولية التي حصل 

عليها أعضاء الهيئة العلمية 
نتيجة إسهاماتهم البحثية

معامل تأثير وعاء النشر املنشور 
به البحث 

املشاركة في املؤمترات الدولية
املشاركة في املؤمترات احمللية

املهمات والزيارات العلمية

عدد مرات الرجوع جلهود علماء 
املؤسسة في املطبوعات املشهورة 

واملؤمترات والندوات الدولية
Go-( اكتساب املؤسسة سمعة
to( من قبل وسائل اإلعالم 

وصانعي السياسات
عدد البحوث املنشورة في 

اجملالت العاملية
مستوى جودة شبكة عالقات 

املؤسسة
تنوع منشورات املؤسسة )كتب 
– بحوث في دوريات علمية 

– تقارير -  أوراق السياسات – 
الخ...(

عدد احلضور في املؤمترات الدولية أو 
احمللية

عدد مرات قيام أعضاء املركز باملهمات أو 
الزيارات العلمية

عدد املشاركن بأوراق بحثية 
في املؤمترات الدولية أو احمللية

عدد احلضور في املؤمترات 
الدولية أو احمللية

عدد تقارير اإلجناز املقدمة 
إلدارة املعهد للمهمات العلمية 
التي يقوم بها أعضاء املعهد 
بشأن املهمات أو الزيارات 

العلمية

وجود هيئة علمية قادرة على 
تنفيذ البحوث املتميزة في 

التوقيتات املناسبة

عدد اجلوائز املمنوحة ألعضاء 
املؤسسة

عدد وجودة األفكار اجلديدة 
الناجتة عن املؤسسة

عدد برامج التطوير املهني والتعلم املستمر التي 
يشارك فيها أعضاء املركز في مجال البحث 

العلمي
نوعية برامج التطوير املهني والتعلم املستمر 
التي يشارك فيها أعضاء املركز في مجال 

البحث العلمي
عدد املشاركن بأوراق بحثية في املؤمترات 

الدولية أو احمللية

عدد البحوث املنشورة في دوريات محلية 
وإقليمية ودولية املتعلقة بتطوير مناهج البحث 

في مجاالت التخطيط والتنمية

معامل تأثير الدورية العلمية املنشور بها البحوث

KPIs for activitiesKPIs for goalsThink Tank KPIs االنشطةاملبادراتاألرتقاء
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تطوير برامج 
الدراسات العليا 

ومحتوياتها مبا يتفق 
ومتطلبات معايير 

ضمان اجلودة 
واحلصول علي 

االعتماد األكادميي

املساهمة في توفير 
بيئة تفي مبتطلبات 

معايير ضمان 
اجلودة ومتكن من 
تأهيل خريجن 

متميزين في 
مجاالت التخطيط 

والتنمية

التطوير املهني 
وتنمية الكوادر 
العلمية باملركز

توجيه جانب 
من الرسائل 

العلمية لطلبة 
برامج الدراسات 
العليا مبا يتسق 

مع اخلطة 
االستراتيجية 

لبحوث 
املراكزالعلمية

وضع آلية لتأليف كتب لبرامج 
الدراسات العليا

حتديد نواجت تعلم املقررات 
وتوصيفها في ضوء متطلبات 

معايير ضمان اجلودة

مقترحات ببرامج للدراسات 
العليا )دبلوم – ماجستير - 

دكتوراه

تأسيس وحدة لضمان اجلودة 
باملعهد

تأسيس مركز فني مستقل 
للدراسات العليا

نتائج حتليل تقارير مدى 
التقدم في إجراءات احلصول 

على االعتماد األكادميي 
لبرامج الدراسات العليا من 
املؤسسات احمللية والدولية

	 تنمية املهارات والقدرات 
التدريسية ألعضاء الهيئة العلمية 
ومعاونيهم باملركز وبشكل خاص 

في مجال تصميم املقررات  وطرق 
التدريس احلديثة وأساليب تقييم 
الطالب وطرق وضع االختبارات
	تدريب أعضاء الهيئة العلمية 

باملركز على استخدام نظام 
التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد

أعضاء هيئة تدريس 
وهيئة معاونة ذوى 
كفاءات وخبرات 
عالية في مجال 

التدريس

تقدمي الدعم الالزم 
لطلبة الدراسات 
العليا مبا يضمن 

إجناز بحوث تتسق 
مع التوجهات 

الرئيسية خلطة 
بحوث املركز

مشاركة أعضاء 
الهيئة التدريسية 

من املركز في 
أنشطة طالب 

الدراسات العليا 
الالمنهجية

	تقدمي مقترحات مبوضوعات 
للجنة الدراسات العليا للتسجيل 

بواسطة طلبة املاجستير
	اإلشراف على الرسائل العلمية 

لطلبة املاجستير
	االشتراك في سيمنارات وجلان 

املناقشة واحلكم على الرسائل 
العلمية

	األنشطة الالمنهجية
	الندوات واحملاضرات التثقيفية 
الالمنهجية التي ينفذها أعضاء 

الهيئة العلمية باملعهد
	الندوات واحملاضرات التثقيفية 

ملتحدثن  من خارج املعهد 

عدد الكتب املؤلفة ضمن برامج 
الدراسات العليا

عدد البرامج اجلديدة املفعلة 
بالدراسات العليا

االتفاقات املوقعة مع اجلامعات 
العاملية ملنح الدرجات العلمية 

)ماجستير – دكتوراه( باملشاركة

عدد املقترحات البحثية املقدمة  من املراكز العلمية 
للجنة الدراسات العليا للتسجيل بواسطة طلبة 

املاجستير

عدد الدورات التي يحضرها أعضاء املركز في 
مجال التطوير املهني والتعلم املستمر في مجال 

التدريس والتعلم اإللكتروني
نوعية الدورات التي يحضرها أعضاء املركز في 
مجال التطوير املهني والتعلم املستمر في مجال 

التدريس والتعلم اإللكتروني
عدد الدورات التدريبية التي حصل عليها أعضاء 

الهيئة العلمية للتدريس باللغة اإلجنليزية
نوعية الدورات التي يحضرها 
أعضاء الهيئة العلمية والهيئة 

املعاونة في مجال التطوير 
املهني والتعلم املستمر في مجال 

التدريس والتعلم اإللكتروني
عدد الرسائل املسجلة املرتبطة 
بشكل مباشر بالقضايا احليوية 

واملعاصرة في مجاالت التخطيط 
والتنمية 

عدد الرسائل العلمية التي يتم 
مناقشتها سنوياً وحتصل على 

تقدير ممتاز
معدل االستفادة من املراكز 
الوظيفية خلريجي برامج 

الدراسات العليا في تنفيذ أنشطة 
وفعاليات املعهد السنوية

عدد  رسائل املاجستير التي يشرف عليها أعضاء 
املركز

عدد  رسائل املاجستير التي يشارك أعضاء 
املركزفي جلان مناقشتها وحتكيمها

معدل إشراك طلبة الدراسات العليا املتميزين 
باألنشطة البحثية للمركز

عدد األنشطة التي يشارك بها أعضاء املركز في 
األنشطة الالمنهجية لطلبة الدراسات العليا

عدد الندوات واحملاضرات التى يتم عقدها سنويا 
ملتحدثن من خارج املعهد

مستوى جودة شبكة عالقات 
املؤسسة

عدد الكتب املباعة التي حتمل 
اسم املؤسسة

تنوع منشورات املؤسسة )كتب 
– بحوث في دوريات علمية 

– تقارير -  أوراق السياسات – 
الخ...(

عدد املقترحات املقدمة ببرامج مستحدثة 
للدراسات العليا

عدد الكتب املؤلفة ضمن برنامج املاجستير في 
التخطيط والتنمية

عدد املقررات التي يتم حتديد نواجت تعلمها 
وتوصيفها في ضوء متطلبات معايير ضمان 

اجلودة

الجهة املسئولة عن قياس ومتابعة املؤشرات 
املراكز العلميةورفع التقارير لإلدارة العليا

KPIs for activitiesKPIs for goalsThink Tank KPIs

لجنة التخطيط االستراتيجي وضمان 
الجودة ىلع مستوى املعهد

االنشطةاملبادراتاألهداف

الغاية الثانية: محور الدراسات العليا
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توفير صالة رياضية )جمنازيوم( 
لطلبة الدراسات العليا

عدد األنشطة الالمنهجية املنفذة 
لطلبة الدراسات العليا

نتائج حتليل قياس مدى رضاء 
طلبة الدراسات العليا

مستوى جودة شبكة عالقات 
املؤسسة

مستوى جودة شبكة عالقات 
املؤسسة

عدد مرات استشارة املؤسسة من 
قبل اجلهات واألقسام احلكومية
Go-( اكتساب املؤسسة سمعة
to( من قبل وسائل اإلعالم 

وصانعي السياسات
قيمة االستشارات املقدمة للجهات 

اخملتلفة على كافة األصعدة

محور التدريب 
واالستشارات

الوفاء باالحتياجات 
التدريبية 

واالستشارية 
لشركاء املركز 

األساسين على 
كافة املستويات

دراسة احتياجات 
شركاء املركز 

األساسين من 
أنشطة التدريب 

واالستشارات

	 ورش عمل
	 مجموعات تركيز
	 استطالعات رأي

إعداد قائمة باحتياجات شركاء املركز األساسين 
من الدورات التدريبية واالستشارات

إعداد دليل متميز بالدورات 
التدريبية واخلدمات االستشارية 

التي ميكن أن يقدمها املعهد 
لشركائه األساسين على مختلف 

األصعدة

عدد البرامج التدريبية طويلة األجل 
املنفذة مع اجلهات اخملتلفة على 

كافة األصعدة

عدد البرامج التدريبية قصيرة 
األجل املنفذة مع اجلهات اخملتلفة 

على كافة األصعدة

عدد االستشارات املقدمة للجهات 
اخملتلفة على كافة األصعدة

عدد البرامج التدريبية قصيرة األجل املقترحة من 
قبل أعضاء املركز

عدد البرامج التدريبية طويلة قصيرة املقترحة من 
قبل أعضاء املركز

عدد اخلدمات االستشارية املقترحة من قبل املركز

عدد اخلدمات االستشارية املنفذة من قبل املركز

مقترحات ببرامج تدريبية 
قصيرة األجل

مقترحات ببرامج تدريبية 
طويلة األجل

مقترحات مبجاالت اخلدمات 
االستشارية

تقدمي البرامج 
التدريبية قصيرة 
األجل للجهات 

احمللية واإلقليمية 
والدولية في مجاالت 

اختصاصات املركز
تقدمي برامج تدريبية 

طويلة  األجل تفي 
باحتياجات اجلهات 
اخملتلفة في مجاالت

تقدمي اخلدمات 
االستشارية للجهات 
احمللية واإلقليمية 

والدولية في مجاالت 
اختصاصات املركز

الجهة املسئولة عن قياس ومتابعة املؤشرات 
ورفع التقارير لإلدارة العليا

الجهة املسئولة عن قياس ومتابعة املؤشرات 
ورفع التقارير لإلدارة العليا

املراكز العلمية

املراكز العلمية

KPIs for activities

KPIs for activities

KPIs for goals

KPIs for goals

Think Tank KPIs

Think Tank KPIs

لجنة التخطيط االستراتيجي وضمان 
الجودة ىلع مستوى املعهد

لجنة التخطيط االستراتيجي وضمان 
الجودة ىلع مستوى املعهد

األهداف

األهداف

املبادرات

املبادرات

االنشطة

االنشطة

الغاية الثالثة: محور التدريب واالستشارات

49494949



إعداد محتويات البرامج 
التدريبية قصيرة األجل التي 
تدخل في نطاق اختصاصات 

املركز
إعداد محتويات البرامج 

التدريبية طويلة األجل التي 
تدخل في نطاق اختصاصات 

املركز

إعداد وتطوير حقائب تدريبية 
الكترونية وورقية حديثة 

للبرامج قصيرة وطويلة األجل

إعداد منوذج مثالي حلقيبة 
تدريبية 

عدد احلقائب التدريبية املعدة 
من قبل  أعضاء املعهد

عدد احلقائب التدريبية التي 
مت استخدامها خالل السنة

عدد الدورات التي شارك بها 
أعضاء املعهد ضمن برامج تدريب 

)TOT( املدربن
مدى التطور في نتائج استطالع 
آراء املتدربن بشأن أداء املدربن 

بالدورات التدريبية
عدد الدورات التي شارك بها 

أعضاء املعهد ضمن برامج أساليب 
إعداد االستشارات الفنية وطرق 

تقدير تكلفتها
عدد االستشارات املقدمة لشركاء 

املعهد األساسين على كافة 
األصعدة

قيمة االستشارات املقدمة لشركاء 
املعهد األساسين على كافة 

األصعدة
نتائج حتليل استطالع رأي اجلهات 
املستفيدة من اخلدمات االستشارية

تدريب أعضاء الهيئة العلمية 
باملركز على أساليب التدريب 

احلديثة

إعداد وحتديث 
حقائب تدريبية 

الكترونية وورقية 
-حتدث بشكل 

مستمر- للبرامج 
قصيرة وطويلة 

األجل

برامج التدريب 
والتطوير املهني 

املستمر في مجال 
تدريب املدربن 

وتقدمي االستشارات  
ضمن خطة املعهد 

ككل

تطوير احملتوي 
التدريبي مبا 

يتماشي مع التغيرات 
املتسارعة ومعايير 
اجلودة املتعارف 
عليها في مجال 

التدريب، والتكيف 
مع املستجدات التي 
تطرأ على مختلف 

األصعدة

تنمية وتأهيل 
الكفاءات البشرية 

املسئولة عن 
تنفيذ نشاطي 

التدريب وتقدمي 
االستشاراتباملركز

تدريب أعضاء الهيئة العلمية 
باملركز على طرق إعداد 

وتقدير قيمة االستشارات 
الفنية 

عدد املقترحات املأخوذ بها 
لتطويرمحتويات البرامج 

التدريبية طويلة األجل

عدد املقترحات املأخوذ بها 
لتطويرمحتويات البرامج 
التدريبية قصيرة األجل

Go-( اكتساب املؤسسة سمعة
to( من قبل وسائل اإلعالم 

وصانعي السياسات

مستوى جودة شبكة عالقات 
املؤسسة

عدد احلقائب التدريبية املعدة من قبل  أعضاء 
املركز

عدد احلقائب التدريبية احملدثة من قبل  أعضاء 
املركز

عدد املقترحات مبحتويات للبرامج التدريبية 
قصيرة األجل التي تدخل في نطاق اختصاصات 

املركز

عدد املقترحاتب محتويات للبرامج التدريبية 
طويلةاألجل التي تدخل في نطاق اختصاصات 

املركز

عدد الدورات التي شارك بها أعضاء املركز 
)TOT( ضمن برامج تدريب املدربن

عدد الدورات التي شارك بها أعضاء املركز 
ضمن برامج أساليب إعداد االستشارات الفنية 

وطرق تقدير تكلفتها

الجهة املسئولة عن قياس ومتابعة املؤشرات 
املراكز العلميةورفع التقارير لإلدارة العليا

KPIs for activitiesKPIs for goalsThink Tank KPIs

لجنة التخطيط االستراتيجي وضمان 
الجودة ىلع مستوى املعهد

االنشطةاملبادراتاألهداف

تطوير وتنويع 
البرامج التدريبية 

واخلدمات 
االستشارية املقدمة 
مبستويات اجلودة 
املعيارية ومبا يلبى 
احتياجات شركاء 
املركز األساسين 

في مجاالت 
التخطيط والتنمية
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تطوير البيئة 
االدارية للمعهد 
مبفهومها الشامل

محور البيئة 
املؤسسية

مراجعة الهيكل التنظيمي 
إعداد الهيكل التنظيمي احلالي للمعهد

اجلديد للمعهد
إقرار الهيكل التنظيمي 

اجلديد للمعهد
تشكيل جلنة إلعداد الالئحة 
التنفيذية واللوائح األخرى 
املكملة لقانون املعهد اجلديد

إعداد الئحة املعهد التنفيذية 
اجلديدة متضمنة حتديد مهام  

وصالحيات أمن عام املعهد

إعداد الئحة املعهد التنفيذية 
اجلديدة متضمنة حتديد مهام 
وواجبات أعضاء الهيئة العلمية 

املعاونة
إعداد الئحة املعهد التنفيذية 

اجلديدة متضمنة حتديد 
لصالحيات نواب رئيس املعهد 

واجمللس العلمي التنسيقي
إعداد الئحة املعهد التنفيذية 

اجلديدة متضمنة حتديد 
لصالحيات مديري املراكز 

العلمية ومجالسها واألقسام 
التابعة لها 

إعداد الئحة املعهد التنفيذية 
اجلديدة متضمنة حتديد 
لصالحيات املراكز الفنية 

واإلدارات التابعة لها
اعتماد الالئحة التنفيذية 

واللوائح املكملة لقانون املعهد

وجود توصيف دقيق ملهام  وواجبات الهيئة 
العلمية بكافة درجاتها

وجود توصيف دقيق ملهام  وواجبات أمن 
عام املعهد

وجود توصيف وظيفي دقيق ملهام 
وواجباتأعضاء الهيئة العلمية املعاونة

مراجعة مهام كل مركز علمي 
أو فني  أو إدارة أو قسم إداري 

باملعهد 
حتديد املراكز واألقسام 

واإلدارات الواجب حذفها من 
الهيكل التنظيمي أو تغيير 

مسمياتها أو تعديل أدوارها أو 
دمجها أو استحداثها

التحديد الواضح ملهام كافة 
الهياكل التنظيمية )علمية- فنية-

إدارية( باملعهد
مراجعة الوصف الوظيفي احلالي 
جلميع الوظائف احلالية باملعهد 

مع إعادة تسكن العاملن في ضوء 
خبراتهم الوظيفية الفعلية

تطوير الالئحة التنفيذية 
واللوائح املكملة لقانون املعهد 

رقم 13 لسنة 2015م كي تعكس 
التطوير املصاحب لرؤية املعهد 
ورسالته وأهدافه االستراتيجية

اقتراح صالحيات نواب 
رئيس املعهد واجمللس العلمي 

التنسيقي
اقتراح صالحيات مديري املراكز 

العلمية ومجالسها واألقسام 
التابعة لها 

اقتراح صالحيات املراكز الفنية 
واإلدارات التابعة لها

تطوير الهيكل 
التنظيمي للمعهد

الجهة املسئولة عن قياس ومتابعة املؤشرات 
املراكز العلميةورفع التقارير لإلدارة العليا

KPIs for activitiesKPIs for goalsThink Tank KPIs

لجنة التخطيط االستراتيجي وضمان 
الجودة ىلع مستوى املعهد

االنشطةاملبادراتاألهداف

الغاية الرابعة: محور البيئة املؤسسية
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إعداد اخلطة االستراتيجية 
للمعهد مبا تتضمنه من رؤية 
ورسالة وخطة عمل تنفيذية 

آخذة في االعتبار توجهات الدولة 
االستراتيجية في املرحلة القادمة 
وضع آلية مناسبة تضمن املراجعة 

الدورية للخطة االستراتيجية 
لضمان إجراء التعديالت الالزمة 

في الوقت املناسب

تطوير وتأهيل اإلدارة 
العليا لرفع كفاءة 
األداء من خالل

تفعيل فكر التخطيط 
االستراتيجي في 

إدارة جميع أنشطة 
املعهد

تطوير البنية 
املعلوماتية

إعداد رؤيةورسالة وبرامج 
العمل التنفيذية للمراكز 

العلمية في ضوء رؤية ورسالة 
املعهد وأهدافه االستراتيجية

اإلعالن عن رسالة كل مركز علمي بصورة واضحة 
لشركائه األساسين

اعتماد الوثيقة النهائية للخطة 
االستراتيجية للمعهد 

اإلعالن عن رؤية ورسالة وقيم 
املعهد بصورة واضحة لشركائه 

األساسين
نتائج حتليل مؤشرات األداء 

املضمنة في اخلطة التنفيذية 
ملتابعة مدى التقدم في إجناز 

اخلطة االستراتيجية

تطور أعداد املشاركن من القيادة 
العليا باملعهد في الدورات التدريبية 

املتعلقة باملناصب القيادية

تفعيل موقع املعهد على الشبكة 
الدولية للمعلومات 

عدد زوار موقع املؤسسة
كمية األخبار الصادرة عن 

املؤسسة على االنترنت

إعداد رؤية ورسالة وبرامج 
العمل التنفيذية للمراكز الفنية  
في ضوء رؤية ورسالة املعهد 

وأهدافه االستراتيجية

تأهيل القيادات األكادميية واإلدارية 
في مجال تولي املناصب القيادية

تطوير موقع  تفاعلي 
للمعهد على الشبكة الدولية 
للمعلومات باللغتن العربية 
واالجنليزية باملعهد  والعالم 

اخلارجي

اعتماد اخلطة االستراتيجية وبرنامج العمل 
اخلاص لكل مركز علميلخمس سنوات قادمة مبا 

يتسق مع اخلطة االستراتيجية للمعهد
نتائج حتليل مؤشرات األداء املضمنة في اخلطة 
التنفيذية ملتابعة مدى التقدم في إجناز اخلطة 

االستراتيجية لكل مركز علمي
اإلعالن عن رسالة كل مركز فني بصورة واضحة 

لشركائه األساسين
اعتماد اخلطة االستراتيجية وبرنامج العمل 

اخلاص لكل مركز علمي خلمس سنوات قادمة مبا 
يتسق مع اخلطة االستراتيجية للمعهد

نتائج حتليل مؤشرات األداء املضمنة في اخلطة 
التنفيذية ملتابعة مدى التقدم في إجناز اخلطة 

االستراتيجية لكل مركز علمي

جودة املعلومات اخلاصة بكل مركز علمي املتاحة 
على موقع املعهد

جودة املعلومات اخلاصة بكل مركز فني املتاحة 
على موقع املعهد

الجهة املسئولة عن قياس ومتابعة املؤشرات 
املراكز العلميةورفع التقارير لإلدارة العليا

KPIs for activitiesKPIs for goalsThink Tank KPIs

لجنة التخطيط االستراتيجي وضمان 
الجودة ىلع مستوى املعهد

االنشطةاملبادراتاألهداف
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تطوير شبكة داخلية للمعلومات 
)االنترانت(

بناء نظم وقواعد بيانات 
الكترونية متكاملة متكن من 
رقمنة/ ميكنة العمل اإلداري 

واملالي بهدف تبسيط إجراءات 
العمل املالي واإلداري

تقليص الفترة الزمنية للدورات 
املستندية لكافة األعمال اإلدارية 

واملالية

حتديد االحتياجات من األجهزة 
لقاعة املؤمترات ومعامل 

احلاسب وقاعات التدريس 
والتدريب والتعلم عن بعد 

والفيديو كونفرانس

االنتهاء من حتديد احتياجات 
املكتبة من التجهيزات املادية 
– األثاث والكتب واألجهزة 

– وقواعد البيانات الداخلية – 
قواعد البيانات اإللكترونية التي 

يتم االشتراك فيها

عدد مرات االستشهاد ببحوث 
املؤسسة في اجملالت العاملية
مدى انتشار وشهرة موقع 

املؤسسة على شبكة االنترنت
مستوى جودة وكمية ظهور 

املؤسسة واالستشهاد بها في 
وسائل اإلعالم

معدل تداول التقارير واملعلومات 
داخل املعهد

معدالت رضا العاملن باملعهد 
عن التواصل والتفاعل الداخلي 
بن املراكز والوحدات اخملتلفة 

باملعهد
تطور معدالت استخدام 

قواعد البيانات من جانب كافة 
العاملن باملعهد

معدالت رضا اجلهاز العلمي 
عن إجناز األعمال

معدالت رضا اجلهاز الفني عن 
إجناز األعمال

معدالت رضا اجلهاز اإلداري 
عن إجناز األعمال

وجود قاعدةبيانات للقاعات 
واملدرجات واملعامل وجتهيزاتها

نتائج حتليل درجة رضاء الهيئة 
العلمية والهيئة املعاونة عن 

اخلدمات التي يقدمها مركز  
خدمات املكتبة

نتائج حتليل درجة رضاء 
املستفيدين من مركز  خدمات 

املكتبات من خارج املعهد

عدد الدورات التدريبية املنفذة الفنية واإلدارية 
في مجال تقنية املعلومات

عدد املشاركن من الهيئة العلمية واجلهازين 
الفني واإلداري في الدورات التدريبية في مجال 

تقنية املعلومات

الجهة املسئولة عن قياس ومتابعة املؤشرات 
املراكز العلميةورفع التقارير لإلدارة العليا

KPIs for activitiesKPIs for goalsThink Tank KPIs

لجنة التخطيط االستراتيجي وضمان 
الجودة ىلع مستوى املعهد

االنشطةاملبادراتاألهداف

53535353



حتديد االحتياجات 
من املوارد البشرية 

كما ونوعاً على 
مستوى املعهد ككل

التطوير املستمر ألداء  الهيئة 
العلمية واإلدارية في مجاالت 
االتصال واستخدام احلاسب

عدد الدورات التدريبية  املنفذة للهيئة العلمية 
والفنية واإلدارية في مجال تقنية املعلومات

تصميم نظام للتواصل بن 
املراكز واإلدارات واألقسام 
اخملتلفة باملعهد من خالل 
استخدام الشبكة الداخلية 

للمعلومات )االنترانت(

حتديد االحتياجات من 
التخصصات والدرجات العلمية 

للمراكز العلمية

حتديد احتياجات اجلهاز العلمي 
من موظفي السكرتارية املؤهلة

وضع آلية تضمن دعوة عدد 
من العلماء البارزين واألساتذة 
الزائرين لدعم أنشطة املعهد 

اخملتلفة

وضع خطة استقطاب خمسية 
لكل مركز علمي

أعداد املشاركن من الهيئة 
العلمية واجلهازين الفني واإلداري 
في الدورات التدريبية في مجال 

تقنية املعلومات

معدالت رضاء العاملن باملعهد 
عن التواصل والتفاعل الداخلي 

بن الوحدات واألقسام اخملتلفة  
باملعهد عن طريق الشبكة 

الداخلية للمعلومات
وجود خطة  استقطاب خمسيه 
مفصلة تبعاً الحتياجات املراكز 
العلميةلتدعيم الهيئة العلمية 

والهيئة العلمية املعاونة 

عدد أعضاء الهيئة العلمية اجلدد 
املعينن وفقاً خلطة االستقطاب

عدد أعضاء الهيئة العلمية 
املعاونة اجلدد املعينن وفقاً 

خلطة االستقطاب

عدد موظفي السكرتارية اجلدد 
املؤهلن امللحقن باملراكز العلمية

عدد األساتذة الزائرين للمعهد 
سنوياً

عدد العلماء احلاصلن على 
جوائز دولية املشاركن في 

أنشطة املعهد العلمية اخملتلفة

معدل تسرب أعضاء الهيئة 
العلمية

القدرة على استقطاب واالحتفاظ 
بالعلماء املتميزين

عدد أعضاء الهيئة العلمية 
املرشحن ملناصب قيادية 

حكومية

عدد اجلوائز املمنوحة ألعضاء 
املؤسسة

الجهة املسئولة عن قياس ومتابعة املؤشرات 
املراكز العلميةورفع التقارير لإلدارة العليا

KPIs for activitiesKPIs for goalsThink Tank KPIs

لجنة التخطيط االستراتيجي وضمان 
الجودة ىلع مستوى املعهد

االنشطةاملبادراتاألهداف
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تطوير وصيانة 
البنية التحتية 

للمعهد

حتديد االحتياجات من الوظائف 
الفنية للمراكز الفنية املساندة

وضع خطة استقطاب خمسية 
لكل مركز فني

وضع خطة للتدريب التحويلي للجهاز اإلداري حتديد االحتياجات من الوظائف 
اإلدارية واخلدمية

التعاقد مع شركات اخلدمات 
اخلاصة

توفير االحتياجات من غرف 
أعضاء الهيئة العلمية وجتهيزاتها 

توفير االحتياجات من غرف 
أعضاء املراكز الفنية وجتهيزاتها 

املادية
توفير االحتياجات من غرف 

أعضاء اجلهاز اإلداري 
وجتهيزاتها املادية

حتديد االحتياجات من غرف 
أعضاء الهيئة العلمية وجتهيزاتها 

حتديد االحتياجات من غرف 
أعضاء املراكز الفنية وجتهيزاتها 

املادية
حتديد االحتياجات من 

غرف أعضاء اجلهاز اإلداري 
وجتهيزاتها املادية

وجود خطة  استقطاب خمسيه 
تبعاً الحتياجات املراكز الفنية 

الستقطاب التخصصات الفنية 
للمراكز الفنية املساندة

عدد املوظفن اجلدد املعينن 
باملراكز الفنية وفقاً خلطة 

االستقطاب
عدد دورات التدريب التحويلي 

املنفذة للعاملن باجلهاز اإلداري 
للمعهد

عدد العاملن الذين مت إعادة 
تسكينهم علىوظائف أخرى 
باملعهد لتعظيم االستفادة من 

خبراتهم الوظيفية
عدد الدورات التدريبية وورش 

العمل للعاملن والفنين
توقيع عقود صيانة للمبني 

واألجهزة
توقيع العقود مع شركات األمن 

والنظافة
انخفاض معدالت احلوادث 

باملعهد
نتائج حتليل معدالت قياس رضاء 

العاملن باملعهد
معدالت رضاء الزائرين من خارج 

املعهد

الجهة املسئولة عن قياس ومتابعة املؤشرات 
املراكز العلميةورفع التقارير لإلدارة العليا
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لجنة التخطيط االستراتيجي وضمان 
الجودة ىلع مستوى املعهد

االنشطةاملبادراتاألهداف

حتديد االحتياجات 
من التسهيالت 

املادية وتتضمن: 
غرف أعضاء 
الهيئة العلمية 

واإلدارية - قاعات 
التدريس - قاعات 
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حتديد االحتياجات من قاعة 
املؤمترات وقاعات التدريب 
واملدرجات ومعامل احلاسب 
وقاعة التعليم  االلكتروني 

والتعلم عن بعد وقاعة الفيديو 
كونفرانس وجتهيزاتها املادية

حتديد احتياجات مركز خدمات 
املكتبات من التجهيزات املادية – 
األثاث والكتب واألجهزة وبرامج 

احلاسب – وقواعد البيانات 
اإللكترونية

حتديد االحتياجات من قاعة 
املؤمترات وقاعات التدريب 
واملدرجات ومعامل احلاسب 
وقاعة التعليم  االلكتروني 

والتعلم عن بعد وقاعة الفيديو 
كونفرانس وجتهيزاتها املادية

حتديد احتياجات مركز خدمات 
املكتبات من التجهيزات املادية – 
األثاث والكتب واألجهزة وبرامج 

احلاسب – وقواعد البيانات 
اإللكترونية

وضع  خطة لصيانة املبنى 
واألجهزة وكافة التسهيالت 

املادية األخرى
دعم إجراءات األمن والسالمة 

داخل املعهد وخارجه
تطوير مواقف للسيارات مجهزة   
للهيئة العلمية واإلدارية باملعهد 

ومؤمنة الكترونياً
متابعة جودة تنفيذ خطة وعقود 

الصيانة وتأهيل اخملتصن

توفير احتياجات مركز خدمات 
املكتبات من التجهيزات املادية – 
األثاث والكتب واألجهزة وبرامج 

احلاسب – وقواعد البيانات 
اإللكترونية

توفير قاعدة بيانات شاملة لكافة 
غرف ووحدات املعهد وجتهيزاتها

إعداد خطة للصيانة الدورية 
للمبني واألجهزة

توقيع عقود الصيانة للمبني 
واألجهزة

دورية تنفيذ خطة وعقود 
الصيانة للمبني واألجهزة

عدد الدورات التدريبية وورش 
العمل للفنين اخملتصن بصيانة 

املبنى
عدد املشاركن بالدورات 
التدريبية وورش العمل 
املتخصصة من  الفنين 
اخملتصن بصيانة املبنى

انخفاض معدالت احلوادث 
باملعهد

عدد الدورات التدريبية وورش 
العمل للعاملن بإدارة األمن 

والسالمة
عدد املشاركن بالدورات 
التدريبية وورش العمل 

املتخصصة من دارة األمن 
والسالمة

توفير  مواقف للسيارات مجهزة   
للهيئة العلمية واإلدارية باملعهد 

ومؤمنة الكترونياً
معدالت رضاء العاملن باملعهد 

عن كافة التسهيالت املادية
معدالت رضاء الزائرين من 

خارج املعهد عن كافة التسهيالت 
املادية

الجهة املسئولة عن قياس ومتابعة املؤشرات 
املراكز العلميةورفع التقارير لإلدارة العليا

KPIs for activitiesKPIs for goalsThink Tank KPIs

لجنة التخطيط االستراتيجي وضمان 
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التدريب - معامل 
احلاسب اآللي - 

املكتبة - املطبعة - 
مواقف السيارات 

- الكافيتيريا األمن 
والسالمة
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نشر دليل أخالقيات مهنة العمل 
األكادميي ورقياً والكترونياً

نتائج تقييم املنتجات البحثية في 
ضوء مدى االلتزام مبعايير جودة 

البحوث
عدد مرات تنظيم امللتقى 

الفكري لتواصل األجيال سنوياً
توزيع دليل إجراءات حماية 
حقوق امللكية الفكرية على 

أعضاء الهيئة العلمية

توزيع مدونة السلوك الوظيفي 
على العاملن باجلهازين الفني 

واإلداري

االنتهاء من تعديل اللوائح 
وتضمينها القواعد الالزمة 
النضباط العمل من ناحية 
وحتفيز العاملن من ناحية 

أخرى

االنتهاء من وضع قواعد عادلة 
للمكافآت وتطبيقها مبا ميكن 
من حتفيز العاملن ورفع كفاءة 

األداء
عدد الفعاليات االجتماعية 
السنوية بن أعضاء الهيئة 

العلمية
عدد الفعاليات االجتماعية 
السنوية بن أعضاء الهيئة 

العلمية والهيئة املعاونة وكل من 
اجلهازين الفني واإلداري

نتائج حتليل قياس درجة الرضا 
الوظيفي لكافة العاملن باملعهد

ترسيخ مبادئ آداب 
وأخالقيات مهنة 
العمل األكادميي

تأسيس نظام 
واقعي يتسم 

باملصداقية يربط 
بن املكافآت 
واحلوافز من 

ناحية واإلنتاجية 
احلقيقية من 
ناحية أخرى

إعداد ونشر دليل يتضمن 
أخالقيات مهنة العمل 

األكادميي
وضع آلية تضمن تطبيق 

الباحثن ألخالقيات البحث 
العلمي

تنظيم امللتقى الفكري لتواصل 
األجيال )بهدف ترسيخ 
وغرزقيم املؤسسة لدى 

العاملن(
إعداد دليل يتضمن إجراءات 
حماية حقوق امللكية الفكرية 

مراجعة اللوائح وتعديلها مبا 
يسمح بوضع قواعد تسمح 
برفع كفاءة األداء وحتفيز 

العاملن باملعهد
وضع نظام داخلي للمكافآت 

يسمح بتحفيز العاملن ويربط 
املكافآت باإلنتاجية

وضع آلية تضمن االهتمام 
بالبعد االجتماعي بن أعضاء 
الهيئة العلمية من ناحية وبينهم 
وبن اجلهازين الفني واإلداري 
باملعهد من ناحية أخرى، وما 
لذلك من انعكاسات إيجابية 

على إنتاجية املعهد ككل

وضع البرامج 
واقتراح اآلليات 

التي تضمن ترسيخ 
مبادئ آداب 

وأخالقيات مهنة 
العمل األكادميي

مراجعة اللوائح 
والنظم الداخلية 

مبا يضمن حتقيق 
الرضا الوظيفي 
لكافة العاملن 

باملعهد

الجهة املسئولة عن قياس ومتابعة املؤشرات 
املراكز العلميةورفع التقارير لإلدارة العليا

KPIs for activitiesKPIs for goalsThink Tank KPIs

لجنة التخطيط االستراتيجي وضمان 
الجودة ىلع مستوى املعهد

االنشطةاملبادراتاألهداف

الغاية الخامسة: محور القيم وأخالقيات املهنة

57575757



محور االستدامة 
املالية

معدل زيادة فوائض األنشطة 
البحثية

معدل زيادة فوائض األنشطة 
التدريبية

معدل زيادة فوائض أنشطة 
الدراسات العليا

معدل زيادة فوائض أنشطة 
االستشارات

حجم األنشطة التي حتولت إلى 
أنشطة مربحة

عدد االفكار واملقترحات 
اجلديدة املنفذة لتنمية اإليرادات

عدد املبادرات املنفذة  ملشاركة 
القطاع اخلاص في تنفيذ بعض 

أنشطة املعهد

قيمة املنح التي مت احلصول 
عليها من املنظمات واملؤسسات 

املانحة على مختلف األصعدة

حجم مساهمة اجلهات 
املستفيدة في تكلفة الدراسات 

واملشروعات البحثية

قيمة التمويل الذي مت احلصول 
عليه من خالل الشراكات 

واالتفاقيات العلمية

مستوى جودة وثبات الدعم املالي 
للمؤسسة

مستوى جودة وثبات الدعم املالي 
للمؤسسة

مستوى جودة شبكة عالقات 
املؤسسة

مستوى جودة شبكة عالقات 
املؤسسة

مستوى جودة شبكة عالقات 
املؤسسة

Go-( اكتساب املؤسسة سمعة
to( من قبل وسائل اإلعالم 

وصانعي السياسات

تعظيم فوائض 
األنشطة العلمية 

التقليدية

تقدمي مبادرات 
إبداعية  غير تقليدية 

لتنمية اإليرادات

تدعيم مشاركة 
القطاع اخلاص في 
تنفيذ أنشطة املعهد

تقييم الفرص 
االستثمارية جلذب 

لقطاع اخلاص  وفقا 
للشراكات واتفاقيات 

التعاون العلمي

وضع برامج عمل تنفيذية 
واضحة في كل من املراكز 

العلمية لتنمية االيرادات

وضع آلية لتسويق منتجات 
األنشطة العلمية للمعهد

دراسة  تطوير بعض منتجات 
املعهد غير املربحة )مثل تسويق 

مجلة املعهد وسلسلة قضايا 
التخطيط والتنمية....(

تقييم الفرص املتوفرة  وعقبات 
مشاركة القطاع اخلاص 

فياملساهمة في إجناز أنشطة 
املعهد

احلصول على املنح اخملصصة 
للمعاهد واملراكز البحثية من 
اجلهات املانحة على مختلف 

األصعدة

وضع منهجية واضحة ملشاركة 
القطاع اخلاص في إجناز 

أنشطة املعهد اخملتلفة
عقد شراكات واتفاقيات 
للتعاون العلمي مع شركاء 

املعهد األساسين على مختلف 
األصعدة واملتضمنة متويل 

ألنشطة املعهد اخملتلفة

نسبة مشاركة كل مركز علمي في حتقيق فائض 
األنشطة البحثية

نسبة مشاركة كل مركز علمي في حتقيق فائض 
نشاط التدريب

نسبة مشاركة كل مركز علمي في حتقيق فائض 
نشاط الدراسات العليا

نسبة مشاركة كل مركز علمي في حتقيق فائض 
نشاط االستشارات

عدد االفكار واملقترحات املقدمة من املراكز 
العلميةلتنمية اإليرادات

عدد املبادرات املقترحة من املراكز العلمية  
ملشاركة القطاع اخلاص في تنفيذ أنشطة املركز 

العلمية

عدد الفرص التيساهمت املراكز العلمية في 
توفيرها ملشاركة القطاع اخلاص في متويل 

أنشطة املعهد

عدد الشراكات واالتفاقيات التي ساهمت 
املراكز العلمية في توقيعها مع الشركاء 

األساسين

تعظيم املوارد 
التقليدية

تعظيم املوارد غير 
التقليدية

الجهة املسئولة عن قياس ومتابعة املؤشرات 
املراكز العلميةورفع التقارير لإلدارة العليا

KPIs for activitiesKPIs for goalsThink Tank KPIs

لجنة التخطيط االستراتيجي وضمان 
الجودة ىلع مستوى املعهد

االنشطةاملبادراتاألهداف

الغاية السادسة: محور االستدامة املالية

585858



تطبيق فكرة 
الكراسي العلمية: 

القائمة على 
الشراكة بن 

املؤسسة األكادميية 
وشخصية أو جهة 
ما بخالف اجلهات 
احلكومية، لدعم 

وتطوير مجال علمي 
متخصص

االستفادة من 
الرعاة من القطاع 
اخلاص لرعاية 
أنشطة املعهد 

اخملتلفة

حتليل كفاءة األداء 
املالي في مراقبة 

ودعم تنمية 
االيرادات

حتديد التكاليف 
التي ميكن التحكم 

فيها وحتديد 
الفرص املتاحة 

لتخفيضها

تعظيم الكفاءة في 
استخدام املوارد 

املالية

تخفيض التكاليف 
التشغيلية

عدد اتفاقيات  الكراسي العلمية 
املوقعة لتمويل مشروعات بحثية 

معينة
حجم التمويل املتحصل عليه من 
القطاع اخلاص  لرعاية فعاليات 

املعهد اخملتلفة

حجم التمويل للفعاليات التي 
ينظمها املعهد برعاية من 
منظمات اجملتمع املدني

نتائج التحليل املقارن  لبنود 
املوازنة اخملتلفة

نتائج حتليل مجاالت االستفادة 
من األموال املدرجة باحلساب 

اخلاص باملعهد

نتائج حتليل مقاييس تخفيض 
التكاليف القابلة للتحكم

معدالت العائد على اإلنفاق التي 
ميكن حسابها على األنشطة 

اخملتلفة

حجم األنشطة التي يتم ميكنتها 
سنوياً

حجم الوفر السنوي الناجت عن 
ترشيد استهالك الكهرباء والغاز 

واملياه

حجم الوفر في تكلفة عقود 
برامج الصيانة السنوية

إعداد دراسة تفصيلية عن 
الكراسي العلمية وضوابطها 

لتمويل أنشطة املعهد
وضع آلية جلذب رعاة 

Sponsors  من القطاع 
اخلاص واجملتمع املدني لتمويل 
فعاليات وأنشطة املعهد اخملتلفة
مراجعة منهجية اعداد املوازنة 

باملعهد
مراجعة بنود وتفاصيل موازنة 
املعهد وحتليلها خالل اخلمس 
سنوات املاضية، لضمان حسن 

استغالل املوارد
تطوير مناذج إلعداد املوازنة 
على مستوى كل من املعهد 

ووحداته اخملتلفة
تطوير مناذج ملتابعة تنفيذ بنود 

املوازنة اخملتلفة
تطوير نظم الرقابة املالية

حتليل العالقة بن بنود اإلنفاق 
وحتسن األداء 

ميكنة جميع أنشطة املعهد
وضع سياسة تضمن ترشيد 

استهالك الكهرباء والغازواملياه 
في كافة مرافق املعهد

وضع برامج الصيانة الوقائية 
لألجهزة مبا يضمن تخفيض 
تكلفة الصيانة التصحيحية 

الجهة املسئولة عن قياس ومتابعة املؤشرات 
املراكز العلميةورفع التقارير لإلدارة العليا

KPIs for activitiesKPIs for goalsThink Tank KPIs

لجنة التخطيط االستراتيجي وضمان 
الجودة ىلع مستوى املعهد

االنشطةاملبادراتاألهداف
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 مقترح الهيكل التنظيمي

ملعهد التخطيط القومي

سادسًا: 

6161



األمن 
العام

اإلدارة املركزيةإدارة املتابعة
لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت

االدارة املركزية 
للعالقات العلمية

وحدة التخطيط 
االستراتيجي وضمان 

اجلودة

إدارة العالقات العامة

إدارة التنظيم واإلدارة

إدارة األمن والسالمة

إدارة الشئون القانونية

سكرتارية إدارية 

رئيس اإلدرة املركزية 
للشئون املالية

اإلدارة العامة للشئون 
االدارية واملوارد البشرية

نائب رئيس املعهد
 للبحوث

 والدراسات العليا

نائب  رئيس املعهد
للتدريب  واالستشارات 

وخدمة اجملتمع

مجلس اإلدارة

املراكز العلمية

السياسات
 االقتصادية

 الكلية

دراسات االستثمار 
وتخطيط وإدارة 

املشروعات
التنمية

 االقليمية
التنمية 
البشرية

العالقات
 االقتصادية

 الدولية

األساليب
 التخطيطية

دراسات البيئة
 وإدارة املوارد

 الطبيعية

دراسات
 استشراف 

املستقبل

اإلدارة املركزية
للتدريب

اإلدارة املركزية
 للبحوث والدراسات

 العليا

اإلدارة املركزية
 للتوثيق والنسر

اإلدارة العامة
االستشارات وخدمة 

اجملتمع

رئيس  املعهد

6262



خطة العمل التنفيذية

 للخطة االستراتيجية ملعهد 

التخطيط القومي

 )2016/15 –2020/19م( 

سابعًا: 

6363



املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

تطوير بحوث املعهد بما يتسق مع توجهات الخطة االستراتيجية لبحوث املعهد وبما يخدم الشركاء األساسيين علي كافة الهدف االستراتيجي األول
األصعدة لخدمة قضايا التخطيط والتنمية وبمعايير الجودة املتعارف عليها

خطة العمل التنفيذية للخطة االستراتيجية ملعهد التخطيط القومي )2016/15 –2020/19م(
الغاية األولي: محور البحوث

1/1تنفيذ 
بحوث املعهد 

خلدمة 
قضايا 

التخطيط 
والتنمية 
والوفاء 

باحتياجات 
أجهزة 

التخطيط 
بالدولة 
ومختلف 
الشركاء 

األساسين 
من البحوث 
والدراسات 
التي تتعلق 

بقضايا 
التخطيط 

والتنمية

خطة بحثية 
سنوية للمعهد 
تتوافق مع رؤية 
ورسالة املعهد 

والتوجهات 
االستراتيجية 
لبحوث املعهد

 وتواكب 
التطورات في 
البيئة احمليطة

األنشــطة  تطويــر   -2
علــي  ســواء  العلميــة 
أو  املعهــد  مســتوي 
املراكــز  مســتوي  علــي 
مبــا  والفنيــة  العلميــة 
الســمات  مــع  يتفــق 
للتوجهــات  املميــزة 

االستراتيجيةخلطة 
املعهــد بحــوث 

مؤمترات

ندوات 

سيمنارات ولقاءات 
اخلبراء

ملتقيات فكرية 

متابعات علمية

تقارير سنوية

جلنة األنشطة 
البحثية

املراكز العلمية
جلنة الدراسات 

العليا

اجمللس العلمي
+

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا

-2015يونيــو  يوليــو 
2 0 1 6

ويكرر بشكل سنوي

أو  املؤمتــرات  	-عــدد 
واألنشــطة  النــدوات 
التــي  األخــرى  العلميــة 
علــي  املعهــد  ينظمهــا 
و  احمللــي  املســتوين 
تتفــق  والتــي  اإلقليمــي 
اخلطــة  توجهــات  مــع 
لبحــوث  االســتراتيجية 

ملعهــد ا
املؤمتــرات  	-عــدد 
واألنشــطة  أوالنــدوات 
التــي  األخــرى  العلميــة 
علمــي  مركــز  كل  ينظمهــا 
احمللــي  املســتوين  علــي 
تتفــق  والتــي  اإلقليمــي  و 
اخلطــة  توجهــات  مــع 
لبحــوث  االســتراتيجية 

ملعهــد ا

اخلطــط  تطويــر   -1
للمراكــز  البحثيــة 
مــع  يتفــق  مبــا  العلميــة 
املعهــد   ورســالة  رؤيــة 
االســتراتيجية  واخلطــة 

املعهــد لبحــوث 

فرق عمل بحثية

أبحاث فردية

دراسات 

تقارير علمية

مسوحات واستطالعات 
رأي

جلنة األنشطة 
البحثية

املراكز العلمية
جلنة الدراسات 

العليا

اجمللس العلمي
+

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا

-2015يونيــو  يوليــو 
2 0 1 6

ويكرر بشكل سنوي

فــي  الزيــادة  	-معــدل 
علــي  املنشــورة  األبحــاث 
و  احمللــي  املســتوين 
تتفــق  والتــي  اإلقليمــي 
اخلطــة  توجهــات  مــع 
لبحــوث  االســتراتيجية 
املعهــد  بنســبة 20% ســنويا

فــي  الزيــادة  	-معــدل 
علــي  املنشــورة  األبحــاث 
بنســبة  العاملــي  املســتوي 

ســنويا  %10

646464



املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

00,000 جنيه

00,000 جنيه

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

حتفيز أعضاء الهيئة 
العلمية و معاونيهم 

علي نشر األبحاث في 
دوريات عاملية  ذات 
معامل تأثير مرتفع

ترسيخ مفهوم العمل 
اجلماعي بن املراكز 

العلمية اخملتلفة

وضع نظام لتمويل ونشر 
األبحاث املتميزة

زيادة املكافآت املالية

تكرمي أعضاء الهيئة 
العلمية ومعاونيهم

منح جوائز تشجيعية 
للبحوث املتميزة

دورات تدريبية

ندوات

ورش عمل

ندوات تثقيفية
استطالعات رأي 

ألعضاء الهيئة العلمية
وضع معايير متيز 

األبحاث
وضع نظام ملكافأة 

البحوث املتميزة

املراكز العلمية
جلنة األنشطة 

البحثية

جلنة األنشطة 
البحثية

املراكز العلمية
جلنة الدراسات 

العليا

جلنة األنشطة 
البحثية

املراكز العلمية
جلنة الدراسات 

العليا

اجمللس العلمي
+

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا

اجمللس العلمي
+

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا

اجمللس العلمي
+

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا

يونيــو   2015- يوليــو 
2 0 1 6

ويكرر بشكل سنوي

يونيــو   2015- يوليــو 
2 0 1 6

ويكرر بشكل سنوي

يونيــو   2015- يوليــو 
2 0 1 6

ويكرر بشكل سنوي

األبحــاث  زيــادة  	-معــدل 
عامليــة  دوريــات  فــي  املنشــورة 
ذات معامــل تأثيــر مرتفــع بنســبة 

ســنويا  10%

رضــاء  زيــادة  	-معــدل 
مــن  )حتــدد  الباحثــن 
الرضــا( مقاييــس  خــالل 

عــدد  زيــادة  	-معــدل 
الفــرق  ودراســات  أبحــاث 

اجلماعــي  والعمــل 

	-معدل التحسن والتميز 
في مستوي األبحاث )من 

خالل تقارير احملكمن(
	-حتسن الصورة 

الذهنيةللمعهد  كمركز 
للتميز البحثي في 

مجاالت التخطيط 
والتنمية

 )استطالعات رأي 
الفئات املستهدفة - قياس 

درجات الرضا(

ممنهجــة  خطــة  وضــع 
الكتــب  أمهــات  لترجمــة 
ــط  ــي مجــاالت التخطي ف

والتنميــة

كتــاب   )2( عــدد  ترجمــة 
ياً ســنو

املراكز العلمية
جلنة األنشطة 

البحثية

اجمللس العلمي
+

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا

يوليو -2015 يونيو 
2016

ويكرر بشكل سنوي

	-عــدد الكتــب املترجمــة 
ــب  ســنوياً مــن أمهــات الكت
التخطيــط  مجــاالت  فــي 

والتنميــة
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املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

2/1 تنفيذ 
شراكات 

حقيقية مع 
املؤسسات 
واملنظمات 

اخملتلفة علي 
كافة األصعدة 

احمللية 
واإلقليمية 
والدولية 
مبا يدعم 

إجراء بحوث 
ودراسات 
مشتركة 

تخدم قضايا 
التخطيط 

والتنمية

عقد اتفاقات 
وشراكات 
بحثية مع 

جهات محلية 
وإقليمية 

ودولية

تسويق قدرات وإمكانات 
املعهد البحثية محليا 

وإقليميا ودوليا

إنشاء جلنة لتسويق 
أنشطة املعهد بأهداف 
محددة ومن بينها ما 
يتعلق بنشاط البحوث

الترويج ألنشطة 
املعهدالبحثية 

اخملتلفةفي وسائل  
اإلعالمتبعاً لطبيعة كل 

نشاط بحثي

	-عدد الزائرين ملوقع
املعهد

	-عدد مرات حتميل 
منتجات املعهد البحثية

	-حجم األنشطة البحثية 
املضافة سنوياً للمعهد

	-عدد احلضور من بن 
املدعوين لكل نشاط من 

داخل وخارج املعهد
	-نتائج املقارنة بن 

املنتجات البحثية للمعهد 
واملنتجات املماثلة للمراكز 

البحثية املناظرة محلياً 
وإقليمياً ودولياً

حصر اجلهات احمللية 
واإلقليمية والدولية 

التي ميكن عقد اتفاقات 
وشراكات معها

)مع التركيز على 
املراكز البحثية املنافسة 

على املستوين احمللي 
واإلقليمي(

تفعيل االتفاقيات 
والشراكات القائمة 

حالياً

عقد اتفاقات وشراكات 
تعاون جديدة مبا 

يخدم توجهات املعهد 
اإلستراتيجية على كافة 

األصعدة

استطالعات رأي الهيئة 
العلمية

استطالعات رأي 
اجلهات اخملتلفة

الزيارات املتبادلة

توسيع مشاركة الباحثن 
في املؤمترات اخملتلفة

إعداد مذكرات التفاهم

توقيع بروتوكوالت 
التعاون

جلنة األنشطة 
البحثية

املراكز العلمية
جلنة الدراسات 

العليا
جلنة االتفاقيات 
والتعاون العلمي

جلنة األنشطة 
البحثية

املراكز العلمية
جلنة الدراسات 

العليا
جلنة االتفاقيات 
والتعاون العلمي

اجمللس العلمي
+

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا

اجمللس العلمي
+

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا

)نشاط يتكرر 
سنويا2015ً - 2020(

	-عدد مذكرات التفاهم
	-عدد بروتوكوالت 

التعاون املوقعة
	-عدد االتفاقات املفعلة 

سنويا
	-عدد الزيارات العلمية 

املتبادلة
	-عدد البحوث املشتركة

	-عدد املؤمترات التي 
يشارك فيها املعهد سنويا

66

)نشاط يتكرر 
سنويا2015ً - 2020(

6666
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املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

00,000 جنيه

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

3/1 تنفيذ 
بحوث 

ودراسات 
خلدمة 

القضايا التي 
يطرحها 
الواقع 

املصري 
واإلقليمي 
والدولي، 
باإلضافة 
للتطورات 
احلديثة 
في الفكر 

التخطيطي 
والتنموي

بحوث 
ودراسات 
تطبيقية 
خلدمة 

قضايا محلية 
وإقليمية 

ودولية
 +

بحوث 
ودراسات 
منهجية 
نظرية 

تساعد على 
تطوير الفكر 
التخطيطي 

والتنموي

التواصل الفعال مع 
مؤسسات الدولة 
الفاعلة )مؤسسة 

الرئاسة - احلكومة 
- وبصفة خاصة 

اجملموعة االقتصادية - 
مجلس النواب(

تقدمي وعرض ما 
ميكن أن يقدمه املعهد 

ملؤسسات الدولة الفاعلة 
من أنشطة ومنتجات 
بحثية خلدمة تلك 

املؤسسات
اقتراح مجموعة من 
الدراسات والبحوث 

والتقارير العلمية التي 
تساعد تلك املؤسسات 
على صنع السياسات 

واتخاذ القرارات
اجناز ما يكلف به 

املعهد سنوياً من بحوث 
ودراسات من جانب 

مؤسسات الدولة 
اخملتلفة

جلنة األنشطة 
البحثية

مركز العالقات 
العلمية

جلنة االتفاقيات 
والتعاون العلمي

اجمللس العلمي
+

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا

)نشاط يتكرر 
سنويا2015ً - 

)2020

	-عدد الدراسات 
والبحوث والتقارير املنفذة 

خلدمة مؤسسات الدولة 
الفاعلة بصورة مباشرة

	-عدد الدراسات 
والبحوث والتقارير التي 

يكلف بها املعهد سنوياً 
من قبل مؤسسات الدولة 

الفاعلة
	-حجم األنشطة البحثية 
التي ينفذها املعهد سنوياً 

لتقييم ومتابعة املشروعات 
القومية

	-عدد القوانن 
والتشريعات املتعلقة 

بالتخطيط والتنمية التي 
يبدي فيها املعهد  رأيه 
قبل املوافقة عليها من 

مجلس النواب

إصدار تقرير سنوي 
يحوي ملخصات بحوث 
ودراسات املعهد  وأهم 

أنشطته البحثية باللغتن 
العربية واالجنليزية

تطوير قدرات الهيئة 
العلمية في مجاالت 

إجراء البحوث 
التطبيقية والنظرية

طباعة التقرير وإرساله 
سنويا للشركاء احمللين 

واإلقليمين والدولين

دورات تدريبية
ورش عمل

ندوات
مجموعات تركيز

زيارات علمية

جلنة األنشطة 
البحثية

جلنة األنشطة 
البحثية

جلنة التدريب 
واالستشارات

اجمللس العلمي
+

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا

اجمللس العلمي
+

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا

)نشاط يتكرر 
سنويا2015ً - 

)2020

)نشاط يتكرر 
سنويا2015ً - 

)2020

	-معدل انتظام طباعة 
التقرير سنويا

	-مؤشرات حتليل 
معلومات التغذية املرتدة 

عن جودة محتوى التقرير 
من الشركاء األساسين

	-عدد الدورات التدريبية
	-عدد ورش العمل
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املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

00,000 جنيه

00,000 جنيه

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

توفير التمويل الالزم 
إلجراء البحوث

التطبيقية

توفير التمويل والوقت 
الالزم الجناز البحوث 

املنهجية في الفكر 
التخطيطي والتنموي 

إقامة عالقات وروابط 
متكن من إجناز 

املشروعات البحثية مع 
جهات محلية وإقليمية 

ودولية

موازنة املعهد

متويل  الشركاء احمللين 
واإلقليمين والدولين

موازنة املعهد

منح التفرغ العلمي 
الالزم ألعضاء الهيئة 
العلمية الجناز تلك 

البحوث

استطالعات الحتياجات 
الشركاء األساسين على 

مختلف األصعدة
استقصاءات

مقابالت شخصية
زيارات علمية

جلنة األنشطة 
البحثية

جلنة األنشطة 
البحثية

جلنة األنشطة 
البحثية

اجمللس العلمي
+

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا

اجمللس العلمي
+

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا

اجمللس العلمي
+

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا
+

جلنة االتفاقيات 
والتعاون العلمي

)نشاط يتكرر 
سنويا2015ً - 

)2020

البحــوث  عــدد  	-تطــور 
ســنويا املنجــزة 

نســبة  إجمالــي  	-تطــور 
متويــل البحــوث التطبيقيــة 
موازنــة  إجمالــي  إلــى 

ملعهــد ا
مســاهمة  نســبة  	-تطــور 
الشــركاء األساســين فــي 

متويــل بحــوث املعهــد
	-تطور عدد البحوث 

املنجزة سنويا
	-تطور إجمالي نسبة 

متويل البحوث النظرية 
إلى إجمالي موازنة املعهد

	-عدد أعضاء الهيئة 
العلمية احلاصلن على 

تفرغ علمي إلجناز 
مشروعات بحثية منهجية

	-جدول حتديد 
احتياجات الشركاء 

األساسين

	-تطور عدد  البحوث 
املنجزة مع الشركاء 

األساسين

تطوير قدرات الهيئة 
العلمية في مجاالت 

إجراء البحوث 
التطبيقية والنظرية

دورات تدريبية
ورش عمل

ندوات
مجموعات تركيز

زيارات علمية

جلنة األنشطة 
البحثية

جلنة التدريب 
واالستشارات

اجمللس العلمي
+

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا

)نشاط يتكرر 
سنويا2015ً - 

)2020

)نشاط يتكرر 
سنويا2015ً - 

)2020

)نشاط يتكرر 
سنويا2015ً - 

)2020

	-عدد الدورات التدريبية
	-عدد ورش العمل
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املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

إجمالي الهدف االستراتيجي األول

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

00,000 جنيه

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

توسيع
مشاركة الهيئة العلمية 
باملعهد إلجناز البحوث 

والدراسات

تدعيم مشاركة الهيئة 
العلمية في املؤمترات 

والندوات العلمية

اجمللس العلمي
+

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا

	-عدد املؤمترات 
والندواتاحمللية واإلقليمية 
املشارك بها أعضاء الهيئة 

العلمية ببحوث
	-عدد املؤمترات 

والندواتالدوليةاملشارك 
بها أعضاء الهيئة العلمية 

ببحوث
	-عدد أوراق العمل 
البحثية املقدمة من 

أعضاء الهيئة العلمية 
للمؤمترات احمللية 
واإلقليمية والدولية

ترجمــة البحــوث املتميــزة 
للمعهــد للغــات األجنبيــة

حتديد البحوث املتميزة 
لترجمتها

جلنة األنشطة 
البحثية

جلنة األنشطة 
البحثية

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا

)نشاط يتكرر 
سنويا2015ً - 

)2020

)نشاط يتكرر 
سنويا2015ً - 

)2020

	-عــدد البحــوث املترجمــة 
يا سنو

املترجــم  اللغــات  	-عــدد 
البحــوث بهــا 
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االرتقاء بجودة البحوث العلمية بما يتوافق مع معايير الجودة املتعارف عليهاالهدف االستراتيجي الثاني

املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

00,000 جنيه

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

1/2تطوير 
مناهج البحث 

املطبقة 
بالبحوث  مبا 
يضمن جودة 
بحوث املعهد

2/2 التطوير 
املهني والتعلم 

املستمر 
للباحثن 

باملعهد مبا 
يضمن تنفيذ 

البحوث 
والدراسات 
طبقاً ملعايير 

اجلودة 
املتعارف 

عليها

بحوث علمية 
تطبقاملنهجيات 
العلمية املالئمة 

لطبيعتها 
مع األخذ 

بالتطورات 
حديثة 

واملستمرة في 
مناهج البحث 
العلمي وبشكل 
خاصفي العلوم 

االجتماعية

خطة تدريبية 
متكاملة 
تضمن 
التطوير 
املستمر 
ملهارات 

أعضاء الهيئة 
العلمية في 

مجال البحث 
العلمي

نشرات علمية تتضمن 
نبذة عن املستجدات 

في مجال مناهج البحث 
العلمي

إعداد دليل يوثق معايير 
جودة البحوث

 
تطوير قدرات 

أعضاء الهيئة العلمية 
ومعاونيهم في مجاالت 

إعداد البحوث 
والدراسات والتقارير 

العلمية

تضمن النشرة العلمية 
الدورية باملعهد 

فصال يتضمن طرح 
املستجدات مبجال 
مناهج البحث العلمي

دورات تدريبية
ندوات

ورش عمل

	-إصدار النشرة كل 
ستة شهور

	-توزيع دليل معايير 
جودة البحوث وأخالقيات 

البحث العلمي على أعضاء 
الهيئة العلمية ورقياً 

والكترونياً
	-قياس مدى االلتزام 

مبعايير جودة البحوث )من 
خالل تقارير املراجعة ما 
قبل اإلرسال للمحكمن(
	-زيادة نسبة األبحاث 

املنشورة في دوريات علمية 
محلية وإقليمية ذات معدل 
تصنيف مرتفع )8 من 10 

فما فوق( مبعدل  5% سنويا
	-زيادة نسبة األبحاث 

املنشورة مبجالت عاملية 
مصنفة مبعدل عدد )2( 

بحث سنوياً

ــة  ــات علمي إصــدار مؤلف
فــي  احلديــث  تتنــاول 
العلمــي  مناهــج البحــث 
العلــوم  مجــال  فــي 

عيــة جتما ال ا

تأليف مراجع
ندوات علمية

ورش عمل
برامج تدريبية

جلنة األنشطة 
البحثية

جلنة األنشطة 
البحثية

جلنة األنشطة 
البحثية

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا

	-عدد املراجع العلمية 
املؤلفة

	-عدد الندواتاملنفذة
	-عدد ورش العمل 

املنفذة
	-عدد البرامج التدريبية 

املنفذة

)نشاط يتكرر 
سنويا2015ً - 

)2020

)نشاط يتكرر 
سنويا2015ً - 

)2020

)نشاط يتكرر 
سنويا2015ً - 

)2020

707070
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املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

3/2 تطوير 
قنوات نشر 

اإلنتاج 
البحثي 
للمعهد

قنوات نشر 
تضمن وصول 
نتائج دراسات 

وبحوث 
وتقارير 

املعهد لكافة 
األطراف 
املستفيدة 

محليا 
وإقليميا 

ودوليا

مراجعة قنوات النشر 
احلالية باملعهد

وتطويرها

تشكيل جلنة ملراجعة 
وتطوير قنوات النشر 

احلالية

إهداء أعداد اجمللة 
املصرية للتنمية 

والتخطيط لكافة 
اجلهات املعنية بصورة 

دورية

جلنة األنشطة 
البحثية

+
مركز احلاسب اآللي 

ونظم املعلومات

جلنة األنشطة 
البحثية

 + 
مركز املكتبات

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا

اجمللس العلمي
+

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا

يوليو -2017 يونيو 
2020

يوليو -2017 يونيو 
2020

مجلة علمية عاملية 
باللغة االجنليزية 

متخصصة في قضايا 
التخطيط والتنمية

تشكيل جلنة 
تستهدفاقتراح

ومتابعة إجراءات
إصدار مجلة 

علمية عاملية باللغة 
االجنليزية 

	-صدور العدد األول من 
اجمللة العلمية

	-االنتهاء من حتديد 
قنوات النشر التي تناسب 
طبيعة تخصصات املعهد 

وتضمن وصول نتائجه 
للمستفيدين

	-معدل الزائرين ملوقع 
املعهد لإلطالع ولتحميل 

أعداد اجمللة املصرية 
للتنمية والتخطيط

	-معدل بيع أعداد 
اجمللة املصرية للتنمية 

والتخطيط
	-معدالت االطالع 

وحتميل سلسلة قضايا 
التخطيط والتنمية من 

على موقع املعهد
	-معدل بيع سلسلة 

قضايا التخطيط والتنمية
	-معدل االطالع وحتميل 

كراسات السياسات من 
على موقع املعهد

	-معدل االطالع وحتميل 
منتجات املعهد البحثية 
األخرى من على موقع 

املعهد

71717171
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املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

00,000 جنيه

00,000 جنيه

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

4/2 تطوير 
منظومة 
حتكيم 

األنشطة 
البحثية 
باملعهد

منظومة 
حتكيم علمية 

لبحوث 
ودراسات 

املعهد تتفق 
واملعايير 
العاملية

االهتمام بالنشر 
الرقمي جلميع 

إصدارات املعهد 
البحثية

مراجعة قواعد منظومة 
حتكيم األعمال العلمية 

احلالية

إصدار كراسات 
للسياسات تتناول 
املوضوعات الهامة 
والعاجلة لصانعي 
السياساتومتخذي 

الفرارات

إنشاء  قاعدة بيانات 
تتيح بحوث ودراسات 
وتقارير املعهد لكافة 

املستفيدين
على موقع املعهد على 

شبكة االنترنت

تطوير منوذج إعداد 
مقترح املشروعات 

البحثية

وضع معايير حتكيم 
املشروعات البحثية

جلنة األنشطة 
البحثية

+
أعضاء الهيئة 

العلمية ومعاونيهم

مركز احلاسب اآللي 
ونظم املعلومات

+
جلنة املكتبات

+
جلنة تقنية 

املعلومات

جلنة األنشطة 
البحثية

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا
يوليو 2015 وحتى 

يونيو 2016

	-معدل صدور سلسلة 
كراسات السياسات

	-دورية وانتظام سلسلة 
كراسات السياسات

	-االنتهاء من بناء 
القاعدة الرقمية
	-إتاحة بحوث 

ودراسات املعهد 
للمستفيدين على شبكة 

االنترنت

	-إصدار النسخة 
املعدلة من معايير 

حتكيم مشروعات بحوث 
ودراسات املعهد املعدة 

طبقاً للنموذج اخملصص 
لذلك

إعداد  تقارير ونشرات 
دورية عن واقع 

االقتصاد املصري

كراسات 
للسياسات لصانعي 
السياساتومتخذي 

الفرارات

جلنة األنشطة 
البحثية

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا

يوليو -2015 يونيو 
2016

 )نشاط يتكرر 
سنويا2015ً - 

)2020

)نشاط يتكرر 
سنويا2015ً - 

)2020

	-صدور العدد األول 
من التقارير والنشرات 

الدورية

727272
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املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

إجمالي الغاية األولى

إجمالي الهدف االستراتيجي الثاني

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

00,000 جنيه

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

حتكيــم  معاييــر  دراســة 
والدراســات  البحــوث 
علــى  لتطبيقهــا  العامليــة 
أنشــطة املعهــد البحثيــة

تطبيق معايير حتكيم 
البحوث والدراسات 
العاملية على بحوث 

ودراسات املعهد

جلنة األنشطة 
البحثية

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا

)نشاط يتكرر 
سنويا2015ً - 

)2020

االلتــزام  معــدل  	-قيــاس 
حتكيــم  معاييــر  بتطبيــق 
والدراســات  البحــوث 
املعهــد  علــى  العامليــة 
األنشــطة  جلنــة  )تقييــم 
البحثيــة قبــل التحكيــم + 

احملكمــن( تقاريــر 

73737373
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املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

توفير بيئة تفي بمتطلبات معايير ضمان الجودة وتمكن من تأهيل خريجين متميزين يف مجاالت التخطيط والتنميةالهدف االستراتيجي األول

الغاية الثانية: محور الدراسات العليا

1/1تطوير 
برامج 

الدراسات 
العليا 

ومحتوياتها 
مبا يتفق 

ومتطلبات 
معايير ضمان 

اجلودة 
واحلصول 

علي االعتماد 
األكادميي 

برامج للدراسات 
العليا معدة 

ومنفذة وفقا 
ملتطلبات معايير 
ضمان اجلودة 

واالعتماد 
األكادميي

املراجعة والتطوير 
املستمر للوائح  وقواعد 

الدراسات العليا

مراجعة مواصفات 
خريجي برنامج 

ماجستير التخطيط 
والتنمية مبا يتوافق 
ومتطلبات معايير 

ضمان اجلودة 
واحتياجات سوق العمل

فرق عمل
استطالعات رأي

مقابالت
إعداد دليل لبرامج 

الدراسات العليا
استطالع آراء أصحاب 

األعمال
استطالع آراء خريجي 

برنامج املاجستير 
استطالع آراء الدارسن 

احلالين
ورش عمل

ألعضاء الهيئة العلمية

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا
+

جلنة الدراسات 
العليا

جلنة التخطيط 
االستراتيجي 
وضمان اجلودة

يوليو -2015يونيو 
2016

	-إصــدار دليــل لبرامــج 
يتــم   العليــا  الدراســات 
وحتديثــه  مراجعتــه 
علــى  ونشــره  ســنوياً 
موقــع املعهــد فــي صــورة 

نيــة و لكتر ا

مــن حتديــد  	-االنتهــاء 
خريــج  مواصفــات 

املاجســتير برنامــج 

لضمــان  وحــدة  إنشــاء 
اجلــودة جلميــع  حتقيــق 

املعهــد أنشــطة 

توصيــف أهــداف ومهــام 
وحــدة ضمــان اجلــودة

تعديل الهيكل التنظيمي 
للمعهد ليتضمن وحدة 
لضمان اجلودة تابعة 
لرئيس املعهد مع ضم 

مسئولياتها للجنة 
التخطيط االستراتيجي

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا
+

جلنة الدراسات 
العليا

مجلس اإلدارة 
)االعتماد(

+
اجمللس العلمي

يوليو -2015يونيو 
2016

	-اعتماد الهيكل 
التنظيمي للمعهد متضمنا 

لوحدة ضمان اجلودة
	-خطة عمل معتمدة من 

اجمللس العلمي لوحدة 
ضمان اجلودة

747474
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املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

مراجعة معايير قبول 
طالب برنامج ماجستير 

التخطيط والتنمية

تصميم منوذج التقرير 
السنوي للبرنامج

تصميم مناذج التقارير 
الفصلية للمقررات

تصميم قائمة 
استقصاء تقييم 

البرنامج
تصميم قائمة 

استقصاء تقييم 
مقررات البرنامج

دراسة وحتليل التقارير 
الفصلية والسنوية 

للبرنامج
دراسة وحتليل تقارير 

أساتذة املقررات
دراسة وحتليل قوائم 

استقصاء تقييم 
البرنامج

دراسة وحتليل قوائم 
استقصاء تقييم 

املقررات
تنظيم ورش عمل 

ألعضاء الهيئة العلمية 
للتدريب على تعبئة 
النماذج املوضحة 

أعاله

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا
+

جلنة الدراسات 
العليا

+
مركز الدراسات 

العليا
 +

مركز التدريب

جلنة التخطيط 
االستراتيجي 
وضمان اجلودة

يوليو -2015يونيو 
2016

	-نتائج حتليل التقارير 
السنوية للبرنامج

	-نتائج حتليل تقارير 
أساتذة املقررات 

الفصلية

	-نتائج حتليل قوائم 
استقصاء تقييم 

البرنامج

	-نتائج حتليل قوائم 
استقصاء تقييم 

املقررات

75757575
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املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

حتديد نواجت تعلم 
 -CILOs– املقررات
وتوصيفها في ضوء 

متطلبات معايير ضمان 
اجلودة

دورات تدريبية
ألعضاء الهيئة العلمية

ورش عمل
مجموعات تركيز

	-االنتهاء من حتديد 
-PILOs– نواجت التعلم

املستهدفة ملقررات 
املاجستير

التعلــم– نــواجت  حتديــد 
PILOs-املستهدفة 

املاجســتير  لبرنامــج 
مواصفــات  ضــوء  فــي 

يجــن خلر ا

تصميم قائمة استقصاء 
استطالع آراء أصحاب 

األعمال
استطالع آراء أصحاب 

األعمال بشأن 
مواصفات اخلريجن

تصميم قائمة استقصاء 
استطالع آراء خريجي 

برنامج املاجستير  بشأن 
نواجت تعلم البرنامج

استطالع آراء خريجي 
برنامج املاجستير 

تصميم قائمة استقصاء 
استطالع آراء الدارسن 
احلالين بشأن األهداف 

التعليمية للمقررات 
ونواجت التعلم

استطالع آراء الدارسن 
احلالين ببرنامج 

املاجستير
دورات تدريبية

ألعضاء الهيئة العلمية

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا
+

جلنة الدراسات 
العليا
 +

مركز التدريب

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا
+

جلنة الدراسات 
العليا

جلنة التخطيط 
االستراتيجي 
وضمان اجلودة

جلنة التخطيط 
االستراتيجي 
وضمان اجلودة

يوليو -2016يونيو 
2017

يوليو -2016يونيو 
2017

	-االنتهاء من حتديد 
-PILOs– نواجت التعلم

املستهدفة لبرنامج 
املاجستير

767676
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املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

00,000 جنيه

00,000 جنيه

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

توصيف مقررات 
برنامج املاجستير في 
ضوء متطلبات معايير 

ضمان اجلودة

إعداد التقارير الفصلية 
والسنوية للبرنامج 

واملقررات  في ضوء 
متطلبات معايير ضمان 

اجلودة

وضع نظام للمراجعة 
الدورية للبرنامج 
واملقررات لضمان 

التطوير املستمر

دورات تدريبية
ألعضاء الهيئة العلمية

ورش عمل
مجموعات تركيز

دورات تدريبية
ألعضاء الهيئة العلمية

ورش عمل

مجموعات تركيز

دورات تدريبية
ألعضاء الهيئة العلمية

ورش عمل

مجموعات تركيز

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا
+

جلنة الدراسات 
العليا

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا
+

جلنة الدراسات 
العليا

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا
+

جلنة الدراسات 
العليا

جلنة التخطيط 
االستراتيجي 
وضمان اجلودة

جلنة التخطيط 
االستراتيجي 
وضمان اجلودة

جلنة التخطيط 
االستراتيجي 
وضمان اجلودة

يوليو -2016يونيو 
2017

يوليو -2016يونيو 
2017

يوليو -2016يونيو 
2017

	-االنتهاء من توصيف 
مقررات برنامج املاجستير 

مبا يتفق معايير ضمان 
اجلودة

تصميــم  مــن  	-االنتهــاء 
البرنامــج تقييــم  تقريــر 

تصميــم  مــن  	-االنتهــاء 
املقــررات تقييــم  تقاريــر 

	 -االنتهاء من وضع 
نظام للمراجعة الدورية 

للبرنامج لضمان التطوير 
املستمر للبرنامج

	-االنتهاء من وضع 
نظام للمراجعة الدورية 

للمحتويات التفصيلية 
للمقررات لضمان التطوير 

املستمر للبرنامج

برنامــج  توصيــف 
ضــوء  فــي  املاجســتير 
متطلبــات معاييــر ضمــان 

ة د جلــو ا

دورات تدريبية
ألعضاء الهيئة العلمية

ورش عمل
مجموعات تركيز

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا
+

جلنة الدراسات 
العليا

جلنة التخطيط 
االستراتيجي 
وضمان اجلودة

يوليو -2016يونيو 
2017

	-االنتهاء من توصيف 
برنامج املاجستير مبا 
يتفق معايير ضمان 

اجلودة

77777777
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00,000 جنيه

املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

00,000 جنيه

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

توفير معامل حاسب 
وقاعات تعليمية 
مجهزة بتقنيات 

حديثة

الصيانة الدورية 
والتحديث املستمر 
لقاعات التدريس 
ومعامل احلاسب 

باملعهد

وضع خطة لضمان 
توفير األجهزة واملعدات 

الالزمة

التعاقد مع جهات 
متخصصة لصيانة 

ملعامل احلاسب وقاعات 
التدريس

توفير األجهزة واملعدات 
املناسبة

دورات تدريبية للفنين

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا
+

مركز الدراسات 
العليا

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا
+

مركز الدراسات 
العليا

+
مركز احلاسب اآللي 

ونظم املعلومات
+

مركز التدريب

جلنة التخطيط 
االستراتيجي 
وضمان اجلودة

جلنة التخطيط 
االستراتيجي وضمان 

اجلودة

يوليو -2015يونيو 
2016

ويتكرر سنوياً

	-مؤشرات رضاء 
الطالب ببرامج 
الدراسات العليا

	-مؤشرات رضا الهيئة 
التدريسية

	-مؤشرات رضاء 
الطالب ببرامج الدراسات 

العليا

	-مؤشرات رضاء الهيئة 
التدريسية

تطوير نظم تقييم 
الطالب- من خالل 
تقييم نواجت التعلم 
للبرنامج واملقررات

ربط  املقررات الدراسية 
ببرنامج املاجستير 

بأحدث نتائج لألبحاث 
في مجاالت التخطيط 

والتنمية لضمان 
ارتباطها بالواقع العملي

2/1 جعل 
املعهد بيئة 

جاذبة للطلبة 
المتميزين 
من كافة 

التخصصات 
العلمية في 

مؤسسات الدولة 
اخملتلفة لالرتقاء 

مبستواهم 
العلمي والعملي 

في مجاالت 
التخطيط 

والتنمية

دورات تدريبية
ورش عمل

تطبيقات عملية
سيمنارات

	-مؤشرات رضاء 
طالب البرنامج

	-مؤشرات رضاء 
اجلهات املوظفة 

خلريجي البرنامج

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا
+

جلنة الدراسات 
العليا

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا
+

جلنة الدراسات 
العليا

جلنة التخطيط 
االستراتيجي 
وضمان اجلودة

يوليو -2016يونيو 
2017

جلنة التخطيط 
االستراتيجي 
وضمان اجلودة

يوليو -2016يونيو 
2017

يوليو -2015يونيو 
2016

	-تطور نسبة حتقيق 
نواجت التعلم للبرنامج

	-تطور نسبة حتقيق 
نواجت التعلم لكل مقرر 

على حده

املراجعة الدورية لنظم 
تقييم الطالب

تدريب أعضاء الهيئة 
التدريسية على تقييم 

الطالب مبا يضمن حتقق 
نواجت التعلم اخلاصة 

باملقرر والبرنامج- 
CILOs-PILOs

787878
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00,000 جنيه

املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

استحداث وحدة للتعليم 
االلكتروني والتعلم عن 

بعد

دورات تدريبية 
ورش عمل

استقصاءات
مقابالت شخصية

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا
+

مركز الدراسات 
العليا

+
مركز املعلومات 

التخطيطية

جلنة التخطيط 
االستراتيجي وضمان 

اجلودة

يوليو -2017يونيو 
2020

	-مؤشرات رضاء 
الطالب ببرامج 
الدراسات العليا

	-مؤشرات رضاء 
الهيئة التدريسية

	-إجناز عدد ثالثة 
مقررات للتدريس 

االلكتروني والتعلم  عن 
بعد سنوياً

توفير األنشطة 
الالمنهجية والرعاية 

الصحية للطالب 
وتشجيع األنشطة 

التفاعلية بن أعضاء 
الهيئة التدريسية 

والطالب

تطوير نظم العمل 
باملكتبة وتوفير املراجع 

وقواعد البيانات 
االلكترونية

مراجعة النظم احلالية 
لعمل املكتبة وتطويرها
االشتراك في قواعد 

املعلومات احمللية 
والعاملية املناسبة

	-وضع قواعد تيسر 
للباحثن االستفادة من 

خدمات املكتبة
	-معدل حتميل 

األبحاث العلمية من 
قواعد املعلومات من 

جانب طالب الدراسات 
العليا باملعهد

	-معدل الزائرين 
لقواعد املعلومات من 

جانب كافة املستخدمن

العامةإدارة العالقات +العليامركز الدراسات +العلياجلنة الدراسات +العلياللبحوث والدراسات نائب رئيس املعهد 

مركز املكتبات
+

مركز احلاسب اآللي 
ونظم املعلومات

+
 مركز الدراسات 

العليا

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا
+

جلنة الدراسات 
العليا

يوليو -2015يونيو 
2016

جلنة التخطيط 
االستراتيجي 
وضمان اجلودة

يوليو -2015يونيو 
2016

ويتكرر سنوياً

أنشطة وخدمات رياضية
أنشطة وخدمات اجتماعية 

وثقافية
تطبيق نظام الساعات املكتبية 
ملقبلة الطالب بواسطة أعضاء 

الهيئة التدريسية
مشاركة أعضاء الهيئة 

التدريسية في أنشطة طالب 
الدراسات العليا الالمنهجية

79797979
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املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

00,000 جنيه

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

تفعيل نظام اإلرشاد 
األكادميي لطلبة برنامج 

املاجستير

دراسات 
استقصاءات

فرق عمل
إنشاء قواعد بيانات

تصميم نظام اإلرشاد 
األكادميي

دورات تدريبية لتفعيل 
نظام اإلرشاد األكادميي

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا
+

مركز الدراسات 
العليا

+
مركز احلاسب اآللي 

ونظم املعلومات

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا
+

جلنة الدراسات 
العليا

+
مركز الدراسات 

العليا
+

مركز التدريب

جلنة التخطيط 
االستراتيجي 
وضمان اجلودة

جلنة التخطيط 
االستراتيجي وضمان 

اجلودة

يوليو -2016يونيو 
2017

	-معدل إقبال 
اخلريجن على 

استخدام موقع املعهد

	-سهولة استرجاع 
املعلومات من قاعدة 

بيانات اخلريجن عند 
احلاجة لذلك

	-ارتفاع معدالت اإلقبال 
على البرنامج

	-عدد اللقاءات املنظمة 
مع الطالب للتعرف على 

مشكالتهم
	-انخفاض نسبة غياب 

طالب املاجستير
	-تزايد معدل رضا 

الطالب 
	-تطور نسبة النجاح في 

حل مشكالت الطالب 
املتعثرين أكادمييا أو ذوى 

االحتياجات اخلاصة

تطوير موقع املعهد 
باللغتن- العربية 
واالجنليزية مبا 

يضمن وجود منتديات 
لتفاعل الهيئة العلمية 

والطالب

إنشاء  موقع )منتدى( 
للخريجن  يسمح لهم 
بالتواصل املستمر مع 

املعهد

إنشاء قاعدة بيانات 
خلريجي برنامج 

املاجستير

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا
+

مركز الدراسات 
العليا

+
مركز احلاسب اآللي 

ونظم املعلومات

جلنة التخطيط 
االستراتيجي 
وضمان اجلودة

يوليو -2015يونيو 
2016

يوليو -2015يونيو 
2016

	-معدل إقبال الهيئة 
العلمية على استخدام 

موقع املعهد
	-معدل إقبال الطالب 

على استخدام موقع 
املعهد

	-معدل إقبال الطالب 
على استخدام موقع 

املعهد

دراسات 
استقصاءات

فرق عمل
إنشاء قواعد بيانات

808080
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00,000 جنيه

املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

أعضاء هيئة 
تدريس 

وهيئة معاونة 
وكوادر 

إدارية ذوى 
كفاءات 
وخبرات 

عالية

وضع خطة ممنهجة 
إلعداد وتأليف الكتب 
األساسية للمقررات 
التي يتم تدريسها 
ببرنامج املاجستير

تأليف خمس كتب 
سنوياً )5 ×3( ملدة ثالث 

سنوات

جلنة الدراسات 
العليا

+
مركز الدراسات 

العليا
نائب رئيس املعهد 

للبحوث والدراسات 
العليا

يوليو -2015يونيو 
2020

ويكرر سنوياً

	-معدل املشاركن 
بالبرامج التدريبية من 

أعضاء الهيئة العلمية
	-نتائج تقييم البرنامج

	-نتائج تقييم املقررات 
	-نتائج استطالع آراء 

الهيئة العلمية

	-عدد الكتب املؤلفة 
سنوياً

تنمية املهارات والقدرات 
التدريسية ألعضاء 

الهيئة العلمية ومعاونيهم 
وبشكل خاص في مجال 
تصميم املقررات  وطرق 

التدريس احلديثة 
وأساليب تقييم الطالب 
وطرق وضع االختبارات

3/1 التطوير 
املهني وتنمية 

الكوادر 
العلمية 

واإلدارية 
باملعهد 

تدريب أعضاء الهيئة 
العلمية على استخدام 

نظام التعليم االلكتروني 
والتعلم عن بعد

دورات تدريبية
ورش عمل

	-نسبة املنفذ من خطة 
التدريب

	-عدد أعضاء الهيئة 
العلمية الذين حضروا 

الدورات التدريبية
	-عدد املقررات 
الدراسية املعدة 

للتدريس في صورة 
الكترونية سنوياً

	-عدد املقررات 
الدراسية التي يتم 

تدريسها سنوياً بنظام 
التعليم اإللكتروني 

والتعلم عن بعد 

جلنة الدراسات 
العليا
 +

مركز التدريب
+

مركز الدراسات 
العليا

جلنة الدراسات 
العليا
 +

مركز التدريب
+

مركز الدراسات 
العليا

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

يوليو -2015يونيو العليا
2020

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

يوليو -2015يونيو العليا
2020

خطة ممنهجة للتدريب 
والتطوير املهني ألعضاء 
الهيئة العلمية ومعاونيهم

ورش عمل

نظم تقييم لألداء

استقصاءات

81818181
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املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

00,000 جنيه

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

تدريب العاملن 
باجلهازين الفني 

واإلداري ذوي الصلة 
بنشاط الدراسات العليا

تدعيم اجلهازين الفني 
واإلداري بالتخصصات 

املطلوبة من أوائل 
اخلريجن

نظم معلنة لتقييم األداء
استقصاءات

مقابالت شخصية

دراسة االحتياجات 
البشرية

اإلعالن عن  الوظائف 
املطلوبة

إجراء املسابقة بن 
املتقدمن واختيار 

األنسب

تأهيل املتقدمن لشغل 
الوظائف املستهدفة

جلنة الدراسات 
العليا

 +  
مركز التدريب

+
مركز الدراسات 

العليا

جلنة الدراسات 
العليا 

+
مركز الدراسات 

العليا
+

مركز التدريب

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا

رئيس املعهد
+

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا

يوليو -2015يونيو 
2017

	-معدل رضاء الطالب
	-معدل رضاء أعضاء 

الهيئة العلمية

	-عدد املعينن من ذوي 
الكفاءات

	-عدد الدورات التدريبية 
التي حصل عليها 

املوظفن اجلدد لتأهيلهم 
في مجالهم الوظيفي

تقييم أداء العاملن 
باجلهازين الفني 

واإلداري ذوي الصلة 
بنشاط الدراسات العليا 

وفقا ملا هو منصوص 
عليه ببطاقات الوصف 

الوظيفي

جلنة الدراسات 
العليا
 +

مركز التدريب
+

مركز الدراسات 
العليا

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا

يوليو -2015يونيو 
2020

يوليو -2015يونيو 
2020

	-نسبة املنفذ من خطة 
التدريب

	-معدل حضور العاملن 
للدورات التدريبية

خطة ممنهجة للتدريب 
والتطوير اإلداري

ورش عمل

828282
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املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

4/1 حتقيق 
التنوع الطالبي 

عن طريق 
السماح للطلبة 
غير املصرين 

بالتسجيل 
لبرامج 

الدراسات 
العليا مبا 

يساهم في 
حتقيق دور 

املعهد اإلقليمي 
والدولي

تدريس بعض املقررات  
ببرامج الدراسات العليا 

باللغة االجنليزية

تطوير اخلطة الدراسية 
لبرنامج املاجستير

تعديل احملتوى العلمي 
لبعض املقررات لتصبح 

باللغة االجنليزية

تدريب بعض أعضاء 
الهيئة العلمية على 
التدريس  باللغة 

االجنليزية

	-نسبة املقررات التي يتم 
تدريسها باللغة االجنليزية 

لباقي املقررات

	-عدد الدورات التدريبية 
التي حصل عليها أعضاء 

الهيئة العلمية للتدريس 
باللغة اإلجنليزية

وتعيــن  اســتقطاب 
ــة  ــة العلمي أعضــاء بالهيئ
املهــارات  متتلــك 
والتدريســية  البحثيــة 
علــى  يســاعد  ومبــا 
إعــادة التــوازن للتركيبــة 
العمريــة للهيئــة العلميــة

دراســية  منــح  تقــدمي 
ــن ــر املصري للطــالب غي

دراسة االحتياجات 
من الدرجات العلمية 

اخملتلفة وبالتخصصات 
املطلوبة

اإلعالن عن  الوظائف 
املطلوبة

إجراء املسابقة بن 
املتقدمن واختيار 

األنسب

توفير التمويل الالزم  
للمنح الدراسية

اإلعالن عن املنح

مقابالت شخصية

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا
+

نائب رئيس املعهد 
خلدمة اجملتمع

+
املراكز العلمية

+
نائب رئيس املعهد 

للبحوث والدراسات 
العليا

+
جلنة الدراسات 

العليا

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا
+

مركز الدراسات 
العليا

+
نائب رئيس املعهد 

خلدمة اجملتمع
+

مركز التدريب

رئيس املعهد
  
+

اجمللس العلمي

رئيس املعهد

جلنة التخطيط 
االستراتيجي 
وضمان اجلودة

يوليو -2015يونيو 
2020

يوليو -2015يونيو 
2020

	-عدد املعينن من ذوي 
الكفاءات من أعضاء 

الهيئة العلمية

	-درجة التوازن في 
التركيبة العمرية لهيكل 

الهيئة العلمية

	-تزايد معدل الطالب 
غير املصرين بالبرنامج 

بنسبة 5% سنويا

83838383
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املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

إجمالي الهدف االستراتيجي األول

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

تضمن االتفاقيات 
اإلقليمية والدولية 
للمعهد قبول املعهد 
لطالب بعض الدول 
كدارسن ببرنامج 
املاجستير برسوم 
مخفضة أو كمنح

تفعيل االتفاقيات 
اإلقليمية والدولية

حتديد عدد املنح 
الدراسية السنوية

رئيس املعهد
  
+

اجمللس العلمي

	-تزايد عدد االتفاقيات 
التي مت تفعيلها واملتضمنة 

للمنح الدراسية
	-عدد املنح الدراسية  

السنوية
	-حتديد شرائح الرسوم 

الدراسية للمقررات 
والبرنامج للطالب غير 

املصرين

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا
+

نائب رئيس املعهد 
خلدمة اجملتمع

+
جلنة االتفاقيات 
والتعاون العلمي

يوليو -2015يونيو 
2016

848484



85

التنوع يف برامج الدراسات العليا يف مجاالت التخطيط والتنمية مع ضمان ارتفاع مستوى الجودة الهدف االستراتيجي الثاني

املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

00,000 جنيه

00,000 جنيه

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

2/2 عقد 
اتفاقات وبناء 

شراكات 
علمية متنوعة 
مع مؤسسات 
علمية محلية 

وإقليمية 
وعاملية 

استحداث  عدد )2( 
برنامج للدكتوراه تسمح 

لطالب برنامجي 
املاجستير باستكمال 

دراساتهم العليا

تقدمي دبلومات أكادميية  
)مهنية( تتناسب 

واحتياجات اجملتمع 
في مجاالت التخطيط 

والتنمية

حصر وحتديد 
املؤسسات  العلمية 
احمللية واإلقليمية 
والدولية املهتمة 

ببرنامج ماجستير 
املعهد

اتفاقات وبناء 
شراكات علمية 

متنوعة مع 
مؤسسات 

علمية محلية 
وإقليمية 

وعاملية مصنفة 
أكادميياً

استقصاء
دراسات
فرق عمل

شراكات مع مؤسسات 
علمية محلية أو إقليمية  

استقصاء
دراسات
فرق عمل

شراكات مع مؤسسات 
علمية محلية و إقليمية  

استقصاء
دراسات
فرق عمل

	-موافقة اجمللس 
األعلى للجامعات

	-بدء الدراسة ببرنامج 
الدكتوراه املكمل لبرنامج 

املاجستير احلالي

	-موافقة اجمللس األعلى 
للجامعات

	-بدء الدراسة ببرامج 
الدبلومات

	-عدد االتفاقيات املوقعة 
مع املؤسسات احمللية 

واإلقليمية والدولية التي 
سوف يتم التعاون معها 

ملنح الدرجات العلمية

1/2استحداث 
برامج 

للدبلومات 
األكادميية 
واملاجستير 
والدكتوراه 
تتناسب مع 
احتياجات 
اجملتمع 

وحتقيق التنمية 
مبجاالتها 

اخملتلفة

استقصاء
دراسات
فرق عمل

شراكات مع مؤسسات 
علمية محلية أو إقليمية  

استحداث برنامج 
للماجستير في تخصص 

جديد

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا
+

جلنة الدراسات 
العليا

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا
+

جلنة الدراسات 
العليا

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا
+

جلنة الدراسات العليا
 

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا
+

جلنة الدراسات العليا
+

جلنة االتفاقيات 
والتعاون العلمي

اجمللس العلمي
+

جلنة التخطيط 
االستراتيجي 
وضمان اجلودة

اجمللس العلمي
+

جلنة التخطيط 
االستراتيجي 
وضمان اجلودة

اجمللس العلمي
+

جلنة التخطيط 
االستراتيجي 
وضمان اجلودة

اجمللس العلمي
+

جلنة التخطيط 
االستراتيجي 
وضمان اجلودة

	-موافقة اجمللس األعلى 
للجامعات

	-بدء الدراسة ببرنامج 
املاجستير

يونيو -2017يونيو 
2020

يونيو -2016يونيو 
2020

يونيو -2016يونيو 
2020

يونيو -2016يونيو 
2020

85858585
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املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

إجمالي الهدف االستراتيجي الثاني

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

00,000 جنيه

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

عقد اتفاقات وشراكات 
مع تلك املؤسسات 
للتدريس املتبادل  

ببرامج الدراسات العليا 
باملعهد والبرامج املماثلة 

لديها 

عقد اتفاقات وشراكات 
مع تلك املؤسسات 
للتدريس املتبادل  

ببرامج الدراسات العليا 
باملعهد والبرامج املماثلة 

لديها 

فرق عمل

زيارات متبادلة

تعاون علمي للتدريس

فرق عمل

زيارات متبادلة

تعاون علمي للتدريس

اجمللس العلمي
+

جلنة التخطيط 
االستراتيجي 
وضمان اجلودة

اجمللس العلمي
+

جلنة التخطيط 
االستراتيجي 
وضمان اجلودة

	-عدد املقررات التي 
يتم تدريسها بالشراكة 

والتعاون مع تلك 
املؤسسات

	-عدد املقررات التي 
يتم تدريسها بالشراكة 

والتعاون مع تلك 
املؤسسات

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا
+

جلنة الدراسات 
العليا

+
جلنة االتفاقيات 
والتعاون العلمي

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا
+

جلنة الدراسات 
العليا

+
جلنة االتفاقيات 
والتعاون العلمي

يونيو -2016يونيو 
2020

يونيو -2016يونيو 
2020

مصنفة 
أكادميياً 

لتنفيذ ومنح 
الدرجات 
العلمية 
اخملتلفة

86

الهدف االستراتيجي الثالث

8686
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ربط محتوى برامج الدراسات العليا وأبحاثها بالقضايا الحيوية واملعاصرة يف مجاالت التخطيط والتنمية مع التركيز ىلع تنفيذ الهدف االستراتيجي الثالث
البحوث التطبيقية التي تساهم يف حل املشكالت املجتمعية

املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

إجناز بحوث 
طالب املاجستير 
وفقاً لتوجهات 

اخلطة 
االستراتيجية 

لنشاط البحوث 
باملعهد

فتح قنوات اتصال مع 
القطاعات احليوية 
باجملتمع وبصفة 

خاصة القطاع اخلاص 
لضمان متويل بحوث 

الطالب ورعاية أنشطة 
الدراسات العليا

3/ 1 تنفيذ 
جانب من 
البحوث 

والرسائل 
العلمية 

لطلبة برامج 
الدراسات 

العليا مبا يتسق 
مع اخلطة 

االستراتيجية 
للبحوث باملعهد

2/3فتح قنوات 
اتصال مع 
القطاعات 
احليوية 
اخملتلفة 

باجملتمع مبا 
يدعم بحوث 

طلبة الدراسات 
العليا ورعاية 

أنشطة 
الدراسات 

العليا اخملتلفة

شراكات 
حقيقية مع 

القطاع اخلاص 
لدعم البحوث 

التطبيقية 
لطلبة برامج 
الدراسات 

العليا

إقامة مؤمتر علمي 
سنوي  لشباب الباحثن 
لعرض  نتائج بحوث  
الهيئة املعاونة باملعهد 

وطالب املاجستير 
ويشارك في متويله 

القطاع اخلاص
رعاية القطاع اخلاص 
لتمويل بعض األنشطة 

احليوية لطالب 
الدراسات العليا

	-تزايد نسبة متويل 
القطاع اخلاص ملؤمتر 

شباب الباحثن مبعدل %5 
سنويا

	-تزايد نسبة رعاية 
القطاع اخلاص لنشاطات 

طالب الدراسات العليا 
5% سنويا 

اجتماعات

ورش عمل

مجموعات تركيز

التنسيق بن جلنة 
األنشطة البحثية 

وجلنة الدراسات العليا 
لضمان اتساق اجلانب 
األكبر من موضوعات 

بحوث رسائل املاجستير 
لطالب املعهد مع التوجه 

االستراتيجي خلطة 
البحوث باملعهد

إشراك املتميزين من 
طالب الدراسات العليا 

كأعضاء ضمن فرق 
عمل إجناز اخلطة 

السنوية لبحوث املعهد  

جلنة األنشطة 
البحثية

+
جلنة الدراسات 

العليا
+

مركز الدراسات 
العليا

جلنة الدراسات العليا
+

مركز الدراسات العليا

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا

	-نسبة  الرسائل العلمية 
لطالب الدراسات العليا  

املوجهة نحو القضايا 
املعاصرة في مجاالت 

التخطيط والتنمية 
ومبا يتسق مع التوجه 

االستراتيجي خلطة 
البحوث باملعهد

	-نسبة  الرسائل العلمية 
لطالب الدراسات العليا 
املوجهة حلل املشكالت 

التطبيقية ومبا يخدم 
املؤسسات التي ينتمون 

إليها
	-تطور معدل الطالب 
املشاركن ببحوث املعهد

يوليو -2016 يونيو 
2017م

يوليو -2016 يونيو 
2017م

87878787
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املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

00,000 جنيه

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

تشكيل مجالس 
استشاري للجنة 

الدراسات العليا من 
منظمات اجملتمع 
اخملتلفة لتسهيل 

احلصول على معلومات  
التغذية املرتدة الالزمة 
لتطوير البرامج اخملتلفة

تعزيز وتقوية عالقات 
املعهد باخلريجن من 

خالل إنشاء وحدة 
تابعة ملركز الدراسات 
العليا لضمان التواصل 
املستمر مع اخلريجن 
وتعظيم االستفادة من 

مراكزهم الوظيفية

ندوات 
ورش عمل
محاضرات

زيارات متبادلة

إنشاء قاعدة بيانات 
خلريجي املعهد 

وحتديثها بشكل مستمر
تنظيم يوم أو ملتقى 

سنوي يكرم فيه كرمي 
املتميزين من خريجن 

املعهد

توفير فرص للتعلم 
والتواصل املستمر 
لطالب املعهد من 

خالل إشراك املتميزين 
منهم في أنشطة املعهد 

من بحوث وتدريب 

جلنة الدراسات 
العليا

+
مركز الدراسات 

العليا

جلنة الدراسات 
العليا 

+
مركز الدراسات 

العليا
+

مركز التدريب

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا

رئيس املعهد
+

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا

يوليو -2015يونيو 
2017

	-استضافة عدد )10(  
متحدث من القطاع 
اخلاص على األقل 

سنويا مبقررات برنامج 
املاجستير 

	-مشاركة عدد )2( 
من القطاع اخلاص 

واحلكومي للتدريس 
ضمن مقررات برنامج 

املاجستير

	-االنتهاء من قاعدة 
بيانات اخلريجن

	-تنظيم امللتقى السنوي 
للخريجن

	-تطور أعداد املشاركن 
من الطالب بأنشطة 

املعهد اخملتلفة

	-معدل االستفادة 
من املراكز الوظيفية 
للخريجن في إجناز 

أنشطة املعهد اخملتلفة

	-متابعة قسم اخلريجن 

استضافة متحدثن من 
القطاع العام واخلاص 

واحلكومة لتقدمي 
محاضرات ضمن بعض 
املقررات لنقل خبراتهم 
العملية لطالب البرنامج

اجمللس العلمي
  
+

جلنة الدراسات 
العليا

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا

يوليو -2016 يونيو 
2017م

يوليو -2016 يونيو 
2017م

ويتكرر سنوياً

	-صدور قرار بتشكيل 
اجمللس

	-االستشاري

فرق عمل
استقصاءات

استطالعات الرأي
مجموعات تركيز

888888
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إجمالي الغاية الثانية

إجمالي الهدف االستراتيجي الثالث

00,000 جنيه

00,000 جنيه

املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

واستشارات

تخصيص قسم / منتدى 
ضمن موقع املعهد 

االلكتروني للخريجن 
مبا يضمن التواصل 
فيما بينهم والتواصل 

بينهم وبن املعهد

تزويد اخلريجن 
بنشرة دورية نصف 

سنوية الكترونيا حتوي 
الفعاليات املنفذة ضمن 
أنشطة املعهد واخملطط 

تنفيذها مستقباًل

من خالل موقع املعهد 

	-إصدار النشرة  بشكل 
دوري في صورة الكترونية 

للخريجن 

89898989
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املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

الوفاء باالحتياجات التدريبية واالستشارية للجهات املختلفة يف مجاالت التخطيط والتنمية الهدف االستراتيجي األول

الغاية الثالثة: محور التدريب واالستشارات

1/1تقدمي 
البرامج 

التدريبية 
واخلدمات 
االستشارية 

للجهات 
احمللية 

واإلقليمية 
والدولية 

في مجاالت 
التخطيط 
والتنمية 

دليل متكامل 
يستهدف بناء 
كوادر وكفاءات 
بشرية متميزة 
في مجاالت 
التخطيط 

والتنمية، ويفي 
باحتياجات 

اجلهات احمللية 
واإلقليمية 
والدولية 
التدريبية 

واالستشارية

حتديد إمكانات 
وقدرات املعهد 

التدريبية واالستشارية 
لتحديد أهم اجملاالت 

التنافسية مع املؤسسات 
املناظرة )دراسة سوق 
التدريب واالستشارات 

الفنية للمنافسن(

تنفيذ البرامج التدريبية  
واالستشارية لقطاعات 

الدولة اخملتلفة 
وللجهات اإلقليمية 

والدولية

ورش عمل 
ندوات

مجموعات تركيز
استقصاءات

املراكز العلمية
+

مركز التدريب 
واالستشارات

 +
جلنة التدريب 
واالستشارات

نائب رئيس املعهد 
خلدمة اجملتمع 

يناير -2015ديسمبر  
2016

ويكرر سنوياً

	-حتديــد أهــم مجــاالت 
التدريبيــة  التميــز 
اخلدمــات  وتقــدمي 
للمعهــد االستشــارية 

احتياجــات  إحصــر 
احملليــة  اجلهــات 
والدوليــة  واإلقليميــة 
واالستشــارية التدريبيــة 

ورش عمل 
ندوات

مجموعات تركيز
استقصاءات

املراكز العلمية
+

مركز العالقات 
العلمية

+
مركز التدريب 
واالستشارات

 +
جلنة التدريب 
واالستشارات

نائب رئيس املعهد 
يناير -2015ديسمبر  خلدمة اجملتمع 

2016
ويكرر سنوياً

	-إعداد قائمة تتضمن 
أسماء اجلهات ذات 

االهتمام بالنشاط 
التدريبي واالستشاري 
للمعهد محليا وإقليميا 

ودوليا

909090
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املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

تطوير قدرات ومهارات 
القائمن علىتنفيذ 
عمليات التخطيط 
والتنمية باجلهات 

اخملتلفة

دورات تدريبية
استطالعات الرأي

ورش العمل
الزيارات
مقابالت

	-تطور أعداد املشاركن 
من اجلهات اخملتلفة 

بالبرامج التدريبية للمعهد

تنفيــذ البرامــج التدريبية  
واالستشــارية لقطاعــات 
اخملتلفــة  الدولــة 
اإلقليميــة  وللجهــات 

ليــة و لد ا و

دورات تدريبية قصيرة 
األجل

دورات تدريبية طويلة 
األجل

تقدمي خدمات 
استشارية متنوعة

املراكز العلمية
  
+

مركز التدريب 
واالستشارات

 +
جلنة التدريب 
واالستشارات

مركز التدريب 
واالستشارات

  
 +

جلنة التدريب 
واالستشارات

نائب رئيس املعهد 
خلدمة اجملتمع 

نائب رئيس املعهد 
خلدمة اجملتمع 

يناير -2015ديسمبر  
2016

ويكرر سنوياً

يناير 
-2015ديسمبر  

2016
ويكرر سنوياً

	-تطور عدد الدورات 
التدريبية قصيرة األجل

	-تطور عدد الدورات 
التدريبية طويلة األجل

	-نتائج حتليل معلومات 
التغذية املرتدة من 

اجلهات اخملتلفة حول 
االستفادة من الدورات 

التدريبية املنفذة 

	-تطور عدد االستشارات 
املقدمة

	-تطور قيمة 
االستشارات املقدمة

	-نتائج حتليل معلومات 
التغذية املرتدة من 

اجلهات اخملتلفة حول 
االستفادة من اخلدمات 

االستشارية املقدمة

91919191
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املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

تسويق مجاالت النشاط 
التدريبي واالستشاري 

باملعهد 

إنشاء وحدة مسئولة عن 
الترويج ألنشطة املعهد 
التدريبية واالستشارية 

تابعة ملركز التدريب 
واالستشارات

التسويق لبرامج املعهد 
وخدماته االستشارية 

على موقع املعهد 
االلكتروني باللغتن 
العربية واالجنليزية

	-حتديد أهداف ومهام 
الوحدة

	-ممارسة الوحدة ملهام 
أعمالها

	-التغذية املرتدة من 
اجلهات اخملتلفة حول جودة 

أداء األنشطة التدريبية 
واالستشارية

	-وجود إعالنات عن 
خطة البرامج التدريبية 

ومجاالت تقدمي اخلدمات 
االستشارية على موقع 

املعهد على شبكة االنترنت 
باللغتن العربية واإلجنليزية

تنفيــذ البرامــج التدريبية 
اخلدمــات  وتقــدمي 
مــن خــالل  االستشــارية 
إقامــة عالقــات للشــراكة 
والتعــاون مــع املؤسســات 
العلميــة املناظــرة محليــا 

ودوليــاً وإقليميــا 

عقد االتفاقيات

الزيارات املتبادلة 

ورش العمل

مركز التدريب 
واالستشارات

 +
جلنة التدريب 
واالستشارات

+
جلنة االتفاقيات 
والتعاون العلمي

مركز التدريب 
واالستشارات

  
 +

جلنة التدريب 
واالستشارات

+
مركز احلاسب اآللي 

ونظم املعلومات

نائب رئيس املعهد 
خلدمة اجملتمع 

نائب رئيس املعهد 
خلدمة اجملتمع 

يناير -2015ديسمبر  
2016

ويكرر سنوياً

يناير 
-2015ديسمبر  

2016
ويكرر سنوياً

	-تطور عدد البرامج 
التدريبية املنفذة بالشراكة 

مع مؤسسات مناظرة 
محليا وإقليميا ودوليا

	-تطور عدد اخلدمات 
االستشارية املنفذة 

بالشراكة مع مؤسسات 
مناظرة محليا وإقليميا 

ودوليا

	-تطور قيمة اخلدمات 
االستشارية املنفذة 

بالشراكة مع مؤسسات 
مناظرة محليا وإقليميا 

ودوليا

929292
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املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

إجمالي الهدف االستراتيجي األول

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

00,000 جنيه

00,000 جنيه

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

2/1تقدمي  
دبلومات 
تدريبية 

وخدمات 
استشارية 

متنوعة تفي 
باحتياجات 

اجملتمع 
وحتقق 
التنمية 
املنشودة

دبلومات  
تدريبية 
قصيرة  
وطويلة  
وخدمات 
استشارية 

متنوعة تفي 
باحتياجات 

اجلهات 
اخملتلفة

دبلومات تدريبية طويلة 
األجل

خدمات استشارية 
متنوعة مبجاالت 
التنمية اخملتلفة

فرق عمل
مقابالت

استقصاءات
زيارات ميدانية

ندوات
ورش عمل

فرق عمل
مقابالت

استقصاءات
زيارات ميدانية

ندوات
ورش عمل

نائب رئيس املعهد 
خلدمة اجملتمع 

نائب رئيس املعهد 
خلدمة اجملتمع 

	-تطور عدد الدبلومات 
التدريبية

	-تطور أعداد املشاركن 
بالبرامج التدريبية

	-تطور عدد اخلدمات 
االستشارية

	-تطور أعداد اجلهات 
احلاصلة على اخلدمات 

االستشارية

تدريبيــة  دبلومــات 
األجــل قصيــرة 

فرق عمل
تشكيل جلان 

مقابالت
استقصاءات

زيارات ميدانية
ندوات

ورش عمل

املراكز العلمية
+

مركز التدريب 
واالستشارات

 +
جلنة التدريب 
واالستشارات

جلنة األنشطة 
البحثية

املراكز العلمية
+

مركز التدريب 
واالستشارات

 +
جلنة التدريب 
واالستشارات

نائب رئيس املعهد 
خلدمة اجملتمع 

يناير -2015ديسمبر  
2016

ويكرر سنوياً

يناير -2015ديسمبر  
2016

ويكرر سنوياً

يناير -2015ديسمبر  
2016

ويكرر سنوياً

	-تطــور عــدد الدبلومــات 
ــة التدريبي

	-تطــور أعــداد املشــاركن 
بالبرامــج التدريبيــة

93939393
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تطوير وتنويع البرامج التدريبية والخدمات االستشارية املقدمة بمستويات الجودة املعيارية وبما يلبى احتياجات الجهات الهدف االستراتيجي الثاني
املختلفة يف مجاالت التخطيط والتنمية 

املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

00,000 جنيه

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

1/2تطوير 
احملتوي 
التدريبي 

مبا يتماشي 
مع التغيرات 
املتسارعة 

ومعايير اجلودة 
املتعارف عليها 

في مجال 
التدريب، 

والتكيف مع 
املستجدات 
التي تطرأ 

على مختلف 
األصعدة

2/2 تنمية 
وتأهيل 

الكفاءات 
البشرية 

املسئولة عن 
تنفيذ نشاطي 

التدريب وتقدمي 
االستشارات 

باملعهد

حقائب 
تدريبية 

الكترونية 
وورقية 
-حتدث 
بشكل 

مستمر- 
للبرامج 
طويلة 

وقصيرة 
األجل

كفاءات 
بشرية  
)علمية 

وإدارية( ذات 
كفاءة عالية 
قادرة على 

تنفيذ البرامج 
التدريبية 

واالستشارية 
للجهات 
اخملتلفة

متويل إعداد حقائب 
تدريبية طويلة األجل 
مبا اليقل عن 3 برامج 

سنويا

التدريب والتطوير 
املهني املستمر للجهاز 
 )TOT( العلمي باملعهد
لتدريبه واطالعه على 

أحدث املستجدات 
في مجاالت التدريب 
وتقدمي االستشارات 

فرق عمل
مقابالت

استقصاءات
زيارات ميدانية

ورش عمل

الدورات التدريبية داخل 
املعهد

الدورات التدريبية خارج 
املعهد

الزيارات العلمية

ورش العمل 

	-تطور عدد احلقائب 
التدريبية طويلة األجل 
املعدة الكترونيا وورقيا 

سنوياً

	-تطور عدد الدورات 
التدريبية املنفذة داخل 

املعهد

	-تطور عدد الدورات 
التدريبية املنفذة خارج 

املعهد

	-تطور أعداد املشاركن 
بالبرامج التدريبية  من 

الهيئة العلمية باملعهد 

حقائــب  إعــداد  متويــل 
ــرة األجــل  ــة قصي تدريبي
مبعــدل10 برامــج ســنويا

فرق عمل
مقابالت

استقصاءات
زيارات ميدانية

ورش عمل

اجمللس العلمي
+

مركز التدريب 
واالستشارات

 +
جلنة التدريب 
واالستشارات

اجمللس العلمي
+

مركز التدريب 
واالستشارات

 +
جلنة التدريب 
واالستشارات

مركز التدريب 
واالستشارات

 +
جلنة التدريب 
واالستشارات

نائب رئيس املعهد 
خلدمة اجملتمع 

نائب رئيس املعهد 
خلدمة اجملتمع 

نائب رئيس املعهد 
خلدمة اجملتمع 

	-عدد احلقائب 
التدريبية قصيرة األجل 
املعدة الكترونيا وورقيا 

سنوياً

يناير -2015ديسمبر  
2016

ويكرر سنوياً

يناير -2015ديسمبر  
2016

ويكرر سنوياً

يناير -2015ديسمبر  
2016

ويكرر سنوياً

949494
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إجمالي الغاية الثالثة

إجمالي الهدف االستراتيجي الثاني

00,000 جنيه

00,000 جنيه

املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

الدورات التدريبية 
داخل املعهد

الدورات التدريبية 
خارج املعهد

ورش العمل 

التدريب املستمر 
للمختصن 

مبركز التدريب 
واالستشارات  

لتمكينهم من حسن 
إدارة نشاطي التدريب 
وتقدمي االستشارات 

باملعهد

	-تطور عدد الدورات 
التدريبية املنفذة داخل 

املعهد

	-تطور عدد الدورات 
التدريبية املنفذة خارج 

املعهد

	-تطور أعداد املشاركن 
بالبرامج التدريبية  من 
أعضاء اجلهازين الفني 

واإلداري اإلدارين 
القائمن على نشطي 

التدريب واالستشارات

مركز التدريب 
واالستشارات

  
 +

جلنة التدريب 
واالستشارات

نائب رئيس املعهد 
خلدمة اجملتمع 

يناير -2015ديسمبر  
2016

ويكرر سنوياً

95959595
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املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

00,000 جنيه

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

الوفاء باالحتياجات التدريبية واالستشارية للجهات املختلفة يف مجاالت التخطيط والتنمية الهدف االستراتيجي األول

الغاية الرابعة: محور البيئة املؤسسية

1/1تطوير 
الهيكل 

التنظيمي 
للمعهد

هيكل تنظيمي 
مراجع ومحدث 

وفقاً لرسالة 
وأهداف املعهد 

االستراتيجية

حتديد املراكز واألقسام 
واإلدارات الواجب 
حذفها من الهيكل 
التنظيمي أو تغيير 
مسمياتها أو تعديل 
أدوارها أو دمجها أو 

إضافتها

حتديد صالحيات 
اجمللس العلمي للمعهد 
)اللجنة العلمية حالياُ(

ومجالس املراكز العلمية 
وأقسامها العلمية مبا 
يناظرها باجلامعات 

املصرية

دراسات علمية
استقصاءات

مقابالت
ورش عمل

تقارير تقييم أداء

تشكيل جلان
فرق عمل

ندوات
استقصاءات

مقابالت شخصية

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا
+

نائب رئيس املعهد 
خلدمة اجملتمع 

+
جلنة التخطيط 

االستراتيجي
وضمان اجلودة

اجمللس العلمي
+

جلنة تطوير قانون 
املعهد

اجمللس العلمي

رئيس املعهد
+

جلنة التخطيط 
االستراتيجي

وضمان اجلودة

يوليو -2015 يونيو 
2016

يوليو -2015 يونيو 
2016

الواضــح  	-التحديــد 
الهيــاكل  كافــة  ملهــام 
)علميــة-  التنظيميــة 
باملعهــد فنية-إداريــة( 

إعــداد  مــن  	-االنتهــاء 
التنظيمــي  الهيــكل 

للمعهــد  اجلديــد 

	-صــدور الئحــة املعهــد 
متضمنــة  التنفيذيــة 
صالحيــات  حتديــد 
اجمللــس العلمــي واملراكز 
واألقســام  العلميــة 

لهــا التابعــة 

مراجعة الهيكل
احلالــي  التنظيمــي 
للمعهــد ومراجعــة مهــام 
كل مركــز علمــي أو فنــي  
إداري قســم  أو  إدارة  أو 

باملعهد 

دراسات علمية
استقصاءات

مقابالت
ورش عمل

تقارير تقييم أداء

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا
+

نائب رئيس املعهد 
خلدمة اجملتمع

+
جلنة التخطيط 

االستراتيجي
وضمان اجلودة

يوليو -2015 يونيو اجمللس العلمي
2016

	-التحديد الواضح ملهام 
كافة الهياكل التنظيمية 
)علمية- فنية-إدارية( 

باملعهد

	-االنتهاء من إعداد 
الهيكل التنظيمي اجلديد 

للمعهد 

969696



97

00,000 جنيه

املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

	-اعتماد قانون 
املعهد املعدل والئحته 

التنفيذية

00,000 جنيه جلنة التخطيط 
االستراتيجي

وضمان اجلودة

	-وجود خطة 
إستراتيجية للمعهد

	-اإلعالن عن رؤية 
ورسالة املعهد بصورة 

واضحة للشركاء 
األساسين

	-تفعيل اخلطة التنفيذية

دراسات علمية
استقصاءات

مقابالت
ورش عمل

ندوات
مجموعات تركيز

رفع كفاءة 
اإلدارة العليا 

باملعهد بتطبيقها 
لفكر اإلدارة 
االستراتيجية

إعداد اخلطة 
االستراتيجية للمعهد مبا 
تتضمنه من رؤية ورسالة 
وخطة عمل تنفيذية آخذة 

في االعتبار توجهات 
الدولة االستراتيجية في 

املرحلة القادمة )رؤية 
مصر للتنمية املستدامة 

2016 - 2030 على سبيل 
املثال

اجمللس العلمي
يوليو -2015 يونيو 

2016

تعديل قانون املعهد 
والئحته التنفيذية 

ليعكس  التطوير في 
رؤية املعهد ورسالته 

وأهدافه االستراتيجية

مراجعة الوصف 
الوظيفي احلالي جلميع 

الوظائف احلالية 
باملعهد مع إعادة تسكن 

العاملن في ضوء 
خبراتهم الوظيفية 

الفعلية

2/1 تطوير 
وتأهيل 

اإلدارة العليا 
لرفع كفاءة 
األداء من 

خالل

دراسات علمية
استقصاءات

مقابالت
ورش عمل

تقارير تقييم أداء
فرق عمل

اجمللس العلمي
  
+

جلنة تطوير قانون 
املعهد

جلنة الدراسات 
العليا
 +

مركز التدريب
+

مركز الدراسات 
العليا

	-وجود توصيف وظيفي 
دقيق جلميع الوظائف 
الفنية واإلدارية باملعهد 
مع مقارنته باملمارسات 

الفعلية لكل وظيفة

	-عدد العاملن الذين 
مت إعادة تسكينهم على 
وظائف أخرى باملعهد 
لتعظيم االستفادة من 

خبراتهم الوظيفية

	-عدد دورات التدريب 
التحويلي للعاملن باملعهد 

لسد العجز في بعض 
الوظائف الفنية واإلدارية

	-عدد املوظفن اجلدد 
املعينن لتدعيم اجلهازين 

الفني واإلداري

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا

يوليو -2015يونيو 
2020

مجلس اإلدارة

يونيــو  يوليــو -2015 
2016

تشكيل جلان
مراجعة قوانن ولوائح 

املؤسسات البحثية 
املناظرة

استشارات قانونية
استقصاءات

97979797
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املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

00,000 جنيه

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

تأهيل القيادات 
األكادميية واإلدارية 
في مجال التخطيط 

االستراتيجي

وضع آلية مناسبة 
تضمن املراجعة 
الدورية للخطة 

االستراتيجيةلضمان 
إجراء التعديالت 
الالزمة في الوقت 

املناسب

دورات تدريبية
ندوات

ورش عمل

دراسات علمية
تكوين فرق عمل

	-تطور أعداد املشاركن 
من القيادة العليا باملعهد 

في الدورات التدريبية 
املتعلقة باملناصب القيادية 

	-نتائج حتليل مؤشرات 
األداء املضمنة في اخلطة 

التنفيذية ملتابعة مدى 
التقدم في إجناز اخلطة 

االستراتيجية

وبرامــج  رســالة  إعــداد 
التنفيذيــة  العمــل 
العلميــة  للمراكــز 
والفنيــة  فــي ضــوء رؤيــة 
ورســالة املعهــد وأهدافــه 

تيجية ا ســتر ال ا

دراسات علمية
استقصاءات

مقابالت
ورش عمل

ندوات
مجموعات تركيز مع 
الشركاء األساسين

املراكز العلمية
+

املراكز الفنية

نائب رئيس املعهد 
خلدمة اجملتمع 

+
جلنة التدريب 
واالستشارات

جلنة التخطيط 
االستراتيجي

وضمان اجلودة

اجمللس العلمي
+

جلنة التخطيط 
االستراتيجي

وضمان اجلودة

جلنة التخطيط 
االستراتيجي

وضمان اجلودة

اجمللس العلمي

ديسمبر -2015 
يونيو 2016

	-اإلعالن عن رسالة 
كل مركز علمي بصورة 

واضحة لشركائه 
األساسين

	-إعداد كل مركز علمي 
لبرنامج العمل اخلاص 
به لثالث سنوات قادمة 

مبا يتسق مع اخلطة 
االستراتيجية للمعهد

	-اإلعالن عن رسالة كل 
مركز فني بصورة واضحة 

لشركائه األساسين
	-إعداد كل مركز فني 
لبرنامج العمل اخلاص 
به لثالث سنوات قادمة 

مبا يتسق مع اخلطة 
االستراتيجية للمعهد

تفعيل فكر 
التخطيط 

االستراتيجي 
في جميع 
األنشطة 

األكادميية 
واإلدارية 

باملعهد

989898
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املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

نظام 
جيد إلدارة 
املعلومات 

يساعد على 
رفع كفاءة 

األداء العلمي 
واإلداري 

باملعهد

	-معدالت رضا اجلهاز 
العلمي عن إجناز 

األعمال
	-معدالت رضا 

اجلهاز الفني عن إجناز 
األعمال

	-معدالت رضا اجلهاز 
اإلداري عن إجناز 

األعمال
	-تطور معدالت 
استخدام قواعد 

البيانات من جانب كافة 
العاملن باملعهد

بناء نظم وقواعد بيانات 
الكترونية متكاملة متكن 
من رقمنة/ ميكنة العمل 

اإلداري واملالي بهدف
تبسيط إجراءات العمل 

املالي واإلداري
تقليص الفترة الزمنية 

للدورات املستندية لكافة 
األعمال اإلدارية واملالية

التطوير املستمر ألداء  
الهيئة العلمية واإلدارية 
في مجاالت االتصال 
واستخدام احلاسوب

دورات تدريبية 
ورش عمل

	-عدد الدورات 
التدريبية  املنفذة للهيئة 
العلمية والفنية واإلدارية 

في مجال تقنية 
املعلومات

	-أعداد املشاركن 
من الهيئة العلمية 
واجلهازين الفني 

واإلداري في الدورات 
التدريبية في مجال 

تقنية املعلومات

3/1 تطوير 
البنية 

املعلوماتية

مركز احلاسب اآللي 
ونظم املعلومات

+
جلنة تقنية 

املعلومات

نائب رئيس املعهد 
خلدمة اجملتمع 

+
مركز التدريب 
واالستشارات

+
مركز احلاسب اآللي 

ونظم املعلومات
+

جلنة تقنية 
املعلومات

جلنة التخطيط 
االستراتيجي

وضمان اجلودة

جلنة التخطيط 
االستراتيجي

وضمان اجلودة

دراسات علمية
تكوين فرق عمل

تشكيل جلان
دورات تدريبية 

00,000 جنيه تطوير موقع  تفاعلي 
للمعهد باللغتن العربية 

واالجنليزية

	-وجود موقع يسمح تكوين فرق عمل 
بالتفاعل بن الوحدات 

واألقسام اخملتلفة  باملعهد  
والعالم اخلارجي 

مركز احلاسب اآللي 
ونظم املعلومات

+
جلنة تقنية 

املعلومات

جلنة التخطيط 
االستراتيجي

وضمان اجلودة

99999999
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00,000 جنيهإجمالي الهدف االستراتيجي الثاني

املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

00,000 جنيه

00,000 جنيه

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

4/1حتديد 
االحتياجات من 
املوارد البشرية 
كما ونوعاً على 
مستوى املعهد 

ككل

خطة الستقطاب 
الهيئة العلمية 

والفنية واإلدارية 
التي تفي 

مبتطلبات تنفيذ 
محاور اخلطة 
اإلستراتيجية

تصميم نظام للتواصل 
بن املراكز واإلدارات 

واألقسام اخملتلفة 
باملعهد من خالل 
استخدام الشبكة 

الداخلية للمعلومات 
)االنترانت( 

حتديد االحتياجات من 
الوظائف الفنية للمراكز 

الفنية املساندة

حتديد االحتياجات من 
الوظائف الفنية للمراكز 

الفنية املساندة

دراسات علمية
تكوين فرق عمل

دراسات علمية
تكوين فرق عمل

دراسات علمية
تكوين فرق عمل

جلنة التخطيط 
االستراتيجي

وضمان اجلودة

جلنة التخطيط 
االستراتيجي

وضمان اجلودة

جلنة التخطيط 
االستراتيجي

وضمان اجلودة

اجمللس العلمي

اجمللس العلمي

اجمللس العلمي

	-خطة  استقطاب 
وتعين خمسيه مفصلة 

سنويا الستقطاب الهيئة 
العلمية والهيئة العلمية 

املعاونة 

	-خطة  استقطاب 
وتعين خمسيه مفصلة 

سنويا الستقطاب 
التخصصات الفنية 

للمراكز الفنية املساندة

	-خطة  استقطاب 
وتعين خمسيه مفصلة 

سنويا الستقطاب 
التخصصات الفنية 

للمراكز الفنية املساندة

حتديد االحتياجات من 
التخصصات والدرجات 
العلمية للمراكز العلمية

مركز احلاسب اآللي 
ونظم املعلومات

+
جلنة تقنية 

املعلومات
جلنة التخطيط 

االستراتيجي
وضمان اجلودة

	-معدالت رضاالعاملن 
باملعهد عن التواصل 

والتفاعل الداخلي بن 
الوحدات واألقسام 

اخملتلفة  باملعهد 

تكوين فرق عمل
استقصاءات
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تطوير وصيانة البنية التحتية للمعهد الهدف االستراتيجي الثاني

املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

00,000 جنيه

00,000 جنيه

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

خطة خمسيه 
تفصيلية 

تشمل حتديد 
احتياجات 
املعهد من 
التجهيزات 

املادية  
اخملتلفة

حتديد االحتياجات من 
غرف أعضاء املراكز 

الفنية وجتهيزاتها

حتديد االحتياجات من 
غرف أعضاء اجلهاز 
اإلداري وجتهيزاتها

حتديد االحتياجات 
من القاعات 

التدريسية ومعامل 
احلاسب واملدرجات 

واستوديوهات للتعليم  
االلكتروني والتعلم عن 

بعد وقاعة الفيديو 
كونفرنس

استقصاءات
فرق عمل

تشكيل جلان

استقصاءات
فرق عمل

تشكيل جلان

استقصاءات
فرق عمل

تشكيل جلان

	-االنتهاء من حتديد 
االحتياجات من غرف 
أعضاء املراكز الفنية 

وجتهيزاتها

	-االنتهاء من حتديد 
االحتياجات من غرف 

أعضاء اجلهاز اإلداري 
وجتهيزاتها

	-االنتهاء من حتديد 
االحتياجات من القاعات 

التدريسية ومعامل 
احلاسب واملدرجات 

واستوديوهات للتعليم  
االلكتروني والتعلم عن 

بعد وقاعة الفيديو 
كونفرنس

1/2حتديد 
االحتياجات 

من التسهيالت 
املادية 

وتتضمن: 
غرف أعضاء 
الهيئة العلمية 

واإلدارية 
- قاعات 
التدريس 
- قاعات 
التدريب 
- معامل 
احلاسب 

اآللي - املكتبة 
- املطبعة 
- مواقف 

السيارات - 
الكافيتيريا 

األمن 
والسالمة 

استقصاءات
فرق عمل

تشكيل جلان

حتديد االحتياجات من 
غرف أعضاء الهيئة 
العلمية وجتهيزاتها 

نائب رئيس املعهد 
خلدمة اجملتمع 

والبيئة
 +

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا
نائب رئيس املعهد 
خلدمة اجملتمع 

 +
نائب رئيس املعهد 

للبحوث والدراسات 
العليا

+
جلنة األنشطة 

البحثية

نائب رئيس املعهد 
خلدمة اجملتمع 

 +
نائب رئيس املعهد 

للبحوث والدراسات 
العليا

نائب رئيس املعهد 
خلدمة اجملتمع 

 +
نائب رئيس املعهد 

للبحوث والدراسات 
العليا

+
جلنة األنشطة 

البحثية
+

جلنة الدراسات العليا

رئيس املعهد +
جلنة التخطيط 

االستراتيجي
وضمان اجلودة

رئيس املعهد +
جلنة التخطيط 

االستراتيجي
وضمان اجلودة

رئيس املعهد +
جلنة التخطيط 

االستراتيجي
وضمان اجلودة

رئيس املعهد +
جلنة التخطيط 

االستراتيجي
وضمان اجلودة

	-االنتهاء من حتديد 
االحتياجات من غرف 
أعضاء الهيئة العلمية 

وجتهيزاتها 

يوليو 2015 - يونيو 
2016

يوليو 2015 - يونيو 
2016

يوليو 2015 - يونيو 
2016

يوليو 2015 - يونيو 
2016
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املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

00,000 جنيه

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

حتديد احتياجات 
املكتبة من التجهيزات 

املادية – األثاث والكتب 
واألجهزة وبرامج 

احلاسب– وقواعد 
البيانات 

دعم إجراءات األمن 
والسالمة داخل املعهد 

وخارجه

استقصاءات
مقابالت شخصية

فرق عمل

التعاقد مع شركة أمن 
متخصصة ملدة 5 

سنوات كمرحلة انتقالية

تأهيل موظفي األمن 
باملعهد

عقد دورات تدريبية 
وورش عمل للعاملن 
لتوعيتهم بإجراءات 

األمن والسالمة 

نائب رئيس املعهد 
خلدمة اجملتمع 

 +
نائب رئيس املعهد 

للبحوث والدراسات 
العليا

نائب رئيس املعهد 
خلدمة اجملتمع 

 +
نائب رئيس املعهد 

للبحوث والدراسات 
العليا

رئيس املعهد +
جلنة التخطيط 

االستراتيجي
وضمان اجلودة

رئيس املعهد +
جلنة التخطيط 

االستراتيجي
وضمان اجلودة

	-إنشاء قاعدة  بيانات 
للقاعات وللمعامل 

وجتهيزاتها
	-إعداد خطة للصيانة 

الدورية للمبني 
واألجهزة

	-توقيع عقود الصيانة 
للمبني واألجهزة

	-دورية تنفيذ خطة 
وعقود الصيانة للمبني 

واألجهزة

انخفاض   	
معدالت احلوادث باملعهد

عدد الدورات   	
التدريبية وورش العمل

عدد املشاركن   	
بالدورات التدريبية وورش 

العمل

وضع  خطة ونظام 
لصيانة املبنى واألجهزة 
وكافة التسهيالت املادية 

نائب رئيس املعهد 
خلدمة اجملتمع 

 +
نائب رئيس املعهد 

للبحوث والدراسات 
العليا

+
جلنة األنشطة 

البحثية

رئيس املعهد +
جلنة التخطيط 

االستراتيجي
وضمان اجلودة

يوليو 2015 - يونيو 
2016

2/2 وضع 
خطة لصيانة 

املبني  
واحملافظة 
عليه مبا 

يضمن التطوير 
والتحسن 

املستمر للمبنى

	-االنتهاء من حتديد 
احتياجات املكتبة من 
التجهيزات املادية – 

األثاث والكتب واألجهزة 
– وقواعد البيانات 

استقصاءات

فرق عمل
تشكيل جلان
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إجمالي الغاية الرابعة

إجمالي الهدف االستراتيجي الثاني

00,000 جنيه

00,000 جنيه

املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

استخدام أسلوب 
الكارت املمغنط 

لضبط إجراءات  األمن 
مبواقف سيارات املعهد

استخدام أسلوب كارت 
الزائر ملن هم من خارج 

املعهد

استطالعات رأي

توفير مواقف 
للسيارات مجهزة   

للهيئة العلمية 
واإلدارية باملعهد 
ومؤمنة الكترونياً

	-معدالت رضاء العاملن 
باملعهد

	-معدالت رضاء الزائرين 
من خارج املعهد

نائب رئيس املعهد 
خلدمة اجملتمع 

 +
نائب رئيس املعهد 

للبحوث والدراسات 
العليا

رئيس املعهد +
جلنة التخطيط 

االستراتيجي
وضمان اجلودة
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املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

00,000 جنيه

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

توفير مناخ أكاديمي يلتزم بالقيم االجتماعية وأخالقيات املهنة  ويسوده  املصداقية والعدالة والعمل بروح الفريقالهدف االستراتيجي الرئيسي

الغاية الخامسة: محور أخالقيات املهنة

1/5 ترسيخ 
مبادئ آداب 
وأخالقيات 
مهنة العمل 
األكادميي

أعضاء 
هيئة علمية 

وهيئة معاونه 
على دراية 

كاملة بآداب 
وأخالقيات 
مهنة العمل 
األكادميي 

والعمل بروح 
الفريق

إعداد ونشر أخالقيات 
البحث العلمي

التأكد من تطبيق 
الباحثن ألخالقيات 

البحث العلمي

ورش عمل 
سيمنارات

ندوات

جلان مراجعة
ورش عمل 

استطالعات رأي
استقصاءات

نائب رئيس املعهد 
خلدمة اجملتمع 

 +
نائب رئيس املعهد 

للبحوث والدراسات 
العليا

+
جلنة األنشطة 

البحثية

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا
 +

جلنة األنشطة 
البحثية

اجمللس العلمي
+

جلنة التخطيط 
االستراتيجي

وضمان اجلودة

اجمللس العلمي
+

جلنة التخطيط 
االستراتيجي

وضمان اجلودة

يوليو 2016 - يونيو 
2017

يوليو 2015 - يونيو 
2016

ويتكرر سنوياً

	-نشــر دليــل أخالقيــات 
البحــث العلمــي

	-معدل النشر السنوي 
مبجالت علمية محكمة 
- محلية ودولية - تهتم 

بتطبيق معايير أخالقيات 
البحث العلمي

إعداد ونشر دليل 
يتضمن آداب 

وأخالقيات املهنة

تضمن أخالقيات 
املهنة وآدابها باملقررات 
التدريسية )مقرر طرق 
ومناهج البحث العلمي(

عقد ندوات وورش عمل 

إصدار نشرات دورية 
)سنوية( عن آداب 
وأخالقيات املهنة

نائب رئيس املعهد 
خلدمة اجملتمع 

 +
نائب رئيس املعهد 

للبحوث والدراسات 
العليا

+
جلنة األنشطة 

البحثية

اجمللس العلمي
+

جلنة التخطيط 
االستراتيجي

وضمان اجلودة

يوليو 2016 - يونيو 
2017

	-نشر دليل أخالقيات 
املهنة ورقياً والكترونيا 
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املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

00,000 جنيه

00,000 جنيه

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

2/5  تأسيس 
نظام واقعي 

يتسم 
باملصداقية 
يربط بن 
املكافآت 
واحلوافز 
من ناحية 
واإلنتاجية 

احلقيقية من 
ناحية أخرى

نشر إجراءات حماية 
امللكية الفكرية 

وتطبيقها

مراجعة اللوائح 
وتعديلها مبا يسمح 
بوضع قواعد تسمح 

برفع كفاءة األداء 
وحتفيز العاملن باملعهد

وضع نظام داخلي 
للمكافآت يسمح 

بتحفيز العاملن ويربط 
املكافآت باإلنتاجية

ورش عمل 
سيمنارات

ندوات ولقاءات علمية

استقصاءات
مقابالت شخصية

استقصاءات
مقابالت شخصية

ورش عمل

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا
 +

جلنة األنشطة 
البحثية

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا
+

نائب رئيس املعهد 
خلدمة اجملتمع 

نائب رئيس املعهد 
للبحوث والدراسات 

العليا
  
+

نائب رئيس املعهد 
خلدمة اجملتمع 

اجمللس العلمي
+

جلنة التخطيط 
االستراتيجي

وضمان اجلودة

اجمللس العلمي
  
+

جلنة التخطيط 
االستراتيجي

وضمان اجلودة

اجمللس العلمي
+

جلنة التخطيط 
االستراتيجي

وضمان اجلودة

يوليو 2016 - يونيو 
2017

يوليو 2015 - يونيو 
2016

يوليو 2015 - يونيو 
2016

	-نشــر وتوزيــع إجــراءات 
الفكريــة  امللكيــة  حمايــة 
الهيئــة  أعضــاء  علــى 

لعلميــة ا

تعديــل  مــن  	-االنتهــاء 
وتضمينهــا  اللوائــح 
ــز  القواعــد الالزمــة لتحفي

ملــن لعا ا

	-االنتهاء من وضع 
قواعد للمكافآت 

وتطبيقها مبا ميكن من 
حتفيز العاملن ورفع 

كفاءة األداء

الفكــري  امللتقــى  تنظيــم 
األجيــال  لتواصــل 
ثقافــة  ترســيخ  )بهــدف 
وبــث  الكبيــر  احتــرام 
والعمــل  التعــاون  روح 

) عــي جلما ا

استطالعات رأي
استقصاءات

نائب رئيس املعهد 
اجمللسخلدمة اجملتمع 

العلمي
يوليو 2015 - يونيو 

2016
ويتكرر سنويا

تنظيــم  مــرات  	-عــدد 
امللتقــى الفكــري لتواصــل 

ســنوياً األجيــال 
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إجمالي الخطة التنفيذية

إجمالي الهدف االستراتيجي الرئيسي
 )الغاية الخامسة(

00,000 جنيه

00,000 جنيه

املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

لقاءات في املناسبات 
االجتماعية

رحالت ترفيهية

وضع آلية تضمن 
االهتمام بالبعد 
االجتماعي بن 

أعضاء الهيئة العلمية 
من ناحية وبينهم 

وبن اجلهازين الفني 
واإلداري باملعهد من 
ناحية أخرى، وما 

لذلك من انعكاسات 
إيجابية على إنتاجية 

املعهد ككل

	-عدد الفعاليات 
االجتماعية السنوية بن 

أعضاء الهيئة العلمية

	-عدد الفعاليات 
االجتماعية السنوية بن 

أعضاء الهيئة العلمية 
وكل من اجلهازين الفني 

واإلداري

نائب رئيس املعهد 
خلدمة اجملتمع 

+
إدارة العالقات 

العامة

يوليو 2015 - يونيو اجمللس العلمي
2016

ويتكرر سنويا

106

الهدف االستراتيجي األول
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املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

00,000 جنيه

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

تعظيم املوارد التقليديةالهدف االستراتيجي األول

الغاية السادسة: محور االستدامة املالية

 تعظيم 
فوائض 
األنشطة 
العلمية 
التقليدية

تقدمي 
مبادرات 
إبداعية  

غير تقليدية 
لتنمية 

اإليرادات

فائض مالى 
من األنشطة 

احلالية للمعهد  
ميكنه من 

تنفيذ أنشطته

دراسة  تطوير بعض 
منتجات املعهد غير 
املربحة )مثل تسويق 
مجلة املعهد وسلسلة 

قضايا التخطيط 
والتنمية....(

وضع آلية لتسويق 
منتجات األنشطة 

العلمية للمعهد

عقد ندوات وورش عمل 
مجموعات نركيز

جلان مراجعة
ورش عمل 

استطالعات رأي
استقصاءات

اجمللس العلمي
+

جلنة التخطيط 
االستراتيجي

وضمان اجلودة

اجمللس العلمي
+

جلنة التخطيط 
االستراتيجي

وضمان اجلودة

يوليو 2016 - يونيو 
2017

يوليو 2015 - يونيو 
2016

ويتكرر سنوياً

وضع برامج عمل 
تنفيذية واضحة 

في كل من املراكز 
العلمية لتنمية 

االيرادات

عقد ندوات وورش عمل 
مجموعات نركيز

رئيس املعهد 
+

نائب رئيس املعهد 
خلدمة اجملتمع 

 +
نائب رئيس املعهد 

للبحوث والدراسات 
العليا

+
جلنة التدريب 
واالستشارات

اجمللس العلمي
+

جلنة التخطيط 
االستراتيجي

وضمان اجلودة

يوليو 2016 - يونيو 
2017

معدل زيادة فوائض 
األنشطة البحثية

معدل زيادة فوائض 
األنشطة التدريبية

معدل زيادة فوائض 
أنشطة الدراسات العليا

معدل زيادة فوائض 
أنشطة االستشارات

حجم األنشطة التي 
حتولت إلى أنشطة 

مربحة

عدد االفكار واملقترحات 
اجلديدة املنفذة لتنمية 

اإليرادات
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تعظيم املوارد غير التقليديةالهدف االستراتيجي الثاني

املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

تدعيم مشاركة 
القطاع اخلاص 

في تنفيذ 
أنشطة املعهد

احلصول على 
متويل  من 

بعض املصادر 
غير التقليدية 
ميكن املعهد  

من تنفيذ 
أنشطته

حجم مساهمة اجلهات 
املستفيدة في تكلفة 

الدراسات واملشروعات 
البحثية

قيمة التمويل الذي مت 
احلصول عليه من خالل 

الشراكات واالتفاقيات 
العلمية

وضع منهجية واضحة 
ملشاركة القطاع 

اخلاص في إجناز 
أنشطة املعهد اخملتلفة

عقد شراكات 
واتفاقيات للتعاون 
العلمي مع شركاء 
املعهد األساسين 

على مختلف األصعدة 
واملتضمنة متويل 

ألنشطة املعهد اخملتلفة

تقييم الفرص املتوفرة  
وعقبات مشاركة 
القطاع اخلاص 

فياملساهمة في إجناز 
أنشطة املعهد

احلصول على املنح 
اخملصصة للمعاهد 
واملراكز البحثية من 
اجلهات املانحة على 

مختلف األصعدة

عقد ندوات وورش عمل 
مجموعات نركيز

رئيس املعهد 
+

نائب رئيس املعهد 
خلدمة اجملتمع 

 +
نائب رئيس املعهد 

للبحوث والدراسات 
العليا

+
جلنة املوازنة

اجمللس العلمي
+

جلنة التخطيط 
االستراتيجي

وضمان اجلودة

عدد املبادرات املنفذة  
ملشاركة القطاع اخلاص 
في تنفيذ بعض أنشطة 

املعهد

قيمة املنح التي مت 
احلصول عليها من 

املنظمات واملؤسسات 
املانحة على مختلف 

يوليو 2016 - يونيو األصعدة
2017
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املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

عدد اتفاقيات  
الكراسي العلمية املوقعة 

لتمويل مشروعات 
بحثية معينة

إعداد دراسة تفصيلية 
عن الكراسي العلمية 
وضوابطها لتمويل 

أنشطة املعهد

وضع آلية جلذب 
  Sponsors رعاة
من القطاع اخلاص 

واجملتمع املدني لتمويل 
فعاليات وأنشطة املعهد 

اخملتلفة

عقد ندوات وورش عمل 
مجموعات نركيز

حجم التمويل املتحصل 
عليه من القطاع اخلاص  
لرعاية فعاليات املعهد 

اخملتلفة

حجم التمويل للفعاليات 
التي ينظمها املعهد 
برعاية من منظمات 

اجملتمع املدني

تقييم الفرص 
االستثمارية 

جلذب لقطاع 
اخلاص  وفقا 

للشراكات 
واتفاقيات 

التعاون 
العلمي

تطبيق فكرة 
الكراسي 

العلمية: القائمة 
على الشراكة 
بن املؤسسة 
األكادميية 
وشخصية 
أو جهة ما 

بخالف اجلهات 
احلكومية، لدعم 
وتطوير مجال 
علمي متخصص

االستفادة من 
الرعاة من 

القطاع اخلاص 
لرعاية أنشطة 
املعهد اخملتلفة

مركز احلاسب اآللي 
ونظم املعلومات

+
جلنة تقنية 

املعلومات

رئيس املعهد 
+

نائب رئيس املعهد 
خلدمة اجملتمع 

 +
نائب رئيس املعهد 

للبحوث والدراسات 
العليا

+
جلنة املوازنة

اجمللس العلمي
+

جلنة التخطيط 
االستراتيجي

وضمان اجلودة

يوليو 2016 - يونيو 
2017

يوليو 2016 - يونيو 
2017

جلنة التخطيط 
االستراتيجي

وضمان اجلودة

يوليو 2015 - يونيو 
2016

ويتكرر سنوياً

00,000 جنيه تقييم الفرص املتوفرة  
وعقبات مشاركة 
القطاع اخلاص 

فياملساهمة في إجناز 
أنشطة املعهد

احلصول على املنح 
اخملصصة للمعاهد 
واملراكز البحثية من 
اجلهات املانحة على 

مختلف األصعدة

عقد ندوات وورش عمل 
مجموعات نركيز

عدد املبادرات املنفذة  
ملشاركة القطاع اخلاص 
في تنفيذ بعض أنشطة 

املعهد

قيمة املنح التي مت 
احلصول عليها من 

املنظمات واملؤسسات 
املانحة على مختلف 

األصعدة

رئيس املعهد 
+

نائب رئيس املعهد 
خلدمة اجملتمع 

 +
نائب رئيس املعهد 

للبحوث والدراسات 
العليا

+
جلنة املوازنة

اجمللس العلمي
+

جلنة التخطيط 
االستراتيجي

وضمان اجلودة
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تعظيم الكفاءة يف إستخدام املوارد املاليةالهدف االستراتيجي الثالث

املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

حتليل كفاءة 
األداء املالي في 
مراقبة ودعم 
تنمية االيرادات

ألية متكن 
من املراقبة 
على تنمية 
االيرادات

نتائج حتليل مجاالت 
االستفادة من األموال 

املدرجة باحلساب 
اخلاص باملعهد

مراجعة بنود وتفاصيل 
موازنة املعهد وحتليلها 
خالل اخلمس سنوات 

املاضية، لضمان حسن 
استغالل املوارد

مراجعة منهجية 
اعداد املوازنة باملعهد

عقد ندوات وورش عمل 
مجموعات نركيز

رئيس املعهد 
+

نائب رئيس املعهد 
خلدمة اجملتمع 

 +
نائب رئيس املعهد 

للبحوث والدراسات 
العليا

+
جلنة املوازنة

اجمللس العلمي
+

جلنة التخطيط 
االستراتيجي

وضمان اجلودة

نتائج التحليل املقارن  
لبنود املوازنة اخملتلفة

يوليو 2016 - يونيو 
2017

00,000 جنيه تطوير مناذج ملتابعة 
تنفيذ بنود املوازنة 

اخملتلفة

تطوير نظم الرقابة 
املالية

عقد ندوات وورش عمل 
مجموعات نركيز

رئيس املعهد 
+

نائب رئيس املعهد 
خلدمة اجملتمع 

 +
نائب رئيس املعهد 

للبحوث والدراسات 
العليا

+
جلنة املوازنة

اجمللس العلمي
+

جلنة التخطيط 
االستراتيجي

وضمان اجلودة

يوليو 2016 - يونيو 
2017

	-معدل النشر السنوي 
مبجالت علمية محكمة 
- محلية ودولية - تهتم 

بتطبيق معايير أخالقيات 
البحث العلمي
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تخفيض التكاليف التشغيليةالهدف االستراتيجي الرابع

املبادرات 
االستراتيجية

األنشطة املخرجات
التنفيذية

أساليب 
املسئولية عن مؤشرات األداءالتنفيذ

التنفيذ
املسئولية عن 

املدة الزمنيةاملتابعة
املوارد املطلوبة

موازنة املعهد

00,000 جنيه

00,000 جنيه

00,000 جنيه

00,000 جنيه

التمويل الذاتياملنح والتبرعات

خفض 
التكاليف 
احلالية 
ألنشطة 

املعهد من 
خالل الرقابة 
الفعالة عليها

ميكنة جميع أنشطة 
املعهد

وضع سياسة تضمن 
ترشيد استهالك 

الكهرباء والغازواملياه 
في كافة مرافق املعهد

وضع برامج الصيانة 
الوقائية لألجهزة مبا 
يضمن تخفيض تكلفة 
الصيانة التصحيحية

عقد ندوات وورش عمل 
مجموعات نركيز

حجم األنشطة التي يتم 
ميكنتها سنوياً

حجم الوفر السنوي الناجت 
عن ترشيد استهالك 
الكهرباء والغاز واملياه

حجم الوفر في تكلفة 
عقود برامج الصيانة 

السنوية

حتديد 
التكاليف التي 
ميكن التحكم 
فيها وحتديد 

الفرص املتاحة 
لتخفيضها

عقد ندوات وورش عمل 
مجموعات نركيز

عقد ندوات وورش عمل 
مجموعات نركيز

عقد ندوات وورش عمل 
مجموعات نركيز

حتليل العالقة بن بنود 
اإلنفاق وحتسن األداء 

رئيس املعهد 
+

نائب رئيس املعهد 
خلدمة اجملتمع 

 +
نائب رئيس املعهد 

للبحوث والدراسات 
العليا

+
جلنة املوازنة

اجمللس العلمي
+

جلنة التخطيط 
االستراتيجي

وضمان اجلودة

اجمللس العلمي
+

جلنة التخطيط 
االستراتيجي

وضمان اجلودة

اجمللس العلمي
+

جلنة التخطيط 
االستراتيجي

وضمان اجلودة

اجمللس العلمي
+

جلنة التخطيط 
االستراتيجي

وضمان اجلودة

نتائج حتليل مقاييس 
تخفيض التكاليف القابلة 

للتحكم

يوليو 2016 - يونيو 
2017

يوليو 2016 - يونيو 
2017

يوليو 2015 - يونيو 
2016

يوليو 2015 - يونيو 
2016
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 مقترح خطة تطوير املجلة

العلمية للمعهد

ثامنًا:  

113

 

113



اخلطة االستراتيجية ملعهد التخطيط القومي 114

 

تتضمن أهم مقترحات تطوير املجلة املصرية للتنمية والتخطيط 

فيما يلي:
أن تصــدر اجمللــة بشــكل ربــع ســنوي )بــدال مــن نصــف ســنوية حاليــاً( اعتبــاراً مــن بدايــة عام 2016م  	
أن تكون دائرة احلوار ضمن محتويات اجمللة سنويا فى عددين فقط )ديسمبر ويونيو( بينما يقابلها فى   	

            العددين اآلخرين )مارس و سبتمبر( نشر بعض املنتجات العلمية املتميزة للمعهد من البحوث و/أو لقاءات 
            اخلبراء و/أو املتابعات العلمية و/أو كراسات السياسات، وما إلى ذلك.

إضافة باب »نحو االرتقاء بالبحوث العلمية« ويتمثل فى ثالثة أطر )بحد أقصى أربع صفحات لكل إطار(،  	
            أولها عن »مناهج البحوث العلمية وقواعد حتريرها«، وثانيها عن »املصطلحات واملفاهيم«، وثالثها حول 

            »استخدام األساليب اإلحصائية والقياسية في البحوث العلمية«.
من الثابت أن اجمللة املصرية للتنمية والتخطيط لها رقم إيداع بدار الكتب املصرية، كما أنها مسجلة بنظام   	

            الرقم الدولي املوحد. ومبوجب هذا األخير تكتسب اجمللة الصفة الدولية رسميا وال يحول دون ذلك كونها
            تصدر باللغة العربية خاصة وأن هذه اللغة تدخل ضمن اللغات الرسمية املعترف بها في احملافل الدولية،

            عالوة على أن اللغة لم تعد حائال دون العاملية مع النمو السريع في خدمات الترجمة اإللكترونية.
وفقا إلفادة مدير مكتب رئيس دار الكتب املصرية فإن مقتضى وجود الرقم الدولي املوحد للمجلة أن من حق  	
            املعهد تسويقها )بيعها( في أي دولة، ولكن ذلك يستلزم الترتيب لالتفاق مع بعض دور التوزيع والنشر العاملية 

            لتولى مهمة بيع اجمللة في الدول األجنبية طبقا التفاقات معها بصفة مباشرة أو من خالل دور نشر مصرية
            أو عربية ذات امتداد دولي، وعادة ما يكون ذلك مقابل نسبة توزيع )في حدود 40% من ثمن اجمللة، مما 

            يستلزم رفع سعر اجمللة(.
	  يتعن توفير االعتمادات املالية ملركز التوثيق والنشر باملعهد لتحقيق أمرين: أولهما، توسيع شبكة التبادل 

             العلمى للمجلة مع معظم الدول على األقل فى أوروبا وأمريكا الشمالية والدول العربية وبعض الدول 
             اآلسيوية )كوريا اجلنوبية- اليابان- الصن- الهند- ماليزيا- اندونيسيا(. وثانيهما، استعادة وتطوير معدل
             إهداء اجمللة ألكبر عدد ممكن من املكتبات الرئيسية فى اجلامعات واملعاهد العلمية الوطنية واألجنبية فى

             أكبر عدد ممكن من الدول باإلضافة إلى مكتبات احلكومات والبرملانات واملكتبات القومية فى دول العالم.  
ضرورة أن تكون اجمللة مفتوحة لنشر مقاالت ودراسات باللغتن اإلجنليزية والفرنسية بجانب اللغة العربية   	

            ولتحقيق ذلك، باإلضافة إلى احملافظة على مستوى متميز للمجلة، 

أ -   فتــح اجملــال لقبــول نشــر دراســات ومقــاالت باللغتــن اإلجنليزيــة والفرنســية باجمللــة علــى أن تصحبهــا 
مســتخلصات باللغــة العربيــة.

ب -  إمكانيــة اســتكتاب بعــض ذوى االختصــاص واملهــارات اللغويــة املتميــزة إجنليزيــا أو فرنســيا فــى بعــض 
املوضوعــات الهامــة ذات الصلــة بقضايــا التخطيــط والتنميــة، مبكافــأة ماليــة للمســتكتب )فــى حــدود 

ألــف جنيــه( يحصــل عليهــا بعــد التحكيــم وإجــازة النشــر.

ت -  تدعيــم نظــام حتكيــم املقــاالت والدراســات املقدمــة للمجلــة مــن خــالل األخــذ بنظــام اثنــن مــن 
احملكمــن )أحدهمــا مــن داخــل مصــر واآلخــر مــن اخلــارج(.

نقترح :
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ث -  حتمــل صاحــب املقــال بتكاليــف حتكيــم البحــث مــع  تعهــده بســداد تكلفــة مصحــح لغــوى حالــة عــدم 
ســالمة اللغــة.

العمــل علــى تطويــر أســلوب الطباعــة بحيــث تتــم الطباعــة مباشــرة مــن احملــررات ببرامــج »األوفيــس«  ج - 
ــة  ــل مــن أخطــاء كتاب ــورق، فضــال عــن التقلي ــة، ممــا ســيقلل مــن تكاليــف اجلهــد والوقــت وال احلديث

ــة واجلــداول. وتنســيق النصــوص واملعــادالت واألشــكال البياني

ــر بأســاتذة متخصصــن مــن خــارج املعهــد، أو مــن خــارج مصــر، وكــذا  ــة التحري ــم أعضــاء هيئ تدعي ح - 
بعضــو أو عضويــن مــن شــباب العلميــن باملعهــد للمعاونــة فيإجنــاز أعمــال اجمللــة.

اتخاذ اإلجراءات املناسبة، والتي من شأنها رفع معامل تأثير اجمللة. خ - 
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 خطة تطوير املوقع

االلكتروني للمعهد

تاسعًا: 
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.5
 خطة تطوير املوقع االلكتروني

للمعهد

118

تطوير البوابة االلكترونية للمعهد والنشر الرقمي ووضع آلية للتغذية املستمرة
اســتلمت اللجنــة املســئولة عــن البوابــة اإللكترونيــة املوقــع اإللكترونــي للمعهــد بشــكل رســمي مــن وزارة االتصــاالت 

وتكنولوجيــا املعلومــات والشــركة املنفــذة  )Link Development( فــي يونيــه 2014.
ما مت حتى اآلن: 

تقوم اللجنة املسئولة عن تطوير البوابة االلكترونية اجلديدة بإضافة احملتوي العلمي ومتابعة عملية  	
            النشر والتحديث لكل األنشطة والفعاليات وانشاء احلسابات االلكترونية ألعضاء املعهد .

فيما يتعلق بالنشر الرقمي إلصدارات املعهد العلمية علي البوابة اجلديدة فقد مت إعداد نسبة كبيرة   	
            )75% تقريبا ( من إصدارات املعهد اخملتلفة )سلسلة قضايا التخطيط و التنمية، املذكرات اخلارجية ، 

            لقاء اخلبراء ، ...الخ(
يتــم حاليــاً تغذيــة البوابــة بالبيانــات واملعلومــات ويقوم بها أعضاء جلنة تطويــر البوابة والفريق الفني   	

           املعــاون.



) 2م 0 2 0 /1 9  -   2 0 1 6 /1 5 (119

املتطلبات
توفير انترنت بسرعة مناسبة حتي ميكن تغذية البوابة بالبيانات واملعلومات بسرعة وجودة.  	

توفير أو تعين مترجم كفء تكون مهمته األساسية ترجمة جميع محتويات البوابة املراد نشرها باللغة   	
            االجنليزية.

توفير أو تعين مصور محترف لتوثيق كل فعاليات وأنشطة املعهد وذلك لضمان جودة و جاذبية البوابة   	
            اجلديدة .

فيما يتعلق بوضع آلية تضمن التغذية املنتظمة واملستمرة للبوابة  توصي اللجنة بإنشاء إدارة لبوابة  	
           املعهد االلكترونية، وفيما يلى تصور لها:

إدارة البوابة اإللكترونية
تتكون إدارة البوابة اإللكترونية من اآلتي:

قسم التصميم والتطوير الفني )يعد له إلمكانية التحديث والتطوير مستقبال(  .1
قسم نشر وحتديث احملتوى املعلوماتي  .2

تتولى األقسام املهام واالختصاصات التالية:

أواًل: قسم التصميم والتطوير الفني
 إدارة وتشغيل البوابة اإللكترونية على شبكة االنترنت.

إنشاء قواعد البيانات اخلاصة بالبوابة اإللكترونية.  .1
بناء وتصميم وتطوير الشاشات اخلاصة بالبوابة اإللكترونية.  .2

تطوير وتوسيع تقسيمات محتويات البوابة اإللكترونية.  .3
بناء تصميم وتطوير الصفحات اخلاصة بالبوابة اإللكترونية.  .4

تنسيق ومعاجلة الروابط والصفحات اخلاصة بالبوابة اإللكترونية.  .5
التحقق املستمر من سالمة ودقة البيانات واملعلومات املنشورة على املوقع االلكتروني.  .6

متابعة كل جديد بالبوابة اإللكترونية وذلك مبا يخص اجلوانب الفنية ومواكبتها عن طريق شبكة  .7
            االنترنت.

تأمن استمرارية وسالمة تشغيل بالبوابة اإللكترونية بكافة محتوياته املعلوماتية ونظمه الفنية.  .8
9.  اختبارالروابطللتأكدمنعملها.

إدارة وتشغيل اخلدمات اإللكترونية املقدمة عبر املوقع االلكتروني.  .10
إنشاء احلسابات اخلاصة بالبريد االلكتروني ضمن املوقع االلكتروني.  .11

متابعة رسائل البريد االلكتروني والرد عليها أوالً بأول والتي تأتي من قبل زوار ومتصفحي املوقع  .12
            االلكتروني.

متابعة طلبات املعلومات على املوقع االلكتروني وإحالتها إلى اجلهة املعنية بذلك للرد عليها من قبل  .13
            اجلهة املعنية استقبال الطلبات.

عمــل تقاريــر وإحصائيــات بيانيــة بــزوار ومتصفحــي املوقع االلكتروني وذلك باســتخراجها من بند التقارير  .14
              واإلحصائيات داخل القسم اإلداري باملوقع االلكتروني من حيث: )الدولة – السنة - ... الخ( من إحصائيات

             بيانية.
التأكد من عمل خدمات املوقع االلكتروني بالشكل املطلوب.  .15



 

ثانيًا: قسم نشر وتحديث املحتوى املعلوماتي
توسيع وحتديث وتطوير محتوى قاعدة البيانات.  .1

التحديث الدوري واملستمر للبيانات واملعلومات املنشورة من خالل البوابة اإلليكترونية بصورة منتظمة.  .2
املتابعة والتنسيق مع اإلدارات املعنية لتجهيز وإعداد املوضوعات املطلوبة للنشر من خالل البوابة   .3

            اإلليكترونية.
توسيع واستحداث محتويات املعلومات املنشورة على البوابة اإلليكترونية.  .4

العمل وفق شجرة التصنيفات اخلاصة بالبيانات واملعلومات التي سيحويها املوقع حال نشر احملتوى  .5
             املعلوماتي.

التدقيق والتأكد من صحة وسالمة احملتوى املعلوماتي قبل نشره لتالفي أي نقص أو خطأ.  .6
التأكد من دقة احملتوى الذي مت نشره ضمن البوابة اإلليكترونية.  .7

معاجلة وتنسيق مواد احملتوى املعلوماتي وباألخص التي تأتي من إدارات احملتوى املعلوماتي واملعنية  .8
            بإعداد وجتهيز احملتوى مع استيعاب كافة املالحظات بذلك.

نشر وحتديث احملتوى املعلوماتي بشكل دوري ومستمر حال توافره.  .9
متابعة كل جديد بالبوابة اإلليكترونية ومبا يخص اجلوانب املعلوماتية ومواكبتها عن طريق شبكة االنترنت.  .10

حتديث األدلة الهامة واملنشورة على البوابة اإلليكترونية أوالً بأول ومتابعة كل جديد بذلك.  .11
تغذية وإثراء البوابة اإلليكترونية بكل ما هو متاح بالنشر ومتداول ومبا يخدم رغبات املتصفح من بيانات  .12

            ومعلومات هامة تفيد زائر البوابة اإلليكترونية ومبا يجعل البوابة اإلليكترونية أكثر تصفحاً.
حتليل مدىسهولةالوصوإللىمحتوىما.  .13
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 مقترح خطة تطوير ماجستير

 املعهد يف التخطيط

والتنمية

عاشرًا: 
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البرنامج الزمني ملراحل إعداد كتب دراسية ملقررات البرنامج 
يف كل عام أكاديمي من العامين القادمين:

يتم اختيار املعدين املسئولن واملشاركن وكذلك املراجعن بناء على املعايير التي مت االتفاق  -1

            عليها من جلنة الدراسات العليا واعتمادها من إدارة املعهد قبل شهر يوليو 2015م.

يتم مناقشة إطار إعداد كل مقرر )بكل مرحلة(. ودفع الدفعة األولى من املكافأة بعد اعتماد  -2

            اإلطار في سبتمبر 2015 وسبتمبر 2016.

يتم عرض تصور كامل للكتاب في شكله شبه النهائي في فبراير 2016 وفبراير 2017 ودفع   -3

            الدفعة الثانية من املكافأة بعد إقرار العرض وتفصيالته.

يتم عرض الكتاب في شكله النهائي بعد موافقة املراجع العلمي والفني كتابة ودفع الدفعة  -4

            الثالثة واألخيرة من املكافأة بعد تسليم نسخة إلكترونية كاملة ونسختن ورقيتن كاملتن 

            للمعهد )نسخة للجنة الدراسات العليا ونسخة لإلدارة املركزية للبحوث والدراسات العليا.

           هذا باإلضافة إلى أنه جاري إعداد خطة شاملة لتطوير برامج الدراسات العليا لتأهيلها 

           للحصول على االعتماد األكادميي من كل من املنظمات احمللية والدولية.
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مقترحات

 تفعيل االتفاقيات العلمية 

وبروتوكوالت التعاون

حادى عشر: 
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.6

مقترحات
 تفعيل االتفاقيات العلمية 

وبروتوكوالت التعاون

ــات  ــي لالتفاقي ــة بشــأن املوقــف احلال ــة اخلارجي ــات العلمي ــز العالق ــن مرك ــة م ــر املقدم ــل التقاري مــن خــالل حتلي
ــة  ــة البحثي ــا مــن املؤسســات العلمي ــد ومثيالته ــن املعه ــة ب ــاون املبرم ــوالت التع ــرات التفاهــم وبرتوك ــة ومذك العلمي

ــة: ــداء املالحظــات التالي ــن إب ــة ، ميك ــة واألجنبي العربي
إن غالبيــة االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم ســارية املفعــول ولكنهــا غير مفعلــة بالرغم من أن بعض مؤسســاتها  )1(
               مت مخاطبتهــا واقتــراح موضوعــات للتعــاون معهــا فــي مجــال البرامــج التدريبيــة والنــدوات واالستشــارات 

            وتبادل اخلبرات والدراسات مثل املعهد الدبلوماسي باألردن على سبيل املثال.
مت اختــزال العالقــات اآلنيــة للمعهــد فــي العالقــات مــع ثــالث مؤسســات فقــط وهــي: املعهــد الكــوري    )2(
           للتنميــة )KDI( ، املعهــد األفريقــي للتنميــة والتخطيــط )IDEP( بالســنغال ، معهــد القــدرة التنافســية 

           والدراسات الكميةبتونس.
ومن ثم:  )3(

يوجــد تعــاون مثمــر مــع املعهــد األفريقــي للتنميــة والتخطيــط االقتصادي)IDEP(حيــث جــارى فتــح عــدة      °  
      مجــاالت تدريبيــة جديــدة وعرضهــا عليــه للدراســة وإبــداء الرأي .

 يتــم التعامــل مــع املعهــد الكــوري للتنميــة مــن خــالل جلنــة التخطيــط االســتراتيجي املعنيــة بالتعامــل مــع هــذا  °
            امللف ووضع تصور كامل له .

مت مخاطبــة معهــد القــدرة التنافسيةوالدراســات الكميــة ملوافــاة املعهدببرامجــه العلميــة خــالل عــام 2015  °
           والتــي ميكننــا للمعهــد املشــاركة فيهــا مــع دعوتــه لترشــيح مرشــحن مــن طرفــه لاللتحــاق ببرنامــج املاجســتير
            اخملطــط البــدء فــي تنفيــذه فــي ســبتمبر 2015م باالشــتراك مــع املعهــد األفريقــي للتنميــة والتخطيــط

.)IDEP( االقتصادي    
 ضــرورة تفعيــل التعــاون مــع املنظمــات الدوليــة / احملليــة وليــس بالضــرورة مــن خــالل اتفاقيــات  «

            متبادلة ولكن من خالل االستفادة من املنح املقدمة منها، مع مراعاة:
تعامــل املعهــد كهيئــة مســتقلة وليــس مــن خالل وزارات الــدول اخملتلفــة )التخطيط/التعــاون الدولي(  «

            لتالفى تأخر تلقى املراسالت واملنح املقدمة من اجلهات اخلارجية .
ــدة مــع مؤسســات « ــإدارة املعهــد سياســة واضحــة للدخــول فــي شــراكات جدي ضــرورة وضع

            أجنبية أخرى .
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خطة

ميكنة أنشطة املعهد 

ثاني عشر: 
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مت وضع مقترح جملموعة اخلوادم Servers  التي حتتاجها عملية امليكنة وهي:  	
>  )Main Server(خادم رئيس  
>  )Backup Server(خادم النسخ االحتياطية  
خادم امللفات املشاركة )File Server( يوضع عليه البرامج املطلوب مشاركتها للمعهد  <  

 .… - Anti-virus- Acrobat – Photoshop  مثل                   
> Firewall  خادم  

تقوم اللجنة املسئولة عن تطويرالبوابة االلكترونية اجلديدة بإضافة احملتوي العلمي ومتابعة  	
            عملية النشر والتحديث لكل األنشطة والفعاليات وانشاء احلسابات االلكترونية ألعضاء املعهد .

فيما يتعلق بالنشر الرقمي إلصدارات املعهد العلمية علي البوابة اجلديدة فقد مت إعداد نسبة   	
            كبيرة )75% تقريبا ( من إصدارات املعهد اخملتلفة  )سلسلة قضايا التخطيط و التنمية ، 

           املذكرات اخلارجية ، سالسل لقاء اخلبراء ، ...الخ(
في املرحلة القادمة سوف يتم تغذية البوابة بالبيانات واملعلومات ويقوم بها أعضاء جلنة  	

            تطويرالبوابة و الفريق الفني املعاون

126126
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البرنامج الزمني مليكنة أنشطة املعهد خالل ثالث سنوات )2015 – 2018م(

وجود التطبيقات املتكاملة فى:
 تطبيق الشئون املالية )األجور- 

احلسابات- امليزانية – املشتريات 
).......

تطبيق الشئون اإلدارية )شئون 	 
عاملن - أجازات- معاشات- 
تعيينات- استحقاقات-.....(

تطبيق مركز العالقات العلمية 	 
اخلارجية )املبعوثن – االتفاقيات 

– البحوث – املؤمترات......(
تطبيق مركز التدريب 	 

واالستشارات)الدورات القصيرة 
– دورات تعاقدية – تدريب 

إداري...(
تطبيق مركز الدراسات العليا 	 

)ماجستير – دبلومات – شئون 
خريجن........(

تطبيق مركز التوثيق والنشر.	 
تطبيق إدارة األمن )وثائق تعارف 	 

– موافقات أمنية – دخول وخروج 
موظفن – دخول وخروج سيارات 

– الزيارات اخلارجية .....( 
مع استخدام جهاز البصمة فى 

احلضور واالنصراف.
تطبيق خاص بالسيارات )جتديد 	 

رخص – صيانة – سائقن – 
متابعة قراءة عداد الكيلومتر....

تطبيق األرشيف اإللكتروني 	 
)صادر – وارد(

تطبيق الشئون القانونية	 
تطبيق مركز املعلومات )العهد-	 

الدورات-مستلزمات التشغيل..

تطبيق الشئون املالية )األجور- 	 
احلسابات- امليزانية – املشتريات 

).......

تطبيق الشئون اإلدارية )شئون 	 
عاملن - أجازات- معاشات- 
تعيينات- استحقاقات-.....(

تطبيق األرشيف اإللكتروني )صادر 	 
– وارد(

180 جهاز 
حاسب 

10 طابعات 

اإلدارة املركزية 
لتكنولوجيا 

املعلومات 
واالتصاالت

جلنة تقنية 
املعلومات

متطلبات السنة األولى )2015 – 2016م(السنوات )2015 – 2018م(
التنفيذ

املسئول عن 
التنفيذ

املسئول عن 
املتابعة
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 خطة االحتياجات البشرية

والتدريبية

 للهيئة العلمية والهيئة 

املعاونة باملعهد

ثالث عشر: 
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بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية

بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية

بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية
بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية

 بكالوريوس جتارة
بكالوريوس جتارة

بكالوريوس جتارة

ليسانس آداب

بكالوريوس حاسبات ونظم معلومات

اقتصاد املعرفة
سوق العمل

االقتصاد القياسي
سياسات نقدية / مالية
رقابة وضمان اجلودة

نظم املعلومات اإلدارية

املوارد البشرية

تقييم املشروعات القومية

تنمية إجتماعية

نظم وشبكات املعلومات

بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية
بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية
بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية
بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية
بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية
بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية

بكالوريوس علوم
بكالوريوس جتارة
بكالوريوس جتارة
بكالوريوس جتارة
بكالوريوس جتارة
بكالوريوس جتارة

بكالوريوس تخطيط عمراني
ليسانس آداب

بكالوريوس حاسبات ونظم معلومات

سياسة/إدارة عامة
اقتصاد/ إحصاء
اقتصاد/ إحصاء

اقتصاد /علوم سياسية
اقتصاد/إدارة عامة

إحصاء/اقتصاد
رياضيات
محاسبة

إدارة أعمال
إدارة أعمال

متويل
متويل

تخطيط عمراني
اجتماع

حاسبات

اإلدارة احمللية
سوق العمل

االقتصاد القياسي
سياسات اقتصادية

املنظمات غير احلكومية
رقابة وضمان اجلودة

بناء النماذج
محاسبة بيئية

نظم املعلومات اإلدارية
التخطيط االستراتيجي

أسواق رأس املال
تقييم املشروعات القومية

)GIS( نظم املعلومات اجلغرافية
علم اجتماع التنمية

نظم وشبكات املعلومات

م

م

املؤهل الجامعي

املؤهل الجامعي

مجال التخصص يف الدكتوراه

مجال التخصص يف الدكتوراهالتخصص )رئيسي/ فرعي(

1-احتياجات املعهد من املدرسين ومجال التخصص املطلوب
 يف الدكتوراه

ــن  ــاعدين واملعيدي ــين املس ــن املدرس ــد م ــات املعه احتياج  -2
ــوراه ــوب يف الدكت ــص املطل ــال التخص ومج
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وجود التطبيقات املتكاملة فى:
 تطبيق الشئون املالية )األجور- 

احلسابات- امليزانية – املشتريات 
).......

تطبيق الشئون اإلدارية )شئون 	 
عاملن - أجازات- معاشات- 
تعيينات- استحقاقات-.....(

تطبيق مركز العالقات العلمية 	 
اخلارجية )املبعوثن – االتفاقيات 

– البحوث – املؤمترات......(
تطبيق مركز التدريب 	 

واالستشارات)الدورات القصيرة 
– دورات تعاقدية – تدريب 

إداري...(
تطبيق مركز الدراسات العليا 	 

)ماجستير – دبلومات – شئون 
خريجن........(

تطبيق مركز التوثيق والنشر.	 
تطبيق إدارة األمن )وثائق تعارف 	 

– موافقات أمنية – دخول وخروج 
موظفن – دخول وخروج سيارات 

– الزيارات اخلارجية .....( 
مع استخدام جهاز البصمة فى 

احلضور واالنصراف.
تطبيق خاص بالسيارات )جتديد 	 

رخص – صيانة – سائقن – 
متابعة قراءة عداد الكيلومتر....

تطبيق األرشيف اإللكتروني 	 
)صادر – وارد(

تطبيق الشئون القانونية	 
تطبيق مركز املعلومات )العهد-	 

الدورات-مستلزمات التشغيل..

تطبيق الشئون املالية )األجور- 	 
احلسابات- امليزانية – املشتريات 

).......

تطبيق الشئون اإلدارية )شئون 	 
عاملن - أجازات- معاشات- 
تعيينات- استحقاقات-.....(

تطبيق األرشيف اإللكتروني )صادر 	 
– وارد(

180 جهاز 
حاسب 

10 طابعات 

اإلدارة املركزية 
لتكنولوجيا 

املعلومات 
واالتصاالت

جلنة تقنية 
املعلومات

متطلبات السنة األولى )2015 – 2016م(السنوات )2015 – 2018م(
التنفيذ

املسئول عن 
التنفيذ

املسئول عن 
املتابعة

1-احتياجات املعهد من املدرسين ومجال التخصص املطلوب
 يف الدكتوراه
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اجلديد في مناهج وأساليب البحث العلمي
صياغة إستراجتية البحث العلمي

إعداد مشروع بحثي
مهــارات التفكيــر)العلمي- املنطقي-اإلبداعي-

التوفيقي -اخليالي- اإلبتكاري( 
إدارة فريق العمل البحثي

اقتصاديات تسويق ومتويل البحوث
إعداد مشروعات البحوث  التنافسية احمللية والعاملية

النشر الدولي للبحوث
أخالقيات وآدامبهنة العمل األكادميي

التخطيط اإلستراتيجي
اجلوانب القانونية للمراكز البحثية

اجلوانب املالية للمراكز البحثية
اإلدارة الفعالة لالجتماعات

مهارات حتمل املسئولية
إدارة العالقات مع الرؤساء والزمالء واملرؤوسن

اتخاذ القرارات وحل املشكالت
إدارة األزمات

إدارة الوقت وضغوط العمل
تنظيم وإدارة املؤمترات والندوات العلمية

تصميم البرامج العلمية
تصميم املقررات

االجتاهات احلديثة في طرق وأساليب التدريس
استخدامتقنية املعلوماتفي التدريس

أساليب وضع االختبارات وتقييم الطلبة
إعداد ملف املقرر

تدريب املدربن
تصميم احلقائب التدريبية

مهارات االتصال الفعال
مهارات العرض الفعال

تسويق البرامج التدريبية

التعلم الذاتي
التعلم املستمر

مهارات القراءة ونقل املعرفة لآلخرين
ثقافة ضمان اجلودة 

تقدير قيمة االستشارات الفنية
إعداد مشروعات االستشارات التنافسية احمللية والدولية

تسويق االستشارات الفنية

 .1
 .2
 .3

 .4

 .5
 .6
 .7
 .8
 .9

 .10
 .11
 .12
 .13
 .14
 .15
 .16
 .17
 .18
 .19
 .20
 .21
 .22
 .23
 .24
 .25
 .26
 .27
 .28
 .29
 .30
 .31
 .32
 .33
 .34
 .35
 .36
 .37

املجال البرنامجم

البحث العلمي

التدريس

التدريب 

االستشارات

املناصب القيادية واإلداريةلألكادميين

التطوير املستمر

ــة  ــة العلمي ــاء الهيئ ــة ألعض ــي املقترح ــر املهن ــج التطوي برام  -3
ــة ــة املعاون والهيئ
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رابع عشر: 
خطة االحتياجات البشرية 

والتدريبية للجهازين الفني 

واإلداري باملعهد

(2016/15 – 2020/19م(
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الوضع الحالي اإلجمالي واالحتياجات املطلوبة لتطوير الجهاز الفني  -1

املركز الفني
عدد املوظفين 
بما فيهم مدير 

عام اإلدارة

تاريخ اإلحالة 
للمعاش

االحتياجات املطلوبة
مالحظات

البشريةاملاديةالدورات التدريبية

مركز الحاسب اآللي ونظم املعلومات

12016مدير املركز

اإلدارات الرئيسية

موظف 2017 6اإلدارة العامة للحاسب اآللي
والباقي بن 2019 

و2021

حتليل النظم
حفظ واسترجاع 

البرامج
تسجيل وإدخال 

البيانات
تشغيل البيانات
صيانة أجهزة 

احلاسب

برامج جاهزة 
ومستلزمات تدريب

عدد 2 مؤهل عالي 
تخصص حاسبات 

ومعلومات
عدد 2 مؤهل عالي 

تخصص جتارة

هناك سبعة موظفن 
مسكنن على درجات 

وإدارات أخرى 
مثل األمن واإلدارة 

املالية وغيرها، 
وآخر منتدب بوزارة 
التخطيط ويطالب 

مدير املركز بتثبيتهم 
على قوة املركز 

نظراً ملا اكتسبوه من 
خبرات طويلة خالل 

األعوام املاضية

اثنن موظفن قبل 13اإلدارة العامة لنظم املعلومات وقواعد البيانات
2020 والباقي 

بعدها

حفظ واسترجاع 
البيانات

حتليل البيانات
حتليل وتصميم نظم 

املعلومات
بناء قواعد املعلومات

صيانة الشيكات

برامج جاهزة 
ومستلزمات تدريب

في انتظار تعين 
مدير اإلدارة

واحدة عام 2020 2السكرتارية
واألخرى 2040

أعمال السكرتارية 
األرشفة 

العالقات العامة
احلاسب اآللي
اللغة اإلجنليزية

االحتياجات املتعارف 
عليها لطبيعة 

الوظيفة

134134134
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املركز الفني
عدد املوظفين 
بما فيهم مدير 

عام اإلدارة

تاريخ اإلحالة 
للمعاش

االحتياجات املطلوبة
مالحظات

البشريةاملاديةالدورات التدريبية

مركز التدريب واالستشارات

املناصب القيادية12022مدير املركز

اإلدارات الرئيسية

ثالثة بن أعوام 6اإلدارة العامة للحاسب اآللي
2014 و 2022 
والربعة عام 2046

التسويق واإلعالن
فن التعامل مع العمالء
إدارة وتنظيم البرامج 

التدريبية 
برامج احلاسب
اللغة اإلجنليزية

مدير عام للتدريب مستلزمات التدريب
عدد أربعه أخصائيي 

تدريب من حملة 
املؤهالت العليا 

تخصصات: إدارة 
أعمال ومحاسبة 
وحاسبات ولغات

من بينهم عدد )2( 
موظفن بعقود 

مؤقتة(

بن أعوام 2014 و 3السكرتارية
2022

أعمال السكرتارية 
األرشفة 

العالقات العامة
احلاسب اآللي
اللغة اإلجنليزية

االحتياجات املكتبية 
املتعارف عليها لطبيعة 

الوظيفة

عدد 1 سكرتارية 
بكالوريوس جتارة

التسويق واإلعالنال يوجداإلدارة العامة لالستشارات
فن التعامل مع العمالء 

برامج احلاسب
اللغة اإلجنليزية

مدير عام 
لالستشارات 
عدد 4 أخصائي 

استشارات من حملة 
املؤهالت العليا تخصصات 

: إدارة أعمال ومحاسبة 
ولغات وحاسبات 

135135135135
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املركز الفني
عدد املوظفين 
بما فيهم مدير 

عام اإلدارة

تاريخ اإلحالة 
للمعاش

االحتياجات املطلوبة
مالحظات

البشريةاملاديةالدورات التدريبية

أعمال السكرتارية ال يوجدالسكرتارية
األرشفة 

العالقات العامة
احلاسب اآللي
اللغة اإلجنليزية

االحتياجات املكتبية 
املتعارف عليها لطبيعة 

الوظيفة

عدد 2 سكرتارية 
بكالوريوس جتارة

مركز الدراسات العليا

تعين مدير عام املناصب القيادية12022مدير املركز
للمركز

حالياً هذا النشاط 
حتت إشراف مدير 

مركز التدريب 
والتعليم مبسماه 

احلالي
اإلدارات الرئيسية

عدد )4( جهاز حاسب آلي12020)مدير عام(اإلدارة العامة للقبول والتسجيل
+

مستلزمات مكتبية

عدد 4 موظفن من 
حملة املؤهالت العليا 

من الذكور تخصصات : 
إدارة أعمال ومحاسبة 

ولغات وحاسبات

أعمال السكرتارية ال يوجدالسكرتارية
األرشفة 

العالقات العامة
احلاسب اآللي
اللغة اإلجنليزية

االحتياجات املكتبية 
املتعارف عليها لطبيعة 

الوظيفة

عدد 2 سكرتارية 
بكالوريوس جتارة

136136136
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املركز الفني
عدد املوظفين 
بما فيهم مدير 

عام اإلدارة

تاريخ اإلحالة 
للمعاش

االحتياجات املطلوبة
مالحظات

البشريةاملاديةالدورات التدريبية

عدد )5( جهاز حاسب12031 )مدير إدارة(اإلدارة العامة لشئون اخلريجن
+

مستلزمات مكتبية

مدير عام شئون 
اخلريجن

عدد )4( موظفن من 
حملة املؤهالت العليا 
تخصص إدارة أعمال

أعمال السكرتارية ال يوجدالسكرتارية
األرشفة 

العالقات العامة
احلاسب اآللي
اللغة اإلجنليزية

االحتياجات املكتبية 
املتعارف عليها لطبيعة 

الوظيفة

عدد 2 سكرتارية 
بكالوريوس جتارة

مركز املكتبات

املناصب القيادية12023مدير املركز

اإلدارات الرئيسية

برامج تسجيل الوثائق 2014 و 142032اإلدارة العامة للتوثيق وقواعد املعلومات
والكتب احلديثة
برامجاحلاسب
اللغةاإلجنليزية

قواعد املعلومات

عدد )10( أجهزة 
كمبيوتر حديثة 

مبلحقاتها
عدد )2( ماكينة 

تصوير حديثة
عدد )1( جهاز 

 Scanner book

عدد )10( من حملة 
املؤهالت العليا في 

تخصص:
 املكتبات  )4(

احلاسبات )2(
إدارة التوثيق )2(
فهرسة وتصنيف 

وإدخال على قاعدة 
)Elis )2 البيانات

137137137137



138

املركز الفني
عدد املوظفين 
بما فيهم مدير 

عام اإلدارة

تاريخ 
اإلحالة 
للمعاش

االحتياجات املطلوبة
مالحظات

البشريةاملاديةالدورات التدريبية

22019السكرتارية
و

2032

أعمال السكرتارية األرشفة 
العالقات العامة
احلاسب اآللي
اللغة اإلجنليزية

االحتياجات املكتبية 
املتعارف عليها لطبيعة 

الوظيفة

برامج احلاسب3اإلدارة العامة للتأليف والترجمة والنشر
اللغةاإلجنليزية
اللغة الفرنسية
النشر الدولي

عدد )2( مترجم لغة اجنليزية
عدد )1( مترجم لغة فرنسية

آداب/  ليســانس   )2( عــدد 
مكتبــات تخصــص 

عــدد )1( إدارة أعمــال/ تخصــص 
تسويق

أعمال السكرتارية األرشفة 12019السكرتارية
العالقات العامة 

احلاسب اآللي
اللغة اإلجنليزية

االحتياجات املكتبية 
املتعارف عليها لطبيعة 

الوظيفة

مركز العالقات العلمية

12019مدير املركز

اإلدارات الرئيسية

عامــي 5 )ال يوجد مدير عام(اإلدارة العامة لالتصاالت والتعاون العلمي بــن 
 2017

2 0 3 2 و

املناصب القيادية للمدير العام

حصول العاملن باإلدارة على:
 ICDL شهادة 

دورات في اللغة اإلجنليزية
دورات في االتفاقيات الدولية

برنامج حلفظ 
واسترجاع البيانات 

وإصدار التقارير
فاكس 

جهاز حاسب متطور 
مبلحقاته

تعين مدير عام ذو خبرة 
وشخصية قيادية

 ICDL + عــدد )1(  مؤهــل عالي
+ لغــة أجنبية

أحد املوظفن 
منتدب من إدارة 

أخرى
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املركز الفني
عدد املوظفين 
بما فيهم مدير 

عام اإلدارة

تاريخ 
اإلحالة 
للمعاش

االحتياجات املطلوبة
مالحظات

البشريةاملاديةالدورات التدريبية

أعمال السكرتارية األرشفة ال يوجدالسكرتارية
العالقات العامة
احلاسب اآللي
اللغة اإلجنليزية

االحتياجات املكتبية 
املتعارف عليها 
لطبيعة الوظيفة

عــدد )1( مؤهــل عالــي مــع 
اإلجنليزيــة  اللغــة  إجــادة 

مــع احلاســب والتعامــل 

4 )املدير العام منتدب اإلدارة العامة للبحوث واملؤمترات
لإلشراف على الشئون 

املالية واإلدارية(

بن عامي 
 2016
و2033

املناصب القيادية للمدير العام
حصول العاملن باإلدارة على:

 ICDL شهادة 
دورات في اللغة اإلجنليزية
إدارة وتنظيم املؤمترات 

والندوات

برنامج حلفظ 
واسترجاع البيانات 

وإصدار التقارير
           فاكس 

جهاز حاسب متطور 
مبلحقاته

تعين مدير عام ذو خبرة 
وشخصية قيادية

عدد )2( مؤهل عالي
أحدهما خريج كلية 

التجارة  تخصص محاسبة 
واآلخر خريج كلية اإلعالم 

تخصصعالقات عامة 
وإعالن

2014 و ال يوجدالسكرتارية
2032

أعمال السكرتارية األرشفة 
العالقات العامة
احلاسب اآللي
اللغة اإلجنليزية

االحتياجات املكتبية 
املتعارف عليها لطبيعة 

الوظيفة

عدد )1( مؤهل 
عالي مع إجادة اللغة 

اإلجنليزية والتعامل مع 
احلاسب
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الوضع الحالي اإلجمالي واالحتياجات املطلوبة لتطوير الجهاز اإلداري  -2

املركز الفني
عدد املوظفين 
بما فيهم مدير 

عام اإلدارة

تاريخ اإلحالة 
للمعاش

االحتياجات املطلوبة
مالحظات

البشريةاملاديةالدورات التدريبية

2019رئيس اإلدارة املركزية للشئون املالية واإلدارية

اإلدارة العامة للشئون املالية

منتدب من مركز املناصب القيادية12023مدير عام اإلدارة
العالقات العلمية

2ممثلي وزارة املالية
مديرو اإلدارات الرئيسية

مدير إدارة املشتريات و اخملازن

املناصب القيادية28 / 01 / 12016
مراقبة وحسابات 

اخملازن

أجهزة احلاسب اآللي 
مبلحقاتها

مدير اخلزينة

املناصب القيادية01/ 01/ 12016
اجلرد ومذكرات 
التسوية مع البنوك

أجهزة احلاسب اآللي 
مبلحقاتها

مدير إدارة امليزانية

املناصب القيادية26/ 01/ 12029
إعداد املوازنات 

احلكومية
إعداد احلسابات 

اخلتامية

أجهزة احلاسب اآللي 
مبلحقاتها

140140140
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املركز الفني
عدد املوظفين 
بما فيهم مدير 

عام اإلدارة

تاريخ اإلحالة 
للمعاش

االحتياجات املطلوبة
مالحظات

البشريةاملاديةالدورات التدريبية

رؤساء األقسام

احلسابات احلكومية21/ 11/ 12015رئيس قسم الشطب

املراجعة الداخلية14/ 09/ 12020رئيس قسم املراجعة
املراجعة احلكومية

العقود واملناقصات 10/ 08/ 12018رئيس قسم املشتريات 
واملزايدات

برنامج إلدارة 
املشتريات واخملازن 

ملتابعة األرصدة 
واألصناف باخملازن

مراقبة اخملزون13/ 02/ 12027رئيس  قسم اخملازن

إعداد املوازنات 26/ 12/ 12025رئيس قسم امليزانية
احلكومية

املوظفون باإلدارات واألقسام املختلفة

12028إدارة اخلزينة

و 10قسم الشطب  2019 عامــي  بــن 
2 0 4 2

إعداد احلسابات 
اخلتامية

برنامج املرتبات 
واألجور

و 5قسم املراجعة  2019 عامــي  بــن 
2 0 4 0

إعداد احلسابات 
اخلتامية

برنامج إلعداد برنامج 
املراجعة

عدد )3( بكالوريوس 
جتارة/ تخصص 

مراجعة
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املركز الفني
عدد املوظفين 
بما فيهم مدير 

عام اإلدارة

تاريخ 
اإلحالة 
للمعاش

االحتياجات املطلوبة
مالحظات

البشريةاملاديةالدورات التدريبية

عامــي 4 قسم املشتريات  بــن 
و   2016

2 0 3 2

االحتياجات املكتبية العقود واملناقصات واملزايدات
املتعارف عليها لطبيعة 

الوظيفة

ــوس جتــارة/  عــدد )2( بكالوري
إدارة أعمــال +  )1( تخصــص 

)1( تخصــص محاســبة

حسابات اخملزون12035قسم اخملازن
مراقبة اخملزون

ــوس جتــارة/  عــدد )2( بكالوري
إدارة أعمــال +  )1( تخصــص 

)1( تخصــص محاســبة

إعداد املوازنات احلكومية12027قسم امليزانية
الضرائب على األجور واملرتبات

إعداد احلسابات اخلتامية

االحتياجات املكتبية 
املتعارف عليها لطبيعة 

الوظيفة

ــوس جتــارة/  عــدد )3( بكالوري
تخصــص محاســبة

اإلدارة العامة للشئون اإلدارية

املناصب القيادية12024مدير عام اإلدارة

مديرو اإلدارات الرئيسية

التأهيل للمناصب القيادية123/12/2مدير إدارة شئون العاملن
حاسب آلي

لغة إجنليزية
إدارة املوارد البشرية

أجهزة احلاسب اآللي 
مبلحقاتها

التأهيل للمناصب القيادية117/7/30مدير إدارة السكرتارية واحملفوظات
حاسب آلي 

إدارة املوارد البشرية

أجهزة احلاسب اآللي 
مبلحقاتها
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املركز الفني
عدد املوظفين 
بما فيهم مدير 

عام اإلدارة

تاريخ 
اإلحالة 
للمعاش

االحتياجات املطلوبة
مالحظات

البشريةاملاديةالدورات التدريبية

مطلوب تعين بديل على 115/5/1مدير إدارة املطبعة والتصوير
نفس مستوى الكفاءة 

حيث سيحال للتقاعد بعد 
حوالي ستة أشهر

إدارة املوارد البشرية118/3/1مدير إدارة اخلدمات الداخلية

إدارة املوارد البشرية126/5/23مدير وحدة شئون املقر

رؤساء األقسام

إدارة املوارد البشرية 22/6/22رئيس قسم االستحقاقات
احلاسب اآللي

تفعيل برنامج أماك جهاز حاسب حديث
وتدريب العاملن عليه 
مرة أخرى في مجال 

الشئون اإلدارية
+

توفير طابعة مركزية 
لإلدارة

إدارة املوارد البشرية 21/11/17رئيس قسم التعيينات
احلاسب اآللي

جهاز حاسب حديث

إدارة املوارد البشرية 20/4/10رئيس قسم امللفات
احلاسب اآللي

جهاز حاسب حديث
برنامج ميكروفيلم حلفظ امللفات 

جهاز سكانر

إدارة املوارد البشرية 20/11/24رئيس قسم األجازات
احلاسب اآللي

جهاز حاسب حديث
جهاز سكانر

إدارة املوارد البشرية 25/10/23رئيس قسم املعاشات
احلاسب اآللي

جهاز حاسب حديث
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املركز الفني
عدد املوظفين 
بما فيهم مدير 

عام اإلدارة

تاريخ 
اإلحالة 
للمعاش

االحتياجات املطلوبة
مالحظات

البشريةاملاديةالدورات التدريبية

املوظفون باإلدارات واألقسام املختلفة

عامــي 6إدارة شئون العاملن)قسم االستحقاقات بــن 
2 0 1 9
و2024 

برامج احلاسب األساسية
برامج املرتبات واألجور
برامج شئون العاملن

برامج حساب الضريبة على 
املرتبات واألجور

عدد )2( ليسانس حقوق 4 جهاز حاسب حديث
عدد )2( بكالوريوس جتارة/ 

تخصص محاسبة

أحدهما بعقد 
مؤقت

برامج احلاسب األساسية327/3/30إدارة شئون العاملن ) قسم التعيينات (
برامج شئون العاملن

عدد )1( بكالوريوس جتارة/ 2 جهاز حاسب حديث
تخصص محاسبة

عدد )1( ليسانس حقوق

عدد )2( عقد 
مؤقت

عامــي 5إدارة شئون العاملن ) قسم امللفات ( بــن 
 2 0 2 0
و 2045

برامج احلاسب األساسية
برامج شئون العاملن

3 جهاز حاسب حديث

عامــي 5إدارة شئون العاملن )قسم األجازات(  بــن 
 2 0 2 1
و 2040

برامج احلاسب األساسية
برامج شئون العاملن

3 جهاز حاسب حديث

عامــي 2إدارة شئون العاملن )قسم املعاشـــــات( بــن 
2 0 1 8
و 2030

برامج احلاسب األساسية
برامج شئون العاملن

1 جهاز حاسب حديث

عامــي 4إدارة السكرتارية واحملفوظات بــن 
2 0 1 8
و 2024

برامج احلاسب األساسية
برامج السكرتارية

2 جهاز حاسب حديث
حلفــظ  ميكروفيلــم  برنامــج 

امللفــات 

عدد )1( بكالوريوس 
جتارة/ تخصص إدارة
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املركز الفني
عدد املوظفين 
بما فيهم مدير 

عام اإلدارة

تاريخ 
اإلحالة 
للمعاش

االحتياجات املطلوبة
مالحظات

البشريةاملاديةالدورات التدريبية

إدارة املطبعة والتصوير

بن عامي 8
2016

و 2028

التدريب على استخدام 
ماكينات الطباعة 
احلديثة املتوفرة

1 طابعة حديثة
3 ماكينات تصوير حديثة

زي موحد

فنــي   )2( عــدد 
ذوي  مــن  طباعــة 

ة خلبــر ا

إدارة اخلدمات الداخلية)قسم التوقيعات(
بن عامي 2

2031
و 2032

جهاز حديث للتوقيعبرامج شئون العاملن 

إدارة اخلدمات الداخلية)قسم السيارات(

بن عامي 16
2016

و 2034

برامج الصيانة 
املتخصصة

أدوات متخصصة لطبيعة العمل
زي موحد

مــن بــن هــذا العــدد 12 ســائق عدد )5( سائقن
منهــم )2( بعقــود مؤقتــة

إدارة اخلدمات الداخلية)اخلدمات املعاونة(

بن عامي 15
2015

و 2024

التدريب على عمليات 
إطفاء احلرائق

أدوات متخصصة لطبيعة العمل
زي موحد

عمــال   )5( عــدد 
دون  مؤهــل  خدمــات 

ســط ملتو ا

وحدة شئون املقـــــــــر

بن عامي 13
2015

و 2037

برامج الصيانة 
املتخصصة

أدوات متخصصة لطبيعة العمل
زي موحد

مــن بينهــم مهندســة منتدبــة مــن 
اخلــارج

ُكتاب الشئون اإلدارية

بن عامي 6
2020

و 2023

برامج احلاسب 
األساسية

برامج السكرتارية

عــدد )1( بكالوريــوس 
جتــارة/ إدارة

ليســانس   )1( عــدد 
ق حقــو
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املركز الفني
عدد 

املوظفين بما 
فيهم مدير 
عام اإلدارة

تاريخ 
اإلحالة 
للمعاش

االحتياجات املطلوبة
مالحظات البشريةاملاديةالدورات التدريبية

اإلدارات التابعة ملدير املعهد

التنظيم واإلدارة

3
بن عامي 

2015
و 2020

قانون العاملن في الدولة
لوائح التنظيم وإلدارة

2 جهاز حاسب 
حديث

برنامج ميكروفيلم 
حلفظ امللفات 

عدد )2( أخصائيو 
تنمية إدارية/ 

بكالوريوس جتارة /
إدارة أعمال

العالقات العامة

4
بن عامي 

2023
و 2040

العالقات العامة
قواعد البروتوكول واملراسم
تنظيم املؤمترات والندوات

التجهيزات املعتادة 
لطبيعة الوظيفة

زي موحد

عدد )1( بكالوريوس 
جتارة/ تخصص 

محاسبة
عدد )1( ليسانس 

حقوق

مطلوب رفع موازنة 
اإلدارة العام القادم 

الشئون القانونية

5

بن عامي 
  2033
و2043

ICDL
 عقود إدارية

التحكيم 
لغة اجنليزية

ماكينة تصوير
ماكينة فرم مستندات

عدد )3( محامن/ 
ليسانس حقوق

عدد )1( سكرتيرة 
مؤهل عالي

4 محامن مبا فيهم 
مدير اإلدارة أحدهما 

بعقد مؤقت
+

كاتب شئون إدارية

األمن

12

بن عامي 
 2016
و2033

العالقات العامة وفن التعامل مع اآلخرين
طرق وأساليب تخطيط النظم األمنية 

طرق ووسائل احلماية املدنية 
طرق ووسائل اإلطفاء وأنواع الطفايات اخملتلفة 

وطرق اإلنقاذ 
طرق ووسائل التفتيش الذاتي وفن التعامل مع 

اآلخرين 
طرق التأمن للمكان ، واملمتلكات ،  والتنبؤ باخملاطر 

، واكتشافها 
إخالء املكان في حالة الطوارئ 

اإلسعافات األولية 

أجهزة السلكي
زي موحد

عدد )10( موظفي 
أمن متخصصن

اثنن فقط متخصصن 
في األمن والباقي 

محولن من اإلدارات 
األخرى

بقية االحتياجات املادية 
في تقرير مستقل
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أواًل: االحتياجات املادية

األمن الخارجى  <  
وميثل األبواب اخلارجية ) مداخل املعهد ( – األسوار احمليطة -- املبانى املالصقة  الشوارع احمليطة باألسوار 

اخلارجية ) حرم املعهد ( – أماكن االنتظار خارج املعهد .

حتديد نقط احلراسة املتصلة بدون عوائق، واملقصود بنقط احلراسة أن تكون على اتصال بصري أو حركي 	 
باستمرار وخاصة لياًل عندما يكون ارتفاع األسوار غير كاف ملنع التسلق . 

أن تكون اإلضاءة الليلية مناسبة وواضحة ومحمية ) بعيداً عن العبث والتخريب( وكافية إلظهار الطرق الداخلية 	 
للمبنى بوضوح وكذلك األسوار واملداخل الداخلية واملباني امللحقة.

أن يكون السور احمليط باملبنى على ارتفاع مناسب وغير صالح للتسلق من اخلارج أو الداخل ومرتفع ارتفاعاً كافياً 	 
حلماية املبنى . 

.7
تقدير االحتياجات املادية والبشرية 

والتدريبية األمنية 
بمستوياتها الثالثة

147



اخلطة االستراتيجية ملعهد التخطيط القومي 148

إمكانية إحكام إغالق أبواب املبنى.	 

عمل أكشاك احلراسة كي تصلح لتواجد األفراد العاملن باألمن وحتميهم من األمطار أو التغيرات اجلوية املتقلبة 	 
على أن يتم توفير دورة مياه ملحقه بها أو في مكان قريب يصلح الستخدام أفراد األمن و جتهيزها مبقاعد ومكتب 

وهاتف يتصل مببنى املعهد من الداخل وجهاز اتصال السلكي.

تأمن احلدود بن املبنى واجلار املالصق بوضع نقطة حراسة خاصة بهذا املوقع أو ترك حدود أمان عند 	 
التصحيح إن كان هناك فرصة لذلك .

تخصيص أماكن انتظار للمترددين  ذات مستوى حضاري حتى يسمح لهم بالدخول طبقاً خلطة الزيارة مما يسهل 	 
على فريق األمن التعامل اإليجابي مع الزائرين واملترددين . 

تعليق اللوحات اإلرشادية، وكذلك لوحة التعليمات اإلدارية ألن ذلك يوفر كثيراً من املشكالت التي يالقيها فريق 	 
األمن عند تنفيذه للتعليمات اإلدارية، على أن توضع في مكان يسهل على الزائرين، والعاملن اإلطالع عليها عند 

املداخل .

 األمن الوسيط 
وميثل الشوارع الداخلية واحمليطة باملبانى – مداخل املبنى الرئيسى – مداخل املبانى امللحقة – أماكن انتظار 

السيارات – مخارج الطوارئ.
تخصيص أماكن النتظار السيارات وحتدد فيها أماكن خاصة لإلدارة ، وأعضاء الهيئة العلمية ويحدد أماكن 

للمترددين .
تخصيص مداخل خاصة للموظفن .	 
توفير مكان مناسب حلراسة أماكن انتظار السيارات ) كشك حراسة ( . حتى يسهل عمل رقابة على جميع 	 

السيارات املوجودة .

األمن الداخلي : <
ويشمل املبنى من الداخل وما تشمله من مكاتب ، مخازن ، املصاعد ، املمرات الداخلية ... استقبال وتوجيه 

املترددين وتتبع خط سيرهم عن طريق ) كاميرات املراقبة او األفراد (.

تخصيصمكان لكل فرد أمن عند كل مدخل من املداخل الداخلية للمبنى من )أبواب ، مداخل (.	 

تخصيصمكان لكل فرد أمن في كل دور من أدوار املبنى	 

مراقبة احلركة بأدوار املعهد من خالل كاميرات للمراقبة.	 

تخصيص كارت زيارة للمترددين.	 

وضع البطاقة الصدرية ) البادج ( لكل عامل باملبنى والتي يظهر فيه االسم، والوظيفة ، والرقم الكودي للعامل، 	 
وكل ذلك حتت شعار املبنى املميز لها.

ثانيًا: الدورات التدريبية املطلوبة ملوظفي إدارة األمن

العالقات العامة وفن التعامل مع اآلخرين  .1
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طرق وأساليب تخطيط النظم األمنية   .2
طرق ووسائل احلماية املدنية  .3

            طرق ووسائل اإلطفاء وأنواع الطفايات اخملتلفة وطرق االنقاذ
طرق ووسائل التفتيش الذاتي وفن التعامل مع اآلخرين   .4

طرق التأمن للمكان ، واملمتلكات ،  والتنبؤ باخملاطر ، واكتشافها   .5
إخالء املكان في حالة الطوارئ   .6

اإلسعافات األولية  .7

ثالثًا: االحتياجات البشرية:  تعيين 10 فرد أمن جدد متخصصين

التوصيات
إجراء هيكلة شاملة إلدارة األمن وتوفير األعداد املطلوبة كي تعمل إدارة األمن بكفاءة  	

تقسيم ورديات األمن إلى ثالث ورديات ) صباحية – مسائية – ليلية (  ويقوم عليهم مشرف ثابت   	
اختياراألصحاء واألكفاء املشهود لهم باألمانة والنزاهة للعمل  بأدارة األمن  وتغيير  نوبتجيات األمن بصفة   	

            مستمرة 
التنبية على مسؤلوا األمن باملرور والتفتيش على املبنى ككل واملرافق ومنافذ الدخول واخلروج من خالل  	

            التفتيش الدورى والطارئ . ويراعى فحص اآلتى أثناء ذلك ؛ منافذ التهوية - الردهات - صناديق القمامة 
            - لوحات اإلعالنات - املكاتب - املعدات الكهربائية - مصادر اإلضاءة - احملوالت الكهربائية - املصاعد -

            معدات اإلطفاء - األرضيات - الساللم - النوافذ والشبابيك 
كتابة تقارير يومية بواسطة مشرفي الورديات الثالث ترفع ملدير اإلدارة  	

تنفيذ الدورات التدريبية املقترحة ألفراد األمن واختيار من يجتاز تلك الدورات بنجاح   	

ارسال مخاطبات رسمية  من قبل إدارة املعهد الى  وزارة الداخلية لتوفير حراسات ليلية بجانب أفراد اإلدارة   	

تخصيص زي موحد ومناسب ألفراد األمن مبا يليق مبكانة املعهد   	

إجراء اختبارات دورية بأوقات مختلفة على أنظمة ) مكافحة احلريق – إدارة األزمات – الكوارث ( وذلك   	

           للوقوف على مدى جاهزية أفراد األمن لتلك احلوادث املفاجئة

تصميم لوحات إرشادية توضح اآلتي:

 	  أسلوب العمل باملعهد 
التعليمات والتوجيهات اخلاصة باألمن مثل ) مواعيد األنصراف واحلضور –مسالك الهروب اخلاصة     	 

      باحلرائق ( 
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توعية العاملن بأهمية دور األمن  	
التنسيق بن إدارة األمن واإلدارات ذات الصلة مثل ) إدارة التدريب والتعليم –  إدارة شئون املقر - إدارة  	

   العالقات العامة – مركز املعلومات ( وذلك من خالل اإلبالغ مسبقا لألمن عن مواعيد فاعليات هذه اإلدارات
    بصفه دورية 

جتهيز افراد األمن بأحدث وسائل احلماية من ) اجهزة كشف املعادن – السلكى -  سالح نارى مرخص –   	
     كاميرات مراقبة – أجهزة إنذار احلريق ( 

يجب على العاملن باملبنى اثبات أى متعلقات يصطحبها املوظف معه عند الدخول وخاصة عند احتمال   	
    وجود نفس املسمى ) الصنف بغض النظر عن املاركة ( من هذه املتعلقات وتستخدم باملبنى 

اعادة تقومي خطة العمل بإدارة األمن بصفة مستمرة والتعرف على املشكالت املصاحبة للتنفيذ والثغرات  	
   املوجودة واالخطاء التى حتدث واالستفادة من ذلك فى تعديل اخلطط وتطويرها حتى الوصول الى افضل 

     مستوى . 
وضع تعليمات خاصة مبواعيد الكافتيريا وعدم تواجد أي من العاملن بغير الوقت اخملصص لذلك   	

150
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أن يكون هناك متثيل إلدارة األمن ببعض اللجان املؤقتة كنوع من الرقابة والقيام بتحرير محضر بالواقعة   	
مثل

    ) جلنة فتح مكتب أو مخزن فى غياب صاحب العهدة ، جلنة حتقيق حادث سرقة أو ضياع عهدة ( 
يجب على ادارة األمن توفير احلماية واحلراسة الالزمة بعد خروج العاملن من أماكنهم والتأكد من   	

إغالق
     هذه األماكن 

ترشيح إدارات املعهد لبعض العاملن  حلضور دورات الدفاع املدنى واطفاء احلريق   	
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خامس عشر: 
خطة إدارة مخاطر الخطة 

االستراتيجية 

ملعهد التخطيط القومي

(2016/15 – 2020/19م(

153153



اخلطة االستراتيجية ملعهد التخطيط القومي154 154

خطة إدارة املخاطر للخطة االستراتيجية ملعهد التخطيط القومى

مت اعــداد خطــة إدارة اخملاطــر للخطــة الســتراتيجية للمعهــد تبعاًلألهــداف االســتراتيجية املعتمــدة بنــاء علــى املنهجيــة 

التالية:

مت حتديــد  االهــداف االســتراتيجية فــي اخلطــة االســتراتيجية للمعهــد  لألعــوام  2015/ 2016-   -1

ــات االســتراتيجية  باملعهــد  2020/2019  لدعــم عمليــة حتقيــق الغاي

قد تؤدي اخملاطر االستراتيجية املتعلقة بكل  هدف إلى إعاقة تنفيذ اخلطة االستراتيجية  -2

ــور  ــب ظه ــا لتجن ــذ وخالله ــة التنفي ــل عملي ــال إلدارة اخملاطــر قب مــن الضــروري وجــود نظــام فع  -3

اخملاطــر/ تخفيــف آثارهــا/ نقلهــا 

ينبغــي حتديــث خطــة إدارة اخملاطــر بشــكل مســتمر، مــن خــالل حتديــد اخملاطــر اجلديــدة وحتديد   -4

إجــراءات تخفيــف آثارهامــع مراجعــة وحتديــث اخلطــة االســتراتيجية للمعهــد ســنويا

وفيما يلي 

 نظرة عامة ىلع خطة  املعهد  االستراتيجية إلدارة املخاطر:

وقد مت اتباع العمليات التالية في وضع خطة إدارة اخملاطر حيث مت حتليل حوالي 42 من اخملاطر االستراتيجية.

حتديد وتصنيف اخملاطر  -1

        مت حتديــد اخملاطــر مــن خــالل حتليــل االهــداف واملبــادرات االســتراتيجية املعتمــدة للخطــة 

االســتراتيجية ، واعــداد قوائــم تضــم اخملاطــر واالحتماليــة والعواقــب ومســتوى االحتماليــة 

وعواقــب اخملاطــر 

2-  التقييم وحتديد األولويات

تقدير احتمالية ظهور اخملاطر  	

تقدير اآلثار احملتملة املترتبة على اخملاطر  	

النظر في مسألة ترابط اخملاطر  	

النظر في مسألة األثر التراكمي للمخاطر املتعددة   	

ترتيب اخملاطر وفقاً ألولويتها بناًء على احتمالية حدوثها واألثر احملتمل بوجه عام  	

وفيما يلى جدول مستوى اخلطر:
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تكاد تكون أكيدة

محتملة في معظم الظروف

ممكنة في وقت ما

غير ممكنة إال في وقت ما

نادرة احلدوث

العواقب
قصوىعالية جدًامتوسطةمنخفضةممكن إهمالها االحتمالية

وفيما يلى جدول مستوى الخطر:

12345

M

M

L

L

L

A

B

C

D

E

H

M

M

L

L

H

H

H

M

L

E

E

H

M

M

E

E

H

H

M

وقد تم تقييم احتمالية حدوث كل خطر من املخاطر واآلثار املترتبة 
عليه، وترتيب أولوياته باللون االحمر واالمر الذى يتطلب التالي :

التفكير في بدائل للمخاطر األكثر اولوية والتي تصل عددها الى 15 وموضحة بجدول سجل   -1
اخملاطر

حتديد طرق مالئمة  وفعالة لالستجابة للمخاطر مثل قبول اخملاطر أو جتنبها أو نقلها أو التحكم   -2
بها من خالل تخفيف آثارها ووضع خطة للطوارئ 

حتديد اجلداول الزمنية وحاالت الترابط بن إجراءات االستجابة للمخاطر  -3
حتديد املسئوليات وتوزيعها  -4

E :  E x t r e m e       H :  H i g h             M :  M e d i u m             K e y : L :  L o w

 



156

سجل املخاطر للخطة االستراتيجية 2020-2015
الغاية األولي: محور البحوث

الهدف االستراتيجي األول  : تطوير بحوث املعهد بما يتسق مع توجهات الخطة االستراتيجية لبحوث املعهد وبما يخدم 
الشركاء األساسيين علي كافة األصعدة لخدمة قضايا التخطيط والتنمية وبمعايير الجودة املتعارف عليها

الخطر الذي يمكن حدوثه وكيفية حدوثهم
درجة احتمالية وعواقب حدوث الخطر

االحتمالية
درجة 
العواقب العواقباالحتمالية

	   عدم توفراالعتمادات املالية الكافية مليزانية البحوث1

عدم تنفيذ بحوث املعهد املهمة  خلدمة 	 تخفيض بند  ميزانية البحوث	 
قضايا التخطيط والتنمية والوفاء 

Aباحتياجات أجهزة التخطيط بالدولة

4

E

عدم توفر خطة بحثية جيدة تتوافق مع التوجهات 	 2
العامة للدولة فى 

انخفاض عدد  األبحاث املنشورة علي 	 رفض محلس إدارة املعهد لبعض البحوث 	 
املستوين احمللي واإلقليمي  والدولى والتي 

تتفق مع توجهات اخلطة االستراتيجية 
لبحوث املعهد  

C3

3
ضعف إطار وحدود العالقة مع الشركاء مبا 	 

يحقق املنفعة املتبادلة وتقدمي قيمة مضافة 
للجميع  

صعوبة  تنفيذ مذكرات التفاهم مع الشركاء 	 
احمللى واالقليمي والدولي

عدم توفر  بحوث ودراسات مشتركة تخدم 	 
قضايا التخطيط والتنمية

2-صعوبة تبادل العالفة مع الشركاء على كافة 	 
املستويات

B

4

E

الهدف االستراتيجي الثاني  : االرتقاء بجودة البحوث العلمية بما يتوافق مع معايير الجودة املتعارف عليها

الخطر الذي يمكن حدوثه وكيفية حدوثهم
درجة احتمالية وعواقب حدوث الخطر

االحتمالية
درجة 
العواقب العواقباالحتمالية

عدم تطبيق مناهج البحث العلمي احلديثة فى 	 1
اعداد البحوث والدراسات العلمية

بحوث علمية  ال تطبق املنهجيات العلمية 	 
املالئمة لطبيعتها

1 - ضعف جودة البحوث العلمية باملعهد	 
2 - عدم توفر مؤلفات ومراجع علمية	 
3 - معظم البحوث غير قبلة لتنفيذ الفعلي	 

             وغير مفيدة لصانعي القرارات 
C3
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انخفاض عدد الساعات التدريبية للباحثن 	 2

عدم توفر خطة تدريبية متكاملة تضمن 	 
التطوير املستمر ملهارات أعضاء الهيئة 

العلمية في مجال البحث العلمي

عدم مشاركة الباحثن في املؤمترات 	 
والندوات العلمية على املستوى احمللى 

والدولي
 ضعف قدرات الباحثن فى مجاالت 	 

البحوث العلمية
ضعف اخلبرات الفنية	 

D2

عدم توفر انظمة متكاملة للنشر العلمي 	 3

االبقاء على اجمللة املصرية للتنمية 	 
والتخطيط كأحد القنوات الوحيدة لنشر 

االنتاج العلمي للمعهد
عدم توفر دور نشر للمعهد	 

عدم توفر  مجلة علمية عاملية باللغة 	 
االجنليزية متخصصة في قضايا التخطيط 

والتنمية تصل باإلنتاج العلمي الى الهيئات 
واملنظمات الدولية

عدم توفر  تقارير ونشرات دورية عن واقع 	 
االقتصاد املصري

B

4

E

سوء إدارة موقع املعهد اإللكتروني	 4

عدم تطوير موقع املعهد	 
عدم توفير منظومة إلدارة العمل املؤسسي 	 

باملعهد
عدم توفر ذاكرة مؤسسية للمعهد 	 
ضعف النظم واالجراءات االدارية  	 

االلكترونية باملعهد 

انخفاض عدد  الزائرين ملوقع املعهد 	 
لالطالع ولتحميل أعداد اجمللة املصرية 

للتنمية والتخطيط
انخفاض معدالت االطالع وحتميل سلسلة 	 

قضايا التخطيط والتنمية من على موقع 
املعهد

انخفاض معدل بيع سلسلة قضايا التخطيط 	 
والتنمية

 قصور قواعد البيانات باملعهد	 

B3

ضعف اسلوب حتكيم البحوث والدراسات	 5

قصور في نشر  بحوث املعهد على املستوى 	 تدنى احلوافز واملكافآت	 
العاملي

C3
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الغاية الثانية: محور الدراسات العليا

االهدف االستراتيجي األول: توفير بيئة تفي بمتطلبات معايير ضمان الجودة وتمكن من تأهيل خريجين متميزين يف مجاالت 
التخطيط والتنمية

الخطر الذي يمكن حدوثه وكيفية حدوثهم
درجة احتمالية وعواقب حدوث الخطر

االحتمالية
درجة 
العواقب العواقباالحتمالية

1
ضعف برامج الدراسات العليا ومحتوياتها مبا 	 

ال يتفق ومتطلبات معايير ضمان اجلودة وعدم 
تطويرها بشكل يتناسب مع املواصفات العاملية

عدم تنفيذ بحوث املعهد املهمة  خلدمة 	 تخفيض بند  ميزانية البحوث	 
قضايا التخطيط والتنمية والوفاء 

Aباحتياجات أجهزة التخطيط بالدولة

4

E

عدم توفر خطة بحثية جيدة تتوافق مع التوجهات 	 2
العامة للدولة 

انخفاض عدد  األبحاث املنشورة علي 	 رفض محلس إدارة املعهد لبعض البحوث 	 
املستوين احمللي واإلقليمي  والدولى والتي 

تتفق مع توجهات اخلطة االستراتيجية 
لبحوث املعهد  

C3

3
ضعف إطار وحدود العالقة مع الشركاء مبا 	 

يحقق املنفعة املتبادلة وتقدمي قيمة مضافة 
للجميع  

صعوبة  تنفيذ مذكرات التفاهم مع الشركاء 	 
احمللى واالقليمي والدولي  

1-عدم توفر  بحوث ودراسات مشتركة	 
            تخدم قضايا التخطيط والتنمية

2-صعوبة تبادل العالفة مع الشركاء على	 
           كافة املستويات

B

4

E

عدم احلصول على االعتماد ااالكادميي4  	

عدم التطور املستمر لبرامج الدراسات 	 
العليا

تدنى ترتيب املعهد على املستوين احمللى 	 
واالقليمي 

عدم مطابقة مواصفات خريجي برنامج 	 
ماجستير التخطيط والتنمية مع متطلبات 

معايير ضمان اجلودة واحتياجات سوق 
العمل

A
4

E

عدم أمتتتة املكتبة وقلة عدد املراجع احلديثة  على 5
النظام

انخفاض عدد املستفيدين من خدمات 	 رغبة املعهد فى االعتماد على املكتبة الورقية
املكتبة

ضعف نظام املكتبة	 
عدم االستفادة من االبحاث والدراسات	 
عدم رضا طالب الدراسات العليا عن املعهد	 
عدم توفير اجهزة احلاسوب باملكتبة	 

A
5

E
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عدم توفر خطة االحتياجات التدريبية للكوادر 	 6
العلمية واإلدارية باملعهد

عدم توفر ميزانية كافية للتدريب	 
عدم قناعة قيادة املعهد بأهمية التدريب	 

ضعف  مستوى األداء للبعض من  العاملن 	 
بالكادر العلمي أ والفني أو اإلداري 

عدم مواكبة التطورات التقنية في اساليب 	 
التدريب وحتكيم البحوث 

عدم قياس أثر التدريب على أداء وسلوك 	 
املوظف

A3

نقص عدد الطالب غير املصرين املسجلن 	 7
ببرامج الدراسات العليا 

عدم تقدمي منح دراسية للطالب غير 	 
املصرين

ضعف التمويل	 

قصور دور املعهد على املستوى اإلقليمي	 
ضعف االيرادات وعدم توفير التمويل الالزم 	 

ألنشطة املعهد
عدم تطوير مقررات الدراسات العليا	 

A

5

E

الهدف االستراتيجي الثاني  : التنوع يف برامج الدراسات العليا يف مجاالت التخطيط والتنمية مع  ضمان ارتفاع مستوى الجودة

الخطر الذي يمكن حدوثه وكيفية حدوثهم
درجة احتمالية وعواقب حدوث الخطر

االحتمالية
درجة 
العواقب العواقباالحتمالية

1

 عدم التوافق بن خطة البحوث وتوجهات 	 
وأهداف اخلطة االستراتيجية

عدم ربط محتوى برامج الدراسات 	 
العليا واالبحاث مع القضايا االقتصادية 

املعاصرة

صعوبة تنفيذ بعض البحوث ألنها ال تتسم 	 
بالواقعية وبعيدة عن القضايا االستراتيجية 

c3للمجتمع

2

صعوبة متويل بحوث املعهد وطالب الدراسات 	 
العليا من قبل القطع اخلاص

ضعف الشراكة مع القطاع اخلاص لدعم 	 
البحوث التطبيقية لطلبة برامج الدراسات 

العليا

عدم تنوع االبحاث والدراسات 	 
عدم توفير التمويل الكافي لرعاية انشطة 	 

طالب الدراسات العليا
ضعف جودة البحوث والدراسات	 

A3

3

 عدم مواكبة التطورات احلديثة في مجاالت 	 
املعرفة 

عدم توفر قواعد بيانات متكاملة	 
بطء في احلصول على املعلومات	 
تبادل تقليدي للمعلومات	 
عرقلة تبادل املعلومات واعتبارها سرية	 

غلق الباب امام االبداع	 

c3
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الغاية الثالثة: محور التدريب واالستشارات

الهدف االستراتيجي األول  : الوفاء باالحتياجات التدريبية واالستشارية للجهات املختلفة يف مجاالت التخطيط والتنمية

الخطر الذي يمكن حدوثه وكيفية حدوثهم
درجة احتمالية وعواقب حدوث الخطر

االحتمالية
درجة 
العواقب العواقباالحتمالية

ضعف الطلب على البرامج التدريبية للمعهد	 1

وجود جهات عاملية تقوم بتقدمي املعارف 	 
والبرامج التدريبية واخلدمات االستشارية 

على املستوى اإلقليمي والدولي
وجود منافسة خارجية	 
تدنى املكافآت	 

عدم الوفاء بتقدمي البرامج التدريبية 	 
واخلدمات االستشارية للجهات اإلقليمية 

والدولية في مجاالت التخطيط والتنمية
عدم الوصول الى العاملية	 

C3

عدم توفر الكفاءات الفنية فى مجال التدريب 	 2

عدم تنوع البرامج التدريبية ومبا يواكب 	 
احتياجات العصر 

عدم تطوير وحتديث البرامج التدريبية ومبا 	 
يتماشى مع التغيرات املتسارعة ومعايير 

اجلودة

صعوبة الطلب على البرامج التدريبية 	 
للمعهد

C3

الهدف االستراتيجي الثاني   : تطوير وتنويع البرامج التدريبية والخدمات االستشارية املقدمة بمستويات الجودة املعيارية وبما
                                           يلبى احتياجات الجهات املختلفة يف مجاالت التخطيط والتنمية

الخطر الذي يمكن حدوثه وكيفية حدوثهم
درجة احتمالية وعواقب حدوث الخطر

االحتمالية
درجة 
العواقب العواقباالحتمالية

ضعف الطلب على البرامج التدريبية للمعهد1

عدم تطوير احملتوي التدريبي مبا يتماشى 	 
مع التغيرات املتسارعة ومعايير اجلودة 

املتعارف عليها في مجال التدريب، 
والتكيف مع املستجدات التي تطرأ على 

مختلف األصعدة

قصور في  مستوى أداء املعهد في اجملاالت 	 
التدريبية

عدم توفير التمويل الالزم لتنفيذ بقية 	 
انشطة املعهد

ضعف اخلبرة في البحث والتطوير	 

C3

عدم توفر الكوادر الفنية العلمية واإلدارية2

توفر فرص منافسة	 
تدنى احلوافز	 
ضعف اللغة االجنليزية/ استخدام 	 

احلاسوب

عدم تطور البرامج التدريبية	 
B4النظرة الى التدريب كتكلفة 	 
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الغاية الرابعة : محور البيئة املؤسسية

الهدف االستراتيجي األول  : تطوير البيئة اإلدارية للمعهد بمفهومها الشامل

الخطر الذي يمكن حدوثه وكيفية حدوثهم
درجة احتمالية وعواقب حدوث الخطر

االحتمالية
درجة 
العواقب العواقباالحتمالية

ضعف تخطيط وإدارة املوارد البشرية	 1

عدم حتديث االوصاف الوظيفية جلميع 	 
املوظفن

غموض املسارات الوظيفية جلميع املوظفن 	 
االدارين

عدم حتديد الواجبات واملسؤوليات للموظفن 	 
اجلدد

عدم وجود سياسات واستراتيجيات وأنظمة 	 
عمل متكاملة تغطي مختلف اجلوانب 

املتعلقة باملوارد البشرية
C

4

H

عدم التوافق واملالئمة بن خطط املوارد البشرية 	 2
وبن التطبيق الفعال للخطة االستراتيجية

عدم توفير اخلطط التدريبية التي تضمن 	 
اكساب املوارد البشرية املعارف واملهارات 

التي متكنها من مواجهة املتطلبات احلالية 
واملستقبلية

عدم ربط االهداف الفردية باألهداف 	 
االستراتيجية

C3

عدم متكن ومشاركة املوارد البشرية	 3

عدم تشجيع املوارد البشرية في املشاركة 	 
في عمليات التحسن املستمر 

عدم توفير الفرص الكافية وبيئة العمل 	 
ملالئمة التي تشجع املوارد البشرية على 

االبتكار واالبداع

عدم رضا املوارد البشرية	 
      املركزية في اتخاذ القرار

C3

عدم توفير بيئة مالئمة وبنية حتتية داعمة  	 4
إلدارة املعرفة

عدم توفر انظمة محدثة إلدارة املعرفة مبا 	 
يتالءم مع اخلطة االستراتيجية

عدم حتديد االحتياجات املعرفية بشكل 	 
دقيق

عدم حداثة ودقة وشمولية وتكامل البيانات 	 
واملعلومات واملصادر املعرفية  باملعهد

C3

مركزية السلطة	 5
وجود كم هائل من القواعد والنظم االدارية	 
اجراءات عمل بيروقراطية تتصف باجلمود	 
بيئة ادارية سلطوية	 

البطء في اتخاذ القرار	 
عالقات منغلقة  ورسمية	 

C3
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انعدام النظام الشمولي لألداء	 6
اقتصار االداء على اجلانب املالي فقط	 
عم ربط االداء باحلوافز 	 
عدم تطبيق أنظمة تبات األداء	 

نظام اداء عشوائي وير مرتبط بعوامل 	 
النجاح

D3

الهدف االستراتيجي الثاني   : تطوير وصيانة البنية التحتية للمعهد

الخطر الذي يمكن حدوثه وكيفية حدوثهم
درجة احتمالية وعواقب حدوث الخطر

االحتمالية
درجة 
العواقب العواقباالحتمالية

ضعف استدامة واستمرارية  صيانة البنية التحتية 1
للمعهد

عدم توفير التمويل الالزم لعملية تطوير 	 
Cتأخير عملية تأهيل وصيانة البنية التحتية	 وصيانة  البنية التحتية سنوياً

4

H

عدم االلتزام ببرامج  الصيانة الوقائية	 ضعف االعتمادات املالية للصيانة الوقائية2
عدم رضا موظفن املعهد	 
زيادة عدد احلوادث اخلاصة باألمن 	 

والسالمة املهنية
B3
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الغاية الخامسة : محور أخالقيات املهنة

الهدف االستراتيجي األول  : توفير مناخ أكاديمي يلتزم بالقيم االجتماعية وأخالقيات املهنة  ويسوده  املصداقية والعدالة
                                       والعمل بروح الفريق

الخطر الذي يمكن حدوثه وكيفية حدوثهم
درجة احتمالية وعواقب حدوث الخطر

االحتمالية
درجة 
العواقب العواقباالحتمالية

تأخير إصدار دليل اخالقيات العمل ورقيا 	 القيم غير منتشرة بن العاملن	 1
وإلكترونياً

إهمال القيم في التصرفات اليومية	 
وتطوعها حسب حاجة الربح واخلسارة	 
وال جتسد قناعات العاملن	 

C3

عدم االلتزام بنظيم امللتقى الفكري لتواصل 	 رؤية وقيم ال تشحذ الهمم 	 2
األجيال بشكل مستمر 

تصبح  الرؤية تصريح إعالمي وشعار فقط 	 
بدون محتوى وال جتسد قناعة العاملن

C3

عدم وضوح البرامج التدريبية للوظائف 	 3
اجلديدة

عدم توفر برامج التعريف والتوجيه 	 
للموظفن اجلدد من خالل إدارة املوارد 

البشرية والتعامل معهم بسلبية
C3ضعف استقطاب الكفاءات

عدم الربط بن نظام املكافآت واداء الفريق 	 عدم االلتزام بالعمل كفريق  	 4
حسب سياسة واستراتيجية العمل

تصبح حوافز سلبية وليست ايجابية تضعف 	 
من روح الفريق

A5

غياب التقييم املستمر للتصحيح والتحفيز	 5
غياب منهجية تقييم أداء املوارد البشرية ، 	 

نظام التحفيز والتكرمي ، ومعاجلة تظلمات 
املوارد البشرية

Bتقييم فردى من الرئيس للمرؤوسن فقط 	 
4

E
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الغاية السادسة : االستدامة املالية

الهدف االستراتيجي األول  : تعظيم املوارد التقليدية

الخطر الذي يمكن حدوثه وكيفية حدوثهم
درجة احتمالية وعواقب حدوث الخطر

االحتمالية
درجة 
العواقب العواقباالحتمالية

عدم ربط املوازنة املالية باخلطة االستراتيجية	 1
عدم توفير الوارد املالية الكافية	 
اعداد املوازنة املالية بناء على القرة 	 

Bعدم التنفيذ اجليد خلطة االستراتيجية	 التفاوضية 
5

E

الهدف االستراتيجي الثاني   : تعظيم  املوارد غير التقليدية

الخطر الذي يمكن حدوثه وكيفية حدوثهم
درجة احتمالية وعواقب حدوث الخطر

االحتمالية
درجة 
العواقب العواقباالحتمالية

غياب التشريعات والقوانن املنظمة ملشاركة القطاع 1
غياب استراتيجية ملشاركة القطاع اخلاص 	 اخلاص

عدم التنفيذ اجليد خلطة االستراتيجية	 
 	PPP عدم التنفيذ الستراتيجيةB

5

E

1

عدم التنسيق والتعاون اجليد مع القطاع اخلاص

ضعف الثقافة املؤسسية فى تشجيع 	 
القطاع اخلاص

عدم وضوح الهدف من مشاركة القطاع 	 
اخلاص

عدم توفر الدراسات والبرامج املطلوب 	 
لتشجيع القطاع اخلاص 

التأثير على االستدامة املالية وعلى مدى 	 
توفر املوارد املالية

c
4

H
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الهدف االستراتيجي الرابع  :  تخفيض التكاليف التشغيلية

الخطر الذي يمكن حدوثه وكيفية حدوثهم
درجة احتمالية وعواقب حدوث الخطر

االحتمالية
درجة 
العواقب العواقباالحتمالية

عدم توفر برامج لتخفيض التكاليف لتشغيلية 	 1
B3التأثير على االستدامة املالية 	 ضعف ايرادات املعهد	 وتنمية االيرادات  

165

الهدف االستراتيجي الثالث : الكفاءة يف استخدام املوارد املالية

الخطر الذي يمكن حدوثه وكيفية حدوثهم
درجة احتمالية وعواقب حدوث الخطر

االحتمالية
درجة 
العواقب العواقباالحتمالية

ضعف األداء  املالي الفعلي حيث أنه أقل من 	 1
التأثير على االستدامة املالية وعلى مدى 	 عدم  تغيير اسلوب اعداد املوازنات املالية	 اخملطط  

توفر املوارد املالية
B3
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اخلطة االستراتيجية ملعهد التخطيط القومي 168

.8
نظام إدارة األداء املؤسسي للخطة 

االستراتيجية ملعهد التخطيط القومي

168

          اعتمدت إدارة االستراتيجية على أربعة مبادئ رئيسة ميكن إيجازها في التالي:

ــدء اعــداد اخلطــة وإجــراء  ــداء مــن ب ــد ابت ــن باملعه ــع املعني ــف باخلطــة االســتراتيجية جلمي التعري  -1
التحليــل االســتراتيجي وعقــد العديــد مــن ورش العمــل االجتماعــات واملقابــالت الشــخصية مــع كافــة 
املعنيــن مــن داخــل وخــارج املعهــد، وتشــكيل جلنــة للتخطيــط االســتراتيجي ، وتشــكيل فريــق الدراســة 
ــة، و أعضــاء  ــة األربع ــز الفني ــري املراك ــة، ومدي ــة املعاون ــة العلمي ــة والهيئ ــة العلمي مــن أعضــاء الهيئ
مــن اجلهــاز اإلداري، وتشــكيل جلنــة للخطــة االســتراتيجية باملراكــز العلميــة والفنيــة، باإلضافــة 
الــى التنســيق مــع أعضــاء الهيئــة العلميــة والهيئــة العلميــة املعاونــة فــي جميــع مراحــل بنــاء اخلطــة 

االســتراتيجية واخلطــط التشــغيلية.
ترجمــة اخلطــة اإلســتراتيجية إلــى )6(  غايــات اســتراتيجية ، )14( هــدف اســتراتيجي و)32 (   -2
مبــادرة اســتراتيحية مرتبطــة مبجوعــة مــن املســتهدفات Targets  واجلهــات املســؤولة عــن التنفيــذ 
واملتابعــة، ومحــددة مبــدة زمنيــة ومــوارد ماليــة، وترجمــت اخلطــة الــى صيــغ عمليــة مثــل اخلارطــة 

  املبادئ التى اعتمدت عليها إدارة 
االستراتيجية للمعهد
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االســتراتيجية وبطاقــة األداء املتــوازن Balanced Score Card، وحتديــد املســتهدف.
3-  املوائمــة بــن الهيــكل التنظيمــي للمعهــد مــع االســتراتيجيةباعتماد قانــون املعهــد اجلديــد رقــم 

)13( لســنة 2015م.
االدارة املســتمرة لتنفيذ االســتراتيجية من خالل ربط املوارد املالية والبشــرية باالســتراتيحية   -4
، ربــط إدارة العمليــات واالجــرءات باملعهــد باالســتراتيجية ،تقاريــر األداء املتــوازن حســب 

الدوريــة. 
ــل  ــق التكام ــدSMART ، وحتقي ــى مســتوى املعه ــة عل ــر أهــداف محــددة وواضحــة وواقعي توف  -5
بــن غايــات واهــداف ومســتهدفات املعهــد واملراكــز العلميــة مــن خــالل اعــداد خطــط وبرامــج 

ــة ســنوية، ومشــاركة املعنيــن باملعهــد. تنفيذي
         ومن ثم حرص فريق الدراســة على توفير نظام ملراقبة ومتابعة تنفيذ اخلطة االســتراتيجية، 
ألن عــدم وجــود نظــام إلدارة األداء كعنصــر للمتابعــة والتقييــم يــؤدى الــى فقــدان التركيــز علــى 
ــات األمــور فــي املســارات  ــى مجري ــى عــدم الســيطرة عل ــؤدى ال ــات وقــد ي األهــداف واألولوي
العلميــة واالداريــة والتنظيميــة. وبالطبــع فــإن مثــل احلالــة مرفوضــة وال يجــوز لنــا  ان نضــل 
الطريــق والســير بــدون اجتــاه محــدد يتوافــق مــع التوجهــات العليــا واألهــداف االســتراتيجية 

للخطــة.
        اإلشــراف علــى التنفيــذ واألداء مــن األجــزاء الضروريــة لــإلدارة املتكاملــة لإلســتراتيجية حيــث 

مــرت اخلطــة االســتراتيجية للمعهــد باملراحــل التالية:
التخطيط االستراتيجي :  -1

إعداد اخلطة االستراتيجية على مستوى املعهد أ - 

إعداد اخلطة االستراتيجية على مستوى كل من املراكز العلمية والفنية والوحدات اإلدارية ب - 

التخطيط التشغيلي:  -2
التخطيط التنفيذي ملدة عام أ - 

تخصيص املوارد ب - 
املتابعة والتقييم  -3

إدارة تنفيذ اخلطة  أ - 
إدارة األداء ب - 

    إن حتقيق رؤية املعهد غير معتمد على جودة اخلطة االستراتيجية فقط ولكن معتمدة أيضاً على القدرة 
على تنفيذ اخلطة االستراتيجية بفعالية وكفاءة وتطلب ذلك املوائمة بن اخلطة االستراتيجية للمعهد والهيكل 

التنظيمي من خالل مراجعة الهيكل التنظيمي ، وكذلك التوافق بن اخلطة االستراتيجية للمعهد واملوارد 
البشرية وعلى ان تكون خطة االحتياجات من املوارد البشرية محدثة مع الفترة الزمنية للخطة االستراتيجية 

للمعهد ، وااللتزام بعمليات التعلم اى مدى استخدام نشاطات التعلم اخملتلفة )املقارنة البينية، التقييم، 
اجتماعات املراجعة اإلدارية...الخ( للتعرف على فرص التحسن احملتملة للخطة من خالل حتليل مخرجات 

التقييم والتعلمالتعرف على مجاالت التحسن ، حتديد أولويات التنفيذ، والبحث عن افضل املمارسات العاملية 
، واجراء املقارنات املرجعية )Benchmarking( طبقا لنظام الرادار املعتمد من املنظمة االوربية للجودة الشاملة 

) EFQMThe European Foundation for Quality Management والذى يؤكد على أن تتميز اجلهات والهيئات 
واإلدارات احلكومية في نتائج أدائها الرئيسية من خالل قيادة فعالة ترسم السياسة واالستراتيجية وتدير 

مواردها وشراكاتها بكفاءة وتطور عملياتها بشكل مستمر ضمن بيئة عمل مبدع وشفاف يحرص على التعلم املستمر 
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كما هو موضح من الشكل التالي: 

الهيكل التنظيمي

اخلطة

التخطيط

املواءمة

التنفيذ

املقارنات املعيارية	 
تطوير العمليات	 

حتليل النتائج	 
حتديد الفجوات	 

التوافق بن اخلطة 	 
والهيكل التنظيمي

التكامل مع الشركاء	 
املراجعة اإلستراتيجية 	 

لألداء

األهداف واملبادرات اإلستراتيجية	 
تخطيط وتكامل املوارد	 
الربط مع املوازنة	 

Operate

Source:, Robert s. Kaplan& David P Norton Alignment , 2006pp278

AlignLearn

Plan

التعلم

التكيف

التحليل

التحسن املستمر

األستراتيجية
strategy

املوارد البشرية

align 
organztion

align 
human

Resources

Analysis

Adapt

Plan

continuous
improvement

RaDar

Deploy
Assess/Review

Resues Approach
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.9
أهداف إدارة األداء للمعهد

ضمــان تنفيــذ اخلطــة االســتراتيجية للمعهــد بفعاليــة وكفــاءة مــن خــالل تنفيــذ اخلطــط التنفيذيــة   	
للمراكــز العلميــة بشــكل ســنوي.

ضمــان حتقيــق احلوكمــة و اللمحاســبة واملســاءلة ، وعمليــة التوثيــق وحتقيــق اســاليب اجلــودة   	
لتحســن ا و

ــج  ــة ونتائ ــى مخرجــات وأنشــطة تنفيذي ــا االســتراتيجية إل ــا وأهدافه ــة املعهــد وخططه ترجمــة رؤي  	
ميكــن قياســها بشــكل مســتمر. 

الفصــل بــن التخطيــط والتنفيــذ وحتقيــق النزاهــة والشــفافية وحتديــد اطــار العالقــة بــن املعهــد   	
العلميــة. واملراكــز 

حتديــد اإلطــار العــام للعالقــة مــع جميــع املعنيــن وتوضيــح األســس التــي ســيتم التعامــل معهــم   	
. مبوجبهــا

توفيــر أداة مالئمــة لتقييــم وقيــاس ومراجعــة وحتســن أنظمــة العمــل واألســاليب املتبعــة إلدارة   	
. النتائــج  األهــداف وحتقيــق  علــى حتديــد  بالتركيــز  وذلــك  املعهــد  فــي  األعمــال 

 

171
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حتديــد املســؤوليات بشــكل واضــح ســواء عــن عمليــة اعــداد ومراجعــة وحتديــث اخلطــة، ومراقبــة   	
ومتابعــة تنفيــذ اخلطــة ،حيــث تضمــن عمليــة إدارة األداء مســؤولية  كافــة االطــراف فــى جميــع 
مراحــل بنــاء اخلطــة االســتراتيجية للمعهــد مــن قيــادة املعهــد الــى الوحــدات املســؤولة عــن حتقيــق 

النتائــج

التعاريف

وبهدف ضمان توحيد املفاهيم واستخدام لغة مشتركة، فإن 
املفاهيم التالية سيتم استخدامهما يف املعهد:

الــى حتقيقهاوهــو محــور  املعهــد  يســعي  التــى  املرغوبــة  النتائــج  انــه  األداء)Performance( علــى   -1
ــف حســب أهــداف املعهــد االســتراتيجية واملقاييــس املســتخدمة  جنــاح اإلدارة االســترتيجية ويختل

األداء ومســتويات 
إدارة األداء )Performance Management(هوعبــارة عــن نظــام مؤسســي  لتحســن األداء مــن خــالل   -2
ــاس  ــألداء وقي ــث األهــداف اإلســتراتيجية ل ــد وحتدي ــة ومســتمرة لتحدي ــام بإجــراءات متواصل القي

ــات لتحســن األداء. ــك البيان ــا واســتخدام تل ــات ومراجعته ــل البيان ــات ، حتلي األداء ، جمــع البيان
للخطــة  االســتراتيجية  لألهــداف  األداء  مؤشــرات  عــن  تعبــر  االســتراتيجية:  األداء  مؤشــرات   -3

االســتراتيجية. اخلطــة  أهــداف  حتقيــق  مــدى  تعكــس  أى  للمعهــد  االســتراتيجية 
مؤشــرات األداء الرئيســية )Key Performance Indicator )KPI((: هــي  تلــك العوامــل التــي ميكــن علــى   -4
أساســها قيــاس األداء والتــي عــادة مــا تقــع ضمــن نطــاق وفــي إطــار احملــاور الرئيســية لــألداء، تعبــر 
عــن مؤشــرات األداء للمبــادرات االســتراتيجية املنبثقــة مــن اخلطــة االســتراتيجية للمعهــد، وتقيــس 

مــدى حتقيــق املبــادرات االســتراتيجية للمراكــز العلميــة وتــدل علــى نتائــج االجنــاز. 
5-املتابعــة: Monitoring هــى مهمــة مســتمرة ، تنجــز فــى اى تاريــخ ، تســاهم فــى حتديــد مــدى تطــور العمــل 
فــى اخلطــة االســتراتيجية ، مــن خــالل تقاريــر توضــح مــدى اجنــاز األنشــطة ، وهــي توضيــح مــدى 
تطــور املشــاريع والبرامــج بهــدف مراقبــة عمليــات التنفيــذ الــدوري لتحســن األداء الفعلــي وحتديــد 

االنحرافــات وســوف تطبــق علــى اخلطــط التشــغيلية.
6-التقييــم: Evaluation  مهمــة دوريــة خــالل فتــرات زمنيــة محــددة امــا فــى نهايــة العــام او منتصفــة 
تســتهدف حتديــد مســتوى االداء فــى تنفيــذ اهــداف اخلطــة االســتراتيجية  للمعهــد مــن خــالل 
ــى  ــق عل ــة ...اخلوســوف تطب ــر واالســتمرارية واملالئم ــة واألث ــاءة والفعالي ــا الكف ــة منه ــر معين معايي

االســتراتيجية. اخلطــط 

أسس ومعايير تحديد املحاور الرئيسية، مؤشرات األداء، مقاييس 
األداء واملستهدفات

أسس ومعايير حتديد احملاور االستراتيجية للمعهد  -1
مت حتديــد ســتة محــاور اســتراتيجية للمعهــد والتــى تغطــى جميــع انشــطة املعهــد وتتميــز   	
بالوضــوح، والتــي تعتبــر ترجمــة لرؤيــة ورســالة وقيــم املعهــد والتــى تعكــس مــدى جنــاح املعهــد 
فــي حتقيــق األهــداف االســتراتيجية. ويجــب علــى املعهــد حتقيــق نتائــج ملموســة فيهــا ليتمكــن 
مــن حتقيــق األهــداف احملــددة لــه والرســالة التــي يعمــل مــن أجلهــا والقيــم الســامية الــى يؤمــن 

ــق النجــاح. ــة لتحقي ــي تكــون ضروري ــا والت به
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يشكل كل محور من احملاور السته عنصراً داعماً للخطة االستراتيجية للمعهد.  	
ينبثــق عــن احملــاور االســتراتيجية مجموعــة مــن االهــداف االســتراتيحية والتــى تغطــي جميــع   	
العناصــر التــي حددهــا نظــام إدارة األداء املتــوازن )BSC( )املنظــور املالــي، منظــور املتعاملــن، منظــور 

العمليــات واإلجــراءات الداخليــة، منظــور تنميــة وتطويــر العاملــن( .
أسس ومعايير حتديد األهداف االستراتيجية للمعهد  -2

SMART أهداف محددة  	
طويلة وقصيرة املدى  	

معتمدة على البيانات التاريخية )اجنازات املعهد وأفضل املمارسات فى جهات علمية مماثلة(  	
عدد من االهداف احملدودة والتى تتميز بالتحدى لتحقيق رؤية املعهد  	

:)KPIs( أسس ومعايير حتديد مؤشرات األداء الرئيسية  -3
مت مراعــاه ان تكــون عوامــل قابلــة للقيــاس وتنبــع كنتيجــة طبيعيــة ومنطقيــة مــن إحــدى احملــاور   	

لــألداء. املســتهدفة  املســتويات  عليهــا  تبنــى  أن  ميكــن  كمــا  لــألداء  الرئيســية 
تبــن موضــوع القيــاس )مــا الــذي ســيتم قياســه( وليــس الكميــات املقاســة أو األســاليب املتبعــة   	

للقيــاس.
متثل عوامل ميكن قياسها ومالحظة تطورها بصورة دورية ومستمرة على مدى زمني طويل.    	

:)Performance measures( أسس ومعايير حتديد مقاييس األداء  -4
مت حتديــد املقاييــس التــي تعكــس أولويــات املعهــد ومــدى أهميــة وحيويــة وتأثيــر العامل املراد قياســه،   	

وان تكــون واضحــة ومفهومــة
مت مراعاة ان يعتمد على هذه املقاييس فى عملية التقييم والتحليل، وأن يقيس الفاعلية والكفاءة  	

مت توعية املراكز العلمية باملقاييس من خالل اجتماع موسع   	
ــواءم مــع محــددات املعهــد وان تكــون محــددة ضمــن إطــار  ــة تت مت مراعــاه ان تكــون املقاييــس واقعي  	

زمنــي معــن )دوريــة القيــاس محــددة(.
مت مراعاة مدى سهولة الوصول إلى املعلومات املراد قياسها ومدى توفرها ودرجة دقتها.  	

)Targets ( أسس ومعايير حتديد املستهدفات  -5
	  مت حتديد مستويات مستهدفات محددة قابلة للقياس ضمن اطار زمنى محدد 

. )Realistic( جميع املستهدفات تتميز بالواقعية  	
.)Challenging but achievable( وتتميز بالتحدى وقابلة للتحقيق  	

	  مت حتديدها بالرجوع إلى االجنازات الفعلية املاضية باملعهد والى املقارنات املعيارية الداخلية واخلارجية.

اإلجراءات املؤسسية إلدارة األداء باملعهد
تصميــم مؤشــرات األداء:حتديــد املؤشــرات االســتراتيجية واملؤشــرات الرئيســية،حتديد املســؤولن عــن   -1

ــي املؤشــرات االســتراتيجية ــدم ف ــة مــدى التق متابع
البيانات،حتليــل  األداء،جتميــع  مؤشــرات  لقيــاس  الداخليــة  اآلليــات  البيانات:وضــع  وجتميــع  قيــاس   -2

التصحيحيــة اإلجــراءات  ووضــع  الســببية  وتوضيــح  املعياريــة  واملقارنــات  املؤشــرات 
تقاريــر  األداء،إعــداد  مؤشــرات  علــى صحــة  التقارير:التدقيــق  واســتخراج  املؤشــرات  علــى  التدقيــق   -3
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املســؤولن علــى  املؤشــرات  نتائــج  االداء،عــرض 
متابعــة األداء والتحســن املستمر:االســتفادة مــن نتائــج حتليــل املؤشــرات فــي تبســيط اإلجــراءات،   -4

وحــل التداخــل واالزدواجيــة، توزيــع املــوارد علــى املراكــز العلميــة والفنيــة واالداريــة

آلية نظام إدارة اإلداء املؤسسي باملعهد
         يهــدف هــذا اجلــزء إلــى توضيــح محــاور واليــة نظــام إدارة األداء للمعهــد بنــاء علــى تقاريــر مؤشــرات 
األداء اإلســتراتيجية للمعهــد واملؤشــرات الرئيســية للمراكــز العلميــة ومقاييــس األداء الرئيســية 
لــإلدارة الفنيــة، ويطبــق علــى كافــة األهــداف اإلســتراتيجية للمعهــد بشــكل ســنوي واملبــادرات املنبثقــة 
عــن األهــداف االســتراتيجية للمراكــز العلميــة بشــكل نصــف ســنوي واخلطــط التشــغيلية بشــكل ربــع 

ســنوي.

املهام واملسؤوليات
1-املعهد:

يكون املعهد ممثل مبراكزه العلمية مسؤولة عن تخطيط ورقابة املشاريع االستراتيجية ووضع القواعد املناسبة التي 
تسهم بتنفيذها مبا تتناسب مع التوجه العام للمعهد وذلك من خالل قياس مؤشرات األداء اإلستراتيجية بشكل 

سنوي
2-املراكز العلمية:

تكون مراكز املعهد مسؤوالً عن تنفيذ األنشطة الرئيسية للمعهد املنبثقة عن املبادرات اإلستراتيجية بهدف قياس 
تطور العمل لتحقيق تلك املبادرات من خالل مؤشرات األداء الرئيسية بشكل سنوي / نصف سنوي/ ربع سنوي وذلك 

بحسب طبيعة املؤشر
وتنفيذ اخلطط التشغيلية وإدامة ما مت تطبيقه مع مراعاة التعديل والتصحيح في حالة وجود أي انحراف عن 

اخملطط له وذلك من خالل مقاييس أداء رئيسية بشكل ربع سنوي

محاور التقييم
يعتمد نظام إدارة األداء املؤسسي للمعهد على نسبة حتقيقها ملؤشرات مبادراتها اإلستراتيجية والتي تعكس بدورها 

نسبة حتقيق غايات وأهداف ومبادرات املعهد اإلستراتيجية، ويتم قياسها وعكسها حسب محاور بطاقة األداء 
املتوازن )Balanced Scorecard )BSC( وهو األسلوب الذي طوره العاملان كابالن ونورتن )عام 1990م( كأداة تطبيقية 
إلدارة األداء في املؤسسات، وذلك من خالل ترجمة رؤية املؤسسة إلى مجموعة من مؤشرات األداء تغطي اجلوانب 
األربعة التالية: املالي، املتعاملن، العمليات الداخلية، التعلم والنمو، وتراقب املؤسسة من خالل هذا النظام أداءها 

احلالي بطريق اكثر شمولية ومن اكثر من منظور.

 إجراءات إدارة الخطة االستراتيجية للمعهد وقياس األداء
 ىلع مستوى املعهد 

ــة اجلــودة بتقييــم مؤشــرات األداء اإلســتراتيجية مــن خــالل التدقيــق  تقــوم وحــدة التخطيــط ورقاب  -
للهيئــة. علــى األهــداف اإلســتراتيجية 

إعــداد تقاريــر ســنوية عــن أداء األهــداف اإلســتراتيجية للهيئــة إلــى جلنــة التخطيــط االســتراتيجي   -
للمعهد.علــى مســتوى املراكــز العلميــة 
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تقــوم وحــدة التخطيــط ورقابــة اجلــودة مبتابعــة اخلطــط التنفيذيــة مــن خــالل جميــع برامج ومشــاريع   -
اخلطــط التنفيذيــة وإعــداد تقاريــر ربــع ســنوية حــول متابعــة أداء تلــك البرامــج واملشــاريع ورفعهــا إلــى 

جلنــة التخطيــط االســتراتيجي للمعهــد.
تقــوم وحــدة التخطيــط ورقابــة اجلــودة بتقييــم مؤشــرات األداء الرئيســية مــن خــالل التدقيــق علــى   -
املبــادرات االســتراتيجي للمعهــد وإعــداد تقاريــر دوريــة تختلــف حســب طبيعــة املؤشــر ورفعهــا إلــى 

جلنــة التخطيــط االســتراتيجي للمعهــد.
متابعة اخلطط التنفيذية  -1

أ- املراكز العلمية
تكــون املراكــز العلميــة للمعهــد مســؤولة عــن تنفيــذ البرامــج واملشــاريع باخلطــط التنفيذيــة وحتديــد   -

وإدارة القضايــا واخملاطــر املرتبطــة بهــا.
ب- وحدة التخطيط وضبط اجلودة

ــاد   ــة واعتم ــع مشــاريع اخلطــط التنفيذي ــدل إجنــاز جمي ــاد مع ــق واعتم ــون مســؤولة عــن التدقي  -  تك
. االســتراتيجية  املشــاريع  أداء  معــدل 

ج- جلنة التخطيط االستراتيجي
تكــون مســؤولة عــن اعتمــاد تطــور أداء اخلطــط التنفيذيــة واتخــاذ القــرارات اإلســتراتيجية املتعلقــة   -

بهــا
تقييم األداء )إدارة األداء(  -2

أ-املراكز العلمية
تكون مسؤولة عن حتقيق املؤشرات الرئيسية حسب املستهدفات.  -

ب-وحدة التخطيط وضبط اجلودة 
تكــون مســؤولة عــن تقييــم مؤشــرات األداء اإلســتراتيجية للمعهــد ومؤشــرات األداء الرئيســية   -

فــي املراكــز، وإعــداد تقاريــر بالنتائــج النهائيــة.
جمع مؤشرات أداء املراكز والتأكد من صحتها وإعداد تقارير دورية عنها.  -

حتليل وتوضيح مصفوفات اإلجراءات.  -

ج- جلنة الدائمة للتخطيط االستراتيجي
تكــون مســؤولة عــن حتديــد مؤشــرات األداء اإلســتراتيجية للمعهــد ومؤشــرات األداء الرئيســية   -

للمراكــز 
احلصــول علــى نســخة مــن مؤشــرات األداء الرئيســية لعميلــة التطويــر والتحديــث للخطــة   -

للمراكــز. اإلســتراتيجية  واخلطــط  للمعهــد  اإلســتراتيجية 
مراجعة تطور أداء املؤشرات اإلستراتيجية والرئيسية اتخاذ القرارات اإلستراتيجية  -

تكــون مســؤولة عــن اعتمــاد تطــور أداء اخلطــط التنفيذيــة واتخــاذ القــرارات اإلســتراتيجية   -
املتعلقــة بهــا.
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ويوضح الشكل التالي حتديد املسؤوليات واملهام

متابعة اخلطط التنفيذية

مراجعة تطور أداء للخطط التنفيذية	 
اتخاذ القرارات اإلستراتيجية	 

مراجعة تطور أداء املؤشرات اإلستراتيجية 	 
والرئيسية اتخاذ القرارات اإلستراتيجية

تنفيذ األنشطة والبرامج واخلطط	 
حتقيق املؤشرات الرئيسية حسب املستهدف	 حتديد وإدارة القضايا واخملاطر والترابط	 

حتديد مؤشرات األداء اإلستراتيجية والرئيسية 	 
احلصول على نسخة من  مؤشرات األداء 	 

الرئيسية لعملية التطوير والتحديث للخطة 
االستراتيجية واملؤسسية

تقييم أداء مؤشرات األداء اإلستراتيجية 	 
والرئيسية واعداد تقارير بالنتائج

جمع مؤشرات أداء املراكز والتأكد من 	 
صحتها وإعداد تقارير عنها.

حتليل وتوضيح مصفوفات األجراءات 	 

اعتماد معدلتنفيذ جميع أنشطة اخلطة التنفيذية 	 
اعتماد معدل أداء األنشطة اإلستراتيجية اخملتارة	 

التقييم ) إدارة األداء (

اللجنة الدائمة للتخطيط
اإلستراتيجي

 وحدة التخطيط ورقابة
اجلودة

املراكز العلمية
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التحديات التى تواجهه إدارة األداء املؤسسي باملعهد
سرعة التطور والتغير فى بيئة العمل وعدم وضوح املستقبل   -

-  كثرة البيانات واملعلومات وصعوبة حتليلها لقياس مستويات األداء 
عدم وجود نظام شامل ومتكامل ومتوازن إلدارة األداء على  مستوى املعهد   -
صعوبة اإلحتفاظ بالبيانات التاريخية التفصيلية للنتائج ألغراض املقارنة   -

ــذ اإلســتراتيجية مــن النظــام اليــدوى  ــى تواجــه نظــام إدارة تنفي ــات الت ــى التحدي ــب عل        وللتغل
يتطلــب إعــداد نظــام إلكترونــى

النظام اإللكتروني ملتابعة تنفيذ اإلستراتيجية
اخلطــط  لهيكلــة  بالتصميــم  خاصــة  االولــي:  واجهتــن،  علــى  يحتــوى  إلكترونــي  برنامــج  هــو 
إلكترونيــة بوابــة  خــالل  مــن  وعرضهــا  النتائــج  وإدخــال  بتصفــح  خاصــة  واألخــرى  اإلســتراتيجية، 

  فوائد النظام يتلخص فى التالي:
متابعة تنفيذ اخلطة االستراتيجية  -

رفع مستوى احلوكمة والشفافية على مستوى املعهد  -
متكن متخذي القرار باالطالع على نتائج املراكز  -

توفير قاعدة بيانات تاريخية للنتائج  -
توفير الوقت الالزم إلصدار التقارير الدورية  -

تطبيق نظام RADAR  في األداء املؤسسي  -
نشر الثقافة املعرفية في املعهد  -

التصميم
          إدراج اخلطة االستراتيجية )الغايات، االهداف، املبادرات، مؤشرات االداء، اخلطط التنفيذية( ضمن إطار 
واحد لضمان املتابعة وحتقيق الترابط بن الغايات االستراتيجية وما ينبثق عنها من أهداف ، مبادرات، مؤشرات 

أداء، وانشطة
التطبيق

         متابعة القياس الدورية لنتائج حتقيق اخلطةاالستراتيجية بجميع املناظير ومنهجيات القياس املطلوبة سواءا   

مدير املعهد

 وحدة التخطيط ورقابة
اجلودة

اللجنة الدائمة للتخطيط
اإلستراتيجي

 وحدة التخطيط ورقابة
اجلودة

على مستوى املعهد على مستوى املراكز التعليمية

 تقارير دورية حول مؤشرات
 األداء الرئيية بالتنسيق مع

إدارة التخطط االستراتيجى

 تقارير ربع سنوية حول
 متابعة أداء املشاريع والبرامج

باخلطة التنفيذية

 تقارير  سنوية عن اداء
األهداف االستراتيجية

مؤشرات اداء
رئيسية

 تقييم اداء مؤشرت األداء
 الرئيسية من خالل التدقيق
على املبادرة اإلستراتيجية

 متابعة اخلطط التنفيذية من
 خالل جميع أنشطة اخلطة

التشغيلية

 تقييمادا مؤشرت األداء
 االسترايجية من خالل التدقي

على األهداف اإلسترايجية

مؤشرات اداء
إستراتيجية
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         على مستوى الغاية، الهدف، املبادرة، للمراكز ، و/أو حسب دورية القياس املعتمدة في اخلطة االستراتيجية 
، ومتابعة اخلطة االستراتيجية ونشرها بن جميع املراكز العلمية املسؤولة عن التنفيذ ضمن مصفوفة صالحيات 

محددة مسبقا باملعهد.

ملخص إدارة الخطة االستراتيجية  ملعهد التخطيط القومي
تصميــم ومتابعــة ورقابــة اخلطــة االســتراتيجية ومؤشــرات األداء وفقــاً لبطاقــة األداء املتــوازن   -1

BSC
خــالل  مــن  ورقابتهــا  اإلســتراتيجية  لألهــداف  احملققــة  والعمليــات  املنهجيــات  تطويــر   -2

التشــغيلية  املؤشــرات 
ربــط اعتمــاد املوازنــات املاليــة للمعهــد بالبرامــج واملشــاريع احملققــة لألهــداف اإلســتراتيجية   -3

)موازنــة البرامــج واألداء(
التدقيــق الــدوري علــى نتائــج قيــاس مؤشــرات األداء )دقــة البيانــات، صحــة املعــادالت وآليــات   -4

احلســاب( 
تقاريــر دوريــة عــن فعاليــة اســتخدام برنامــج املؤشــرات مــن قبــل مــدراء املراكــز ملتابعــة نســبة   -5

حتقيــق كل هــدف إســتراتيجي ذات عالقــة بإنشــطة املركــز 
برنامج إلكتروني إلدارة كافة االنشطة ومتابعة مؤشراتها   -6

تأسيس وحدة التخطيط ورقابة األداء باملعهد  -7

الخاتمة 
باإلضافة إلى ما مت تناوله في ثنايا اخلطة االستراتيجية، فإن هناك مجموعة من املتطلبات التي يعتقد في 
ضرورة استكمالها وتنفيذها لضمان جناح تنفيذ اخلطة االستراتيجية للمعهد، والتي ميكن إيجاز أهمها في:

اســتكمال إعــداد الالئحــة التنفيذيــة واللوائــح املكملــة لقانــون املعهــد رقــم )13( لســنة 2015م،   	
ــواب لرئيــس املعهــد، وأمــن عــام  ــل تعيــن اثنــن مــن الن ــود مث ــل بعــض الب ــى ميكــن تفعي حت

املعهــد
تدعيــم األجهــزة العلميــة والفنيــة واإلداريــة باالحتياجــات البشــرية واملاديــة املطلوبــة كمــا هــو   	

مقتــرح باخلطــة االســتراتيجية
ــة كمــا هــو  ــة واإلداري ــة والفني ــم املســتمر لكافــة أجهــزة املعهــد العلمي ــي والتعل ــر املهن التطوي  	

االســتراتيجية باخلطــة  مقتــرح 
تأســيس وحــدة للتخطيــط االســتراتيجي وضمــان اجلــودة ينــاط بهــا متابعــة تنفيــذ اخلطــة   	
االســتراتيجية ومتابعــة مــدى التقــدم احملــرز فــي مؤشــرات أداء اخلطــة، ومبــا يضمــن تنفيــذ 

ــر اجلــودة القياســية ــاً ملعايي ــة طبق ــد العلمي ــة أنشــطة املعه كاف
واالبتــكار،  اإلبــداع  بينهــا  مــن  والتــي  املؤسســة،  قيــم  لتحقيــق  املقترحــة  اآلليــات  تفعيــل   	

واملســاءلة والشــفافية  واحلوكمــة 
هنــاك حاجــة إلعــادة رســم أدوار املعهــد وإعــادة رســم أدوار املراكــز العلميــة – نســعى للتميــز   	

وأن يكــون املعهــد مركــزاً للتميــز البحثــي فــي مجــاالت التخطيــط والتنميــة
التوســع األفقــي فــي مبنــى املعهــد احلالــي الســتيعاب أكبــر قــدر ممكــن مــن أعضــاء الهيئــة   	
ــة  ــات العلمي ــة التخصص ــاً تركيب ــة وأيض ــة العمري ــوازن للتركيب ــادة الت ــدد، وإلع ــة اجل العلمي

لهيــكل اجلهــاز العلمــي والهيئــة املعاونــة
التخطيط لوجود مقر للمعهد ضمن مخطط العاصمة اإلدارية اجلديدة  	

والله من وراء القصد، واحلمد لله الذي بنعمته تتم الصاحلات
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ملحق رقم )2(

قائمة استقصاء

الستطالع رأي أعضاء الهيئة العلمية

بخصوص

 التقييم الذاتي األولي للمعهد

األساتذة األفاضل أعضاء الهيئة العلمية والهيئة املعاونة                                املوقرين

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،، وبعد

ــاء اخلطــة االســتراتيجية للمعهــد، نأمــل مــن ســيادتكم إبــداء رأيكــم  فــي إطــار اســتكمال املعلومــات الالزمــة لبن

وتصّوركــم للوضــع احلالــي القائــم باملعهــد الــذي ننتمــي إليــه جميعــاً، وذلــك فــي إطــار مــا يعــرف بالتقييــم الذاتــي 

ــى أهــم نقــاط القــوة والضعــف، ومــن ثــم تطويــر مجموعــة مــن املقترحــات  األولــي، ومبــا ميكــن مــن الوقــوف عل

ــم  ــة قائمــة االســتقصاء املرفقــة، كمــا يفيــد هــذا التقيي ــات، وذلــك مــن خــالل تعبئ ــد األولوي للتحســن مــع حتدي

أيضــاً فــي معرفــة نتائــج التطويــر ومقترحــات التحســن علــى أرض الواقــع عنــد إجــراء التقييــم الذاتــي مــرة أخــرى 

مســتقباًل مبشــيئة اللــه تعالــى، ومبــا يســاعد فــي النهايــة علــى إجنــاز التطويــر املنشــود  ملؤسســتنا الغاليــة 

»معهد التخطيط القومي«.

مع حتيات 

فريق عمل إعداد اخلطة االستراتيجية ملعهد التخطيط القومي

مارس 2014م

جمهورية مصر العربية

معهد التخطيط القومي
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Introduction to Self Evaluation Scales for Research Institutions
Using the Self Evaluation Scales
High quality standards can only be achieved by honest evaluation of performance and 
commitment to improve, and by action planned and taken throughout an institution.  In 
recognition of this faculty and staff responsible for various activities should evaluate 
their own performance in comparison with generally accepted standards of good 
practice.  Every effort should be made to form valid and reliable judgments based on 
evidence. However a number of these evaluations will involve subjective judgments 
and to avoid an illusion of precision and discourage a misleading aggregation of total 
numbers in a single “quality score”  it is recommended that a using a starring system be 
used for rating these quality evaluations. 
 It is expected that these self evaluation scales will be used by institutions, and by 
those responsible for programs in their initial quality assessment, their continuing 
monitoring of performance, and in their more extensive periodic self-studies prior to an 
accreditation review by the Commission. For each individual item two responses are 
called for.  The first is to indicate whether the practice is followed in the institution.  The 
possible responses are:

	 I don’t know, the practice is not relevant for the person or institution 
or unit making the response; or

	 Y – yes, the practice is followed; or
	 N – no,  the practice is relevant but not followed.  

The second response is called for in cases where the practice is relevant to the 
institution )i.e. a “Y” or “N” response(. It involves the use of a five-point rating scale to 
evaluate on a how consistently and how well the practice is carried out.  Stars, rather 
than a numeric or alphabetic rating scale, are used for this purpose.
The evaluations relate to:
The extent and consistency with which processes are followed;
The quality of the service or activity as assessed through systematic evaluations;
The effectiveness of what is done in achieving intended outcomes.

Using Stars for Evaluations
Performance should be assessed by allocating from zero to five stars in accordance with 
the following descriptions: 

Improvement Required
No Star – The practice, though relevant, is not followed at all.  A zero should be recorded 
on the scale.

One Star – The practice is followed occasionally but the quality is poor or not evaluated.

Two Stars -- The practice is usually followed but the quality is less than satisfactory.

Good Performance
Three Stars—The practice is followed most of the time.  Evidence of the effectiveness of 
the activity is usually obtained and indicates that satisfactory standards of performance 
are normally achieved although there is some room for improvement. Plans for 
improvement in quality are made and progress in implementation is monitored. 
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High Quality Performance
Four Stars—The practice is followed consistently. Indicators of quality of performance 
are established and suggest high quality but with still some room for improvement.  Plans 
for this improvement have been developed and are being implemented, and progress is 
regularly monitored and reported on.  

Five Stars—The practice is followed consistently and at a very high standard, with direct 
evidence or independent assessments indicating superior quality in relation to other 
comparable institutions. Despite clear evidence of high standards of performance, plans 
for further improvement exist with realistic strategies and timelines established.

Converting Survey Responses to a Starring System 
In a number of cases the individual items in the self-evaluation scales refer to evaluations 
of quality by students, faculty, or other stakeholders.  These may be obtained using survey 
instruments together with other sources of evidence as appropriate.  As a general guide 
where a five point numerical rating scale is used in a survey with possibilities of positive 
and negative assessments evenly balanced, an overall rating from respondents to a survey 
might achieve star ratings as follows:

	 Above 4.5        Five stars
	 3.64.5-             Four stars
	 2.63.5-             Three stars
	 1.62.5-             Two stars
	 1.5 or below    One star
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االسم: ................................................................................

أوال : معلومات أولية

برجاء وضع عالمة )( أمام االختيار املناسب:  

)1(- املركز العلمي التابع له:

)2(- الدرجة العلمية

)3(- املنصب الوظيفي

)4(-التمثيل في اللجان الفنية

)5( الصفة الوظيفية في اللجان:

 )6(- عدد سنـوات اخلبرة  بعد آخر درجة علمية

دراسات السياسات الكلية العالقات االقتصادية الدولية 

دراسات البيئة وإدارة املوارد الطبيعية  دراسات التنمية البشرية            

التنبؤ االقتصادي ومناذج التخطيط التنمية اإلقليمية

املركز الدميوجرافي وإدارة  وتخطيــط  االســتثمار  دراســات 
ملشــروعات ا
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	    عدد اللجان املمثل فيها حالياً:
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ثانيًا املعلومات األساسية: 
      فــي هــذا اجلــزء مــن قائمــة االســتقصاء، نأمــل مــن ســيادتكم إبــداء رأيكــم وتصّوركــم للوضــع احلالــي القائــم باملعهــد 
ــة والبشــرية  ــام الرئيســية للمعهــد، وكــذا التســهيالت املادي ــف املمارســات املتعلقــة باألنشــطة وامله ــق مبختل فيمــا يتعل
املتاحــة، وســواء أكانــت ترتبــط بشــكل وثيــق باملركــز العلمــي الــذي تنتمــي إليــه ســيادتكم، أو كانــت مــن خــالل أي مــن 

املراكــز الفنيــة أو اجلهــاز اإلداري الداعمــن للمراكــز العلميــة.
      نأمــل اإلجابــة علــى جميــع الفقــرات بتحديــد اخليــار املناســب فــي ضــوء نظــام النجــوم )Staring System( الســابق 
إيضاحــه، مــع مراعــاة أن خيــار )ال أعلــم( يتــم عندمــا تكــون املمارســة)أو النشــاط( قائمــة باملعهــد ولكــن علــى املســتوى 

الفــردي لــم يتــم ممارســتها مــن قبــل أو ال تتوفــر املعلومــات الكافيــة لتقييمهــا، ومــن ثــم تتــرك اخلانــة فارغــة:

م
الفقرات

ال أعلمال54321
0

ــة 1. ــا لكاف ــم إبالغه ــد ويت ــة للمعه ــة واضحــة ومكتوب توجــد رؤي
ــد ــن باملعه العامل

توجد رسالة واضحة ومكتوبة للمعهد 2.

تتسق رسالة املعهد مع رؤيته3.

تتوافق رسالة املعهد مع أهدافه وقيمه4.

يتــم إعــالم أصحــاب املصالــح برؤيــة املعهــد ورســالته بالطــرق 5.
املناســبة

تنبثق رسالة كل مركز علمي من رؤية ورسالة املعهد6.

يقــوم املعهــد مبراجعــة وتطويــر رســالته بصــورة دوريــة لتعكــس 7.
مــا يحــدث مــن تطــورات فــي بيئــة العمــل احمليطــة بــه

يقــوم كل مركــز علمــي مبراجعــة وتطوير رســالته بصــورة دورية 8.
لتعكــس مــا يحــدث مــن تطــورات فــي بيئــة العمــل احمليطة به

السياســات واللوائــح الداخليــة للمعهــد معلنــة وواضحــة لكافــة 9.
أعضــاء الهيئــة العلميــة باملعهــد

لــدى املعهــد اآلليــة املناســبة التــي تضمــن تعــاون املراكــز الفنيــة 10.
املســاندة بشــكل جيــد مــع املراكــز العلميــة

اجلهــاز 11. تعــاون  تضمــن  التــي  املناســبة  اآلليــة  املعهــد  لــدى 
العلميــة املراكــز  مــع  جيــد  بشــكل  اإلداري 

فــي 12. اجلــودة  تضمــن  إجــراءات  وضــع  املعهــد  إدارة  تدعــم 
البحثيــة األنشــطة 

العمليــة 13. جلــودة  املســتمر  بالتحســن  املعهــد  إدارة  تلتــزم 
لتدريبيــة ا

العمليــة 14. جلــودة  املســتمر  بالتحســن  املعهــد  إدارة  تلتــزم 
لتعليميــة ا
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عمليــة 15. وتنفيــذ  إلدارة  الالزمــة  املــوارد  املعهــد  إدارة  توفــر 
وتعليــم  وتدريــب  بحــوث  مــن  الرئيســية  لألنشــطة  اجلــودة 

األنشــطة مــن  وغيرهــا 

يوجــد لــدى املعهــد وحــدة متخصصــة لتقــدمي االستشــارات 16.
ــتويات ــة املس ــى كاف ــح عل ــاب املصال ألصح

تركــز إدارة املعهــد عنــد تقييــم جــودة األنشــطة اخملتلفــة علــى 17.
األولويــات  املطروحــة لتحســن جــودة تلــك األنشــطة

االســتراتيجي 18. للتخطيــط  جلنــة  املعهــد  لــدى  يوجــد 
تختــص مبتابعــة بنــاء املعهــد ووحداتــه اخملتلفــة خلططهــا 

تيجية ا ســتر ال ا

لــدى كل مركــز علمــي جلنــة للخطــة االســتراتيجية تختــص 19.
بوضــع خطــة اســتراتيجية للمركــز ومتابعــة تنفيذهــا

يوجد لدى املعهد وحدة إلدارة وضمان اجلودة20.

يوجــد لــدى املعهــد اآلليــات الكافيــة ملتابعــة وتقييــم جــودة 21.
اخملتلفــة األنشــطة 

 لــدى كل مركــز علمــي جلنــة إلدارة اجلــودة لضمــان تنفيــذ 22.
كافــة األنشــطة العلميــة باملركــز مبعاييــر اجلــودة املتعــارف 

عليهــا

يتــم تطبيــق إجــراءات ضمــان اجلــودة علــى أنشــطة املعهــد 23.
اخملتلفــة 

أنشــطة 24. علــى  اجلــودة  إجــراءات ضمــان  نتائــج  تقييــم  يتــم 
اخملتلفــة املعهــد 

يتــم اإلعــالن عــن نتائــج تقييــم إجــراءات ضمــان اجلــودة علــى 25.
أنشــطة املعهــد اخملتلفــة ألعضــاء الهيئــة العلميــة

الذاتــي 26. التقييــم  إجــراءات  بتنفيــذ  علمــي  مركــز  كل  يقــوم 
دوري بشــكل  بهــا  يقــوم  التــي  األنشــطة  جــودة  لضمــان 

يصمــم املعهــد مؤشــرات لتقييــم أداؤه مبــا يتســق مــع أهدافــه 27.
ورســالته 

أداء 28. مســتوى  لقيــاس  واضحــة  مؤشــرات  املعهــد  يطبــق 
ألخــرى فتــرة  مــن  اخملتلفــة  العلميــة  األنشــطة 

علــى 29. املناظــرة  املعاهــد  مــع  أدائــه  مســتوى  املعهــد  يقــارن 
احمللــي املســتوى 

.30
علــى  املناظــرة  املعاهــد  مــع  أدائــه  مســتوى  املعهــد  يقــارن 

اإلقليمــي املســتوى 
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علــى 31. املناظــرة  املعاهــد  مــع  أدائــه  مســتوى  املعهــد  يقــارن 
الدولــي املســتوى 

مجلــس 32. علــى  األداء  تقييــم  مؤشــرات  املعهــد  إدارة  تعــرض 
دوريــة بصــورة  اإلدارة 

أصحــاب 33. مــع  األداء  تقييــم  مؤشــرات  املعهــد  إدارة  تناقــش 
دوريــة  بصــورة  املصالــح 

تناقــش إدارة املعهــد مؤشــرات تقييــم األداء مــع متخصصــن 34.
مــن خــارج املعهــد بصــورة دوريــة

يوجــد لــدى املعهــد خطــة ممنهجــة لتطويــر املهــارات البحثيــة 35.
ملــن لديهــم قصــور فــي هــذا اخلصــوص  

يوجــد لــدى املعهــد خطــة ممنهجــة إلكســاب املشــاركن فــي 36.
العمليــة التدريبيــة مهــارات التدريــب الفعــال  

ــر املهنــي ألعضــاء 37. ــدى املعهــد خطــة ممنهجــة للتطوي يوجــد ل
برنامــج  فــي  التدريــس  علــى  القائمــن  العلميــة  الهيئــة 

ملاجســتير  ا

العاملــن 38. كفــاءة  لرفــع  املعهــد خطــة ممنهجــة  لــدى  يوجــد 
العلميــة للهيئــة  املســاندة  الفنيــة  باملراكــز 

العاملــن 39. كفــاءة  لرفــع  املعهــد خطــة ممنهجــة  لــدى  يوجــد 
العلميــة للهيئــة  الداعــم  اإلداري  باجلهــاز 

ــه املهــارات 40. ــت إلي ــذي وصل ــم املــدى ال ــة لتقيي ــدى املعهــد آلي ل
ــة املاجســتير ــا فــي طلب املرغــوب تنميته

يقــوم أســاتذة املقــررات ببرنامــج املاجســتير بتوزيــع توصيــف 41.
)خطــة( املقــرر طبقــاً لنمــوذج موحــد يراعــي متطلبــات ضمــان 
ــة  ــن األهــداف التعليمي ــث يتضم ــم )بحي ــم والتعلي جــودة التعل
واملهــارات املســتهدفة ونــواجت التعلــم ومصــادر التعلــم للمقــرر 

ومــا إلــى ذلــك(

ــر عــن 42. ــرر ببرنامــج املاجســتير بإعــداد تقري ــوم أســتاذ املق يق
املقــرر الــذي يقــوم بتدريســه فــي نهايــة كل فصــل )أو عــام( 
والتوزيــع  احملتــوى  مالئمــة  ملــدى  تقييمــه  يتضمــن  دراســي 
حتســن  بخصــوص  ومقترحاتــه  ملوضوعاتــه،  الزمنــي 

تقييمــه  وأســاليب  املقــرر  تدريــس  اســتراتيجيات 

.43
تقــوم جلنــة الدراســات العليــا مبناقشــة تقاريــر املقــررات مــع 
التعديــالت  إلقــرار  املاجســتير  ببرنامــج  املقــررات  أســاتذة 

املناســبة فــي هــذا اخلصــوص
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يقــوم كل أســتاذ مقــرر بإعــداد ملف للمقرر فــي نهاية كل فصل 44.
دراســي، والــذي يتضمــن – مــن بــن مــا يتضمن – خطــة املقرر 
ومنــاذج وعينــات مــن التكليفــات الفرديــة واجلماعيــة للطلبــة 
وإحصائيــة  والنهائيــة،  والقصيــرة  الدوريــة  واالختبــارات 
نتيجــة املقــرر، ونتائــج تقييــم الطلبــة للمقــرر، وتقريــر املقــرر.

ــة برنامــج املاجســتير واضحــة ومناســبة 45. متطلبــات قبــول طلب
ــه للمعهــد واألدوار املنوطــة ب

يطبق املعهد معايير قبول طلبة املاجستير بعدالة46.

لإلرشــاد 47. واضــح   نظــام  املاجســتير  برنامــج  إدارة  لــدى 
للطلبــة األكادميــي 

اإلملــام 48. املاجســتير  ببرنامــج  األكادمييــن  املرشــدين  لــدى 
ــات الســابقة للمقــررات  الواضــح باخلطــة الدراســية واملتطلب

ــك ــى ذل ــا إل وم

يتيــح املعهــد كافــة املعلومــات عــن نظــام الدراســة واخلدمــات 49.
املقدمــة لطلبــة املاجســتير اجلــدد

توجد سرية كاملة فى التعامل مع سجالت طلبة املاجستير50.

يتــم اإلعــالن عــن نتائــج االختبــارات لطلبــة املاجســتير فــي 51.
الوقــت املناســب

ــح 52. ــكل واض ــا بش ــات العلي ــن الدراس ــئولة ع ــة املس ــن اللجن تعل
عــن اإلجــراءات العقابيــة التــى ميكــن أن يتعــرض لهــا الطلبــة 

فــى املواقــف اخملتلفــة

طلبــة املاجســتير علــى علــم باإلجــراءات الواجــب اتباعهــا فــى 53.
حالــة وجــود شــكاوى لديهــم

طلبــة املاجســتير علــى علــم باخلطــوات واملراحــل التــى يتــم 54.
ــكاواهم ــع ش ــا م ــل به التعام

تقــوم جلنــة الدراســات العليــا بالفصــل فــى شــكاوى طلبــة 55.
املناســب الوقــت  فــى  املاجســتير 

ــة أو حــدوث متايــز فــي 56. يشــعر الطلبــة بعــدم تعرضهــم للعقوب
املعاملــة فــي حالــة تقدمهــم بشــكاوى للجنــة الدراســات العليــا

توجــد لــدى املعهــد خطــة واضحــة لتطويــر وحتســن جــودة 57.
التعليميــة اخلدمــات 

لــدى املعهــد خطــة ممنهجــة لتأليــف الكتــب العلميــة للوفــاء 58.
باحتياجــات طلبــة الدراســات العليــا

يتــم توظيــف بحــوث طــالب املاجســتير مبــا يخــدم اخلطــة 59.
املعهــد لبحــوث  االســتراتيجية 
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يســتطلع املعهــد آراء الطلبــة بشــأن جــودة اخلدمــات املقدمــة 60.
لهــم

جــودة 61. بشــأن  الطلبــة  آراء  اســتطالع  بنتائــج  املعهــد  يأخــذ 
لهــم املقدمــة  اخلدمــات 

يهتم املعهد باألنشطة الالمنهجية لطلبة الدراسات العليا62.

ــات أو 63. ــع الكلي ــة املاجســتير م ــد مســتوى أداء طلب ــارن املعه يق
ــه(  ــة من ــدم نفــس برنامــج )أو قريب ــي تق املعاهــد املناظــرة الت

املاجســتير

يقــارن املعهــد مســتوى أداؤه فــى األنشــطة الالمنهجيــة مــع 64.
املعاهــد أو املؤسســات املناظــرة

غــرف أعضــاء الهيئــة العلميــة مجهــزة ومناســبة إلجنــاز املهــام 65.
املنوطــة بهــم

لــدى املعهــد قاعــات تدريــب مجهــزة ومناســبة لطبيعــة العمليــة 66.
التدريبية

لطبيعــة 67. ومناســبة  مجهــزة  تدريــس  قاعــات  املعهــد  لــدى 
التعليميــة العمليــة 

مســتويات جتهيــز معامــل احلاســب اآللــي والقاعــات التدريبية 68.
والدراســية ال تقــل عــن نظيرتهــا فــى املؤسســات احمللية

مســتويات جتهيــز املعامــل والقاعــات التدريبيــة والدراســية ال 69.
تقــل عــن نظيرتهــا فــى املؤسســات العامليــة

تراعــى إدارة املعهــد توفيــر التجهيــزات الالزمــة للمتدربــن 70.
والطلبــة  وغيرهــم مــن ذوى االحتياجــات اخلاصــة

ــة للمعهــد 71. ــة التحتي ــر البني لــدى املعهــد خطــة ممنهجــة لتطوي
عندمــا يســتلزم األمــر ذلــك

لــدى املعهــد سياســة واضحــة تضمــن صيانــة واحملافظــة علــى 72.
البنيــة التحتيــة للمعهــد بعــد تطويرهــا

لــدى املعهــد سياســة واضحــة تضمــن توفــر الشــروط البيئيــة 73.
والصحيــة فــي املعهــد

لــدى املعهــد إجــراءات مناســبة لألمــن والســالمة فيمــا يتعلــق 74.
باحلفــاظ علــى أرواح جميــع األعضــاء املنتســبن للمعهــد 

فيمــا 75. والســالمة  لألمــن  مناســبة  إجــراءات  املعهــد  لــدى 
يتعلــق باحلفــاظ علــى األجهــزة اخملصصــة للبحــث العلمــى 

والتدريــب والتدريــس 

لــدى املعهــد اخملــزون املناســب دائمــاً مــن األدوات والتجهيزات 76.
املكتبيــة الالزمــة للعمليــة البحثية 
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لــدى املعهــد اخملــزون املناســب دائمــاً مــن األدوات والتجهيزات 77.
املكتبيــة الالزمــة للعمليــة التدريبية 

لــدى املعهــد اخملــزون املناســب دائمــاً مــن األدوات والتجهيزات 78.
املكتبيــة الالزمــة للعمليــة التعليمية 

أجهــزة 79. العلميــة  الهيئــة  مــن  ألعضائهــا  املعهــد  إدارة  توفــر 
والتدريبيــة  البحثيــة  األعمــال  الجنــاز  املناســبة  احلاســب 

لتعليميــة  ا و

ــة أجهــزة احلاســب املناســبة الجنــاز 80. توفــر إدارة املعهــد للطلب
ــة ــة والتعليمي األعمــال البحثي

املناســبة 81. احلاســب  أجهــزة  للمتدربــن  املعهــد  إدارة  توفــر 
التدريبيــة األنشــطة  الجنــاز 

يوفــر املعهــد الدعــم الفنــى والتقنــى ألعضــاء الهيئــة العلميــة 82.
للقيــام باألنشــطة العلميــة بصــورة جيــدة

يوفــر املعهــد الدعــم الفنــى والتقنــى للمتدربــن فــي الــدورات 83.
التدريبيــة بصــورة جيــدة

ببرنامــج 84. للدارســن  والتقنــى  الفنــى  الدعــم  املعهــد  يوفــر 
جيــدة بصــورة  املاجســتير 

يضــع املعهــد القواعــد التــي تضمــن عــدم دخــول املتدربــن أو 85.
ــى شــبكة  ــى املواقــع املرفوضــة عل ــا عل ــة الدراســات العلي طلب

املعلومــات

يوجــد لــدى املعهــد توثيــق للقواعــد املنظمــة حلقــوق وواجبــات 86.
أعضــاء الهيئــة العلميــة

لــدى املعهــد اآلليــة املناســبة التــي تضمــن إعالم أعضــاء الهيئة 87.
العلميــة باملعهــد بالقواعــد املنظمة حلقوقهــم وواجباتهم

التــي تضمــن تفاعــل أعضــاء 88. لــدى املعهــد اآلليــة املناســبة 
الرئيســية أنشــطته  مــع  العلميــة  الهيئــة 

يوفــر املعهــد مــكان مالئــم إلقامــة الشــعائر الدينيــة لــكل مــن 89.
الذكــور واإلنــاث

ابــالغ 90. فــى  للمعلومــات  الداخليــة  الشــبكة  املعهــد  يســتخدم 
اليوميــة والقــرارات  بالتوجيهــات  أعضائــه 

لدى املعهد خطة ممنهجة مليكنة أنشطة املعهد91.

العامليــة 92. البيانــات  قواعــد  فــي  اشــتراكاته  املعهــد  يحــدث 
بصــورة دوريــة مبــا يضمــن الوفــاء باحتياجــات أعضــاء الهيئــة 

العلميــة وطلبــة الدراســات العليــا مــن املراجــع احلديثــة

يوفــر موقــع املعهــد علــى شــبكة املعلومــات الدوليــة اإلنتــاج 93.
العلمــي للمعهــد بأشــكاله اخملتلفــة
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يوفــر موقــع املعهــد علــى شــبكة املعلومــات الدوليــة قاعــدة 94.
ــة ــة العلمي ــة ألعضــاء الهيئ ــة عــن الســيرة الذاتي ــات كامل بيان

يوفــر موقــع املعهــد علــى شــبكة املعلومــات الدوليــة معلومــات 95.
عــن رؤيتــه ورســالته وخطتــه االســتراتيجية

يوفــر موقــع املعهــد علــى شــبكة املعلومــات الدوليــة املعلومــات 96.
الكافيــة عــن املعهــد باللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة

ينفــذ املعهــد برامــج تدريبيــة ألعضــاء الهيئــة العلميــة فــى 97.
املعلومــات تقنيــة  مجــال 

األهــداف 98. إلجنــاز  كافيــة  للمعهــد  اخملصصــة  امليزانيــة 
بــه املنوطــة  واألنشــطة 

بــه 99. اخلاصــة  التمويــل  مصــادر  لتوســيع  املعهــد  يســعى 
تقليديــة غيــر  متويــل  مصــادر  علــى  واحلصــول 

ترتبــط قــرارات تعيــن أعضــاء الهيئــة العلميــة  بتوجهــات 100.
واســتراتيجيته. املعهــد 

املعاونــة 101. العلميــة  الهيئــة  أعضــاء  تعيــن  قــرارات  ترتبــط 
واســتراتيجيته. املعهــد  بتوجهــات 

لــدى املعهــد خطــة توظيــف مســتقبلية تراعــي املزيــج املطلــوب 102.
العمريــة  التركيبــة  حيــث  مــن  العلميــة  الهيئــة  أعضــاء  مــن 

واملؤهــالت والتخصصــات العامــة والدقيقــة

لــدى املعهــد اآلليــة املناســبة التــي تضمــن اســتمرار تــوازن 103.
التركيبــة املناســبة مــن أعضــاء الهيئــة العلميــة

يقــوم املعهــد باســتقطاب أعضــاء الهيئــة العلميــة املناســبن 104.
لتحقيــق رســالة وأهــداف املعهــد

يســتخدم املعهــد أســلوب اإلعــالن عنــد احلاجــة الســتقطاب 105.
أعضــاء جــدد للهيئــة العلميــة

يتــم اختيــار وتعيــن أعضــاء الهيئــة العلميــة اجلــدد بعدالــة 106.
وشــفافية

العلميــة 107. الهيئــة  أعضــاء  تســرب  معــدالت  املعهــد  يتابــع 
عدمــه مــن  رضاهــم  لتقديــر  اخملتلفــة(  )بأشــكالها 

ــة 108. ــة والتدريســية بعدال ــة والتدريبي ــاء البحثي ــع األعب ــم توزي يت
ــد ــة باملعه ــة العلمي ــن أعضــاء الهيئ ب

يأخــذ املعهــد مببــدأ الكفــاءة عنــد توزيــع األعبــاء البحثيــة 109.
العلميــة الهيئــة  أعضــاء  بــن  والتدريبيــة  والتدريســية 

لــدى املعهــد نظــم واضحــة ومعلنــة لتقييــم أداء أعضــاء الهيئــة 110.
العلميــة 
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يشــارك أعضــاء الهيئــة العلميــة فــي وضــع معاييــر التقــومي 111.
وطــرق قيــاس األداء املتعلقــة بهــم

يتم تقييم أداء عضو الهيئة العلمية مرة على األقل سنويا112ً.

تقــوم إدارة املعهــد مبناقشــة نتائــج تقييــم أداء أعضــاء الهيئــة 113.
العلميــة معهــم 

والســرية 114. اخلصوصيــة  درجــة  علــى  املعهــد  إدارة  حتافــظ 
املناســبة فيمــا يتعلــق بنتائــج تقييــم أداء أعضــاء الهيئــة العلمية

لــدى املعهــد إحصــاءات وتقاريــر ســنوية عــن األداء 115. توجــد 
العلميــة الهيئــة  العــام ألعضــاء 

يتــم تقييــم أداء أعضــاء الهيئــة العلميــة علــى مســتوى جماعــي 116.
)املركــز – املعهــد( ســنوياً

تتعامــل إدارة املعهــد مــع نتائــج تقــومي أعضــاء الهيئــة العلميــة 117.
ــد  ــى تصي ــى التحســن ال عل ــز عل ــة مــن خــالل التركي بإيجابي

األخطــاء

لدى املعهد اآللية املناسبة لتقييم أداء اإلدارة العليا باملعهد118.

تتــم مناقشــة نتائــج تقييــم أداء اإلدارة العليــا بواســطة مجلــس 119.
اإلدارة

هنــاك شــفافية فــي التعامــل مــع أعضــاء الهيئــة العلميــة فــي 120.
ــة تهميــش أدوار البعــض منهــم حال

تطبــق إدارة املعهــد سياســة البــاب املفتــوح مــع أعضــاء الهيئــة 121.
العلميــة بصــورة مناســبة

توجــد لــدى املعهــد خطــة لتطويــر أداء أعضــاء الهيئــة العلميــة 122.
تســتند علــى نتائــج تقييــم األداء

لــدى املعهــد نظــم حوافــز ومكافــآت لتشــجيع أعضــاء الهيئــة 123.
العلميــة املتميزيــن

لــدى املعهــد سياســة مناســبة لتحفيــز أعضــاء الهيئــة العلميــة 124.
حلضــور املؤمتــرات الدوليــة

فــي 125. العلميــة  الكتــب  لتاليــف  ممنهجــة  خطــة  املعهــد  لــدى 
والتنميــة التخطيــط  مجــاالت 

لــدى املعهــد خطــة ممنهجــة لترجمــة أمهــات الكتــب العلميــة 126.
ــة فــي مجــاالت التخطيــط والتنمي
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لــدى املعهــد سياســة مناســبة لتحفيــز أعضــاء الهيئــة العلميــة 127.
حلضــور املهمــات العلميــة فــي اجلامعــات واملراكــز البحثيــة 

املصنفــة عامليــاً

ــة تضمــن توفــر العــدد املناســب واملؤهــل مــن 128. ــدى املعهــد آلي ل
ــة ــة املعاون ــة العلمي الهيئ

تضــع املراكــز العلميــة سياســات واضحــة لضمــان دعــم الهيئــة 129.
العلميــة املعاونــة فــي إجنــاز رســائل املاجســتير والدكتــوراه فــي 

مراحلهــا اخملتلفــة

ــة بصــورة مناســبة مــع أعضــاء 130. ــة العلمي يتعــاون أعضــاء الهيئ
الهيئــة العلميــة املعاونــة عنــد اختيــار موضوعــات الرســائل 

العلميــة مبــا يخــدم قضايــا التخطيــط والتنميــة

بوظائــف 131. للقيــام  املناســب  العــدد  املعهــد  لــدى  يتوافــر 
اإلداريــة واألعمــال  الســكرتارية 

يتوافــر لــدى املعهــد العــدد املؤهــل للقيــام بوظائف الســكرتارية 132.
واألعمــال اإلدارية

ــة 133. ــل أعضــاء الهيئ ــدى املعهــد خطــة ممنهجــة إلعــداد وتأهي ل
ــة فــى املســتقبل ــة للمناصــب القيادي العلمي

عنــد 134. بالشــفافية  وتتســم  واضحــة  إجــراءات  املعهــد  لــدى 
العلميــة الهيئــة  أعضــاء  شــكاوى  مــع  التعامــل 

لــدى املعهــد اآلليــة املناســبة التــي تضمــن حتقيــق التكامــل 135.
ــي اجنــاز األنشــطة  ــة ف ــز العلمي ــن أعضــاء املراك ــاون ب والتع

العلميــة اخملتلفــة

لــدى املعهــد آليــة مناســبة تضمــن اســتفادة الهيئــة العلميــة مــن 136.
املراكــز الفنيــة املســاندة بالصــورة الواجبــة

لــدى املعهــد آليــة مناســبة تضمــن اســتفادة الهيئــة العلميــة مــن 137.
اجلهــاز اإلداري بالصــورة الواجبــة

لــدى املعهــد خطــة واضحــة حتــدد مجــاالت البحــوث املرغوبــة 138.
مبــا يتناســب مــع رســالة املعهــد وأهدافــه

باملعهــد 139. املرتبطــن  املصالــح  أصحــاب  آراء  اســتطالع  يتــم 
املعهــد لبحــوث  الســنوية  اخلطــة  بشــأن 

.140
ــب أعضــاء  ــة املقدمــة مــن جان ــم إعــداد املقترحــات البحثي يت
الهيئــة العلميــة ضمــن خطــة البحــوث الســنوية للمعهــد طبقــاً 

لنمــاذج موحــدة
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توجــد آليــة مناســبة لتحكيــم املقترحــات البحثيــة املقدمــة مــن 141.
جانــب أعضــاء الهيئــة العلميــة ضمــن خطــة البحــوث الســنوية 

للمعهــد 

يطبــق املعهــد آليــة مناســبة تضمــن جــودة حتكيــم البحــوث 142.
العلميــة ضمــن خطــة  الهيئــة  أعضــاء  مــن جانــب  املقدمــة 

للمعهــد  الســنوية  البحــوث 

يقــدم املعهــد الدعــم الكافــى ألعضــاء الهيئــة العلميــة إلجنــاز 143.
البحــوث التطبيقيــة التــى تخــدم اجملتمــع

بــه 144. لــدى كل مركــز علمــي هيئــة استشــارية خاصــة  يوجــد 
واختصاصاتــه أهدافــه  مــع  تتناســب 

يتم اختيار رؤساء الفنية طبقاً ملعايير مناسبة ومعلنة145.

يطبق املعهد آلية مناسبة الختيار أعضاء اللجان الفنية 146.

بهــا لدعــم أنشــطة 147. املنوطــة  بــاألدوار  الفنيــة  اللجــان  تقــوم 
مالئمــة بصــورة  اخملتلفــة  املعهــد 

لــدى املعهــد آليــة لتحفيــز أعضــاء الهيئــة العلميــة للتعــاون 148.
ــة األخــرى إلجنــاز البحــوث  مــع نظرائهــم باملؤسســات البحثي

العلميــة 

لــدى املعهــد آليــة واضحــة متكنــه مــن االســتفادة مــن خبــراءه 149.
املتميزيــن فــى خدمــة اجملتمــع 

يســتفيد املعهــد بصــورة مناســبة مــن عالقــات أعضــاء الهيئــة 150.
العلميــة املتميزيــن فــي جلــب مــوارد ماليــة للمعهــد

يتعــاون املعهــد مــع اجملتمــع اخلارجــى مبــا يضمــن حتقيــق 151.
رســالة املعهــد وأهدافــه بصــورة جيــدة

يتــم تســجيل املســاهمات العلميــة بأشــكالها اخملتلفــة التــي 152.
يقدمهــا املعهــد للمجتمــع مــع مراجعتهــا بشــكل دوري

لــدى املعهــد سياســة واضحــة لترشــيح أعضــاء الهيئــة العلميــة 153.
جلوائــز الدولــة التقديريــة أو التشــجيعية

ــار مــدى مســاهمة املعهــد فــى 154. تأخــذ إدارة املعهــد فــي االعتب
ــا  ــم أدائه ــد تقيي خدمــة اجملتمــع عن

التــى 155. التدريبيــة  باألنشــطة  املرتبطــة  تطويــر اخلطــط  يتــم 
يقدمهــا املعهــد بالتعــاون مــع أصحــاب املصالــح فــى اجملتمــع 

علــى كافــة املســتويات احملليــة واإلقليميــة والدوليــة
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لــدى املعهــد سياســة تضمــن توافــر حقائــب تدريبيــة معــدة 156.
بشــكل جيــد للبرامــج التدريبيــة التــي يقدمهــا

التــى 157. التعليميــة  باألنشــطة  املرتبطــة  اخلطــط  تطويــر  يتــم 
يقدمهــا املعهــد بالتعــاون مــع أصحــاب املصالــح فــى اجملتمــع 

علــى كافــة املســتويات احملليــة واإلقليميــة والدوليــة

لدى املعهد خطة استراتيجية لثالث  أو خمس سنوات قادمة 158.
تستهدف حتقيق رؤية  ورسالة املعهد

يتم بناء اخلطة االستراتيجية للمعهد بناًء على دراسة أوضاع 159.
البيئة الداخلية واخلارجية للمعهد واحتياجات كافة أصحاب 

املصالح

حتدد اخلطة االستراتيجية للمعهد الغايات واألهداف 160.
لألنشطة الرئيسية

حتدد اخلطة االستراتيجية للمعهد أولويات لألهداف مع 161.
موجود جدولة زمنية إلجنازها

لدى املعهد خطة عمل مفصلة سنوياً، معلنة وحتدد اخلطوط 162.
العريضة ألنشطته الرئيسية

تضع اخلطة االستراتيجية ’جراءات للتقييم ومؤشرات 163.
لألداء بهدف قياس مدى التقدم في حجم اإلجناز نحو 

حتقيق الغايات واألهداف.

يضم مجلس إدارة املعهد أعضاء من ذوى اخلبرة في اجملتمع 164.
ومبا يتسق مع أهداف املعهد وتوجهاته

يقوم مجلس اإلدارة مبراقبة أداء إدارة املعهد، ويتم تقييمها 165.
بشكل منتظم

لدى املعهد وحدة متخصصة لتقدمي االستشارات لكافة 166.
أصحاب املصالح في مجاالت التخطيط والتنمية

توظف إدارة املعهد خبرات أعضاء مجلس اإلدارة املعينن 167.
واخملتارين من خارج املعهد خلدمة أهداف املعهد بصورة 

مالئمة

يوجد لدى املعهد آلية ملتابعة مدى استفادة واضعي 168.
السياسات ومتخذي القرارات في الدولة بنتائج األنشطة 

العلمية التي يقدمها املعهد

لدى املعهد عالقات قوية مع اجملتمع احمللي مبا يضمن 169.
حتقيق رسالته وأهدافه

لدى املعهد عالقات قوية مع اجملتمع اإلقليمي مبا يضمن 170.
حتقيق رسالته وأهدافه
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لدى املعهد عالقات قوية مع اجملتمع الدولي مبا يضمن 171.
حتقيق رسالته وأهدافه

يستفيد املعهد بصورة مناسبة من خبرات أعضاء الهيئة 172.
العلمية املعارين باخلارج في تدعيم أنشطته اخملتلفة

يوجــد باملعهــد جلنــة متخصصــة للخريجــن ســواء مــن الدبلــوم 173.
أواملاجســتير لضمــان التواصــل معهــم وإعالمهــم بالتطــورات 

اخملتلفــة للمعهــد 

ــوم أواملاجســتير فــي 174. ــن مــن خريجــي الدبل ــم دعــوة املتميزي يت
املناســبات واألنشــطة اخملتلفــة للمعهــد.

الدبلــوم 175. خلريجــي  الوظيفيــة  املراكــز  مــن  املعهــد  يســتفيد 
املعهــد أهــداف  حتقيــق  علــى  يســاعد  مبــا  واملاجســتير 

مــن 176. الــالزم  التمويــل  علــى  احلصــول  مــن  املعهــد  يتمكــن 
املؤسســات العاملــة فــي اجملتمــع إلجنــاز البحــوث التــى تهــدف 

خلدمتهــم

يتعــاون املعهــد مــع القطــاع اخلــاص فــي تنميــة قــدرات أعضــاء 177.
الهيئــة العلميــة مــن الناحيتــن العلميــة واملهنيــة

تعــرض إدارة املعهــد املشــروعات والتقاريــر العلميــة التعاقديــة 178.
علــى أعضــاء الهيئــة العلميــة بشــفافية ووضــوح

يوجــد لــدى املعهــد جلنــة متخصصــة لتســويق اإلنتــاج العلمــي 179.
للمعهــد وأنشــطته اخملتلفــة بصــورة مناســبة

يوجد لدى املعهد خطة ممنهجة لتنويع وتطوير قنوات نشر 180.
اإلنتاج العلمي للمعهد

يعد املعهد كتاباً سنوياً باللغتن العربية واإلجنليزية يتضمن 181.
كافة أنشطته وإجنازاته العلمية خالل العام

ــة أعضــاء 182. ــق مبكان ــاً يلي ــق حالي نظــام التأمــن الصحــي املطب
ــد ــة باملعه ــة العلمي الهيئ

ــة اخملتلفــة ألعضــاء 183. تقــدم إدارة املعهــد اخلدمــات االجتماعي
الهيئــة العلميــة بالصــورة التــي تليــق مبكانتهــم فــي اجملتمــع

يستفيد املعهد من بعض أصحاب املصالح في رعاية أنشطته 184.
اخملتلفة

علــى 185. تســاعد  التــي  املناســبات  بتنظيــم  املعهــد  إدارة  تهتــم 
تدعيــم العالقــات اإلنســانية بــن وحداتــه العلميــة والفنيــة 

واإلداريــة
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عند الرغبة في إضافة أية معلومة أخرى تثري من خاللهامعلومات قائمة االستقصاءنأمل التلطف بكتابة ذلك:

....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...........................................................................................

مالحظة:يستميح فريق عمل الدراسة األساتذة األفاضل أعضاء الهيئة العلمية والهيئة املعاونة املوقرين عذراً لطول 

قائمة االستقصاء، وما يستتبعه ذلك من بذل وقت وجهد كبيرين من جانب سيادتكم لتعبئتها، إال أن كبر حجم قائمة 

االستقصاء جاء على غير ما كان مخططاً له، حيث كان من اخملطط تصميم قائمة منفصلة لكل نشاط/ محورعلى 

حدة، إضافة إلى قائمة أخرى حتوي بعض املسائل العامة، إال أن فريق العمل ارتأى عدم إزعاج سيادتكم بكثرة قوائم 

االستقصاء املطلوب تعبئتها من جانبكم، إضافة إلى ما ملسناه من العديد من الزمالء األفاضل أعضاء الهيئة العلمية 

من رغبة حقيقية في سرعة االنتهاء من إعداد اخلطة االستراتيجية للمعهد.

شاكرين سلفا جهودكم وتعاونكم املثمر

والله من وراءالقصد

)مع خالص حتيات فريق عمل إعداد اخلطة االستراتيجية(
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ملحق رقم )3)
أهم معايير إدراج املراكز / املعاهد / املؤسسات ضمن

Think Tanks Institutes

Think Tank Index مصفوفة مؤشرات قياس كفاءة أداء املؤسسات املدرجة ضمن

أمثلة للمؤشرات املستخدمة بكل مجموعةمجموعات املؤشرات

1-  مؤشرات املوارد
 )Resource Indicators( 

واحملللــن  بالعلمــاء  واالحتفــاظ  اســتقطاب  علــى  القــدرة   	
يــن ملتميز ا

مستوى جودة وثبات الدعم املالي للمؤسسة  	
جودة عالقة املؤسسة مبتخذي القرارات وصانعي السياسات  	

املتميــزة  البحــوث  تنفيــذ  علــى  قــادرة  علميــة  هيئــة  وجــود   	
املناســبة فالتوقيتــات 

جودة شبكة عالقات املؤسسة  	
جودة اتصال املؤسسة باجلهات األكادميية  ووسائل اإلعالم  	

2-مؤشرات االستخدام
)Utilization Indicators( 

ــل وســائل اإلعــالم  اكتســاب املؤسســة ســمعة )Go-to( مــن قب  	
السياســات وصانعــي 

بهــا فــي وســائل  جــودة وكميــة ظهــور املؤسســة واالستشــهاد   	
اإلعــالم

عدد زوار موقع املؤسسة  	
استشارة املؤسسة من قبل اجلهات واألقسام احلكومية  	

عدد الكتب املباعة التي حتمل اسم املؤسسة  	
توزيع تقارير املؤسسة  	

ــات  ــي املطبوع ــة ف ــاء املؤسس ــود علم ــوع جله ــرات الرج ــدد م ع  	
الدوليــة والنــدوات  واملؤمتــرات  املشــهورة 

3-مؤشرات اخملرجات
)Output Indicators(

عدد وجودة مقترحات السياسات  	
عدد وجودة األفكار اجلديدة الناجتة عن املؤسسة  	

تنــوع منشــورات املؤسســة )كتــب – بحــوث فــي دوريــات علميــة –   	
الــخ...( تقاريــر -  أوراق السياســات – 

األخبار الصادرة عن املؤسسة  	
املؤمترات والندوات املنظمة من قبل املؤسسة  	

أعضاء الهيئة العلمية املرشحن ملناصب قيادية حكومية  	

4-مؤشرات األثر الناجت عن أداء 
    املؤسسة

)Impact Indicators(

التوصيــات املعمــول بهــا مــن قبــل متخــذي القــرارات ومنظمــات   	
املدنــي اجملتمــع 

تقدمي اإلرشاد لألحزاب السياسية  	
عدد اجلوائز املمنوحة ألعضاء املؤسسة  	

عدد البحوث املنشورة في اجملالت العاملية  	
عدد مرات االستشهاد ببحوث املؤسسة في اجملالت العاملية  	

انتشار وشهرة موقع املؤسسة على االنترنت  	

املصدر 
http://gotothinktank.com/dev1/wp-content/uploads/01/2014/Global_Go_To_Think_Tank_Index_
Criteria_1.pdf
http://gotothinktank.com/dev1/wp-content/uploads/01/2014/GoToReport2013.pdf
http://gotothinktank.com/
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ملحق رقم )4)
سبل وآليات حتقيق قيم املعهد األساسية الواردة باخلطة االستراتيجية

أمثلة للمؤشرات املستخدمة بكل مجموعةالقيم

مفهــوم االنتماء والوالء املؤسسي	  )ترســيخ  األجيــال  لتواصــل  الفكــري  امللتقــى  فعاليــات  تنفيــذ   	
أن جنــاح الفــرد هــو جنــاح للمؤسســة، وأن أي جنــاح للمؤسســة ســوف 

الفــرد( علــى  باإليجــاب  ينعكــس 
ــه  ــا ميتلكون ــأ مل ــوارد البشــرية باملعهــد تبع ــات امل ــد إلمكان التوظيــف اجلي  	
املناســب( املــكان  فــي  املناســب  الشــخص  )وضــع  مميــزة  خصائــص  مــن 

حتقيــق العدالــة عنــد املفاضلــة بــن العاملــن باملعهــد لتولــي املناصــب   	
القياديــة

ــع مراعــاة  ــد، م ــن باملعه ــن العامل ــل( ب ــال )مبقاب ــادل لألعم ــع الع التوزي  	
الكفــاءة عنصــر 

وضــع نظــام للثــواب والعقــاب، مــع وضــع آليــة تضمــن تطبيقــه بعدالــة بــن   	
العاملــن باملعهــد

وضع آلية تضمن حتقيق الرضا الوظيفي للعاملن باملعهد  	

ترسيخ اإلميان بأهداف املؤسسة ورسالتها من خالل:العمل بروح الفريق	 
التشكيل اجليد لفرق العمل البحثية  	

التشكيل اجليد للجان الفنية باملعهد   	
تنفيــذ فعاليــات امللتقــى الفكــري لتواصــل األجيــال )التأكيــد علــى ثقافــة   	
العمــل اجلماعــي، وأن جنــاح أي فــرد ينتمــي للمعهــد فــي أي عمــل أو فــي 

أي موقــع هوجنــاح للمعهــد ككل(

ــة لتوزيــع املكافــآت لكافــة أنشــطة احلوكمة والشفافية واملساءلة	  ــة ومعلن وجــود قواعــد واضحــة وعادل  	
واإلداريــة  والفنيــة  العلميــة  األجهــزة  ولكافــة  املعهــد 

تأســيس نظــام واقعــي يتســم باملصداقيــة يربــط بــن املكافــآت واحلوافــز   	
مــن ناحيــة واإلنتاجيــة احلقيقيــة مــن ناحيــة أخــرى

نشــر كافــة املعلومــات الهامــة والضروريــة املتعلقــة بأنشــطة املعهــد علــى   	
العمــل علــى حتديثهــا بشــكل مســتمر موقــع املعهــد مــع 

وجــود شــبكة للمعلومــات الداخليــة )االنترانــت( لتبــادل كافــة املعلومــات   	
املعهــد كافــة أعضــاء  بــن  بــأول  أوالً 

نشــر أخبــار املعهــد اليوميــة علــى الشاشــات التليفزيونيــة املثبتــة فــي كافــة   	
أدوار املبنــى بعــد التطويــر مبشــيئة اللــه تعالــى

تطبيق منوذج تقرير اإلجناز الربع سنوي ألعضاء الهيئة العلمية   	
تطبيــق منــوذج تقييــم األداء الشــهري الــدوري ألعضــاء اجلهازيــن الفنــي   	

واإلداري 
وضــع آليــة تضمــن التقييــم الشــامل باعتبــاره عمليــة تراكميــة وال تعتمــد   	
ــم مــع احملافظــة  ــج التقيي ــر بعينهــا، وكــذا ضمــان إعــالن نتائ ــى تقاري عل

علــى اخلصوصيــة فــي حــاالت التقييــم الســلبية.
االلتــزام بضوابــط تشــكيل اللجــان باملعهــد، وضوابــط األنشــطة العلميــة   	

املعتمــدة  االســتراتيجية  باخلطــة  ورد  كمــا  باملعهــد  األخــرى 
ــورة  ــص بص ــز اخملت ــاء املرك ــالم أعض ــة بإع ــز العلمي ــري املراك ــام مدي قي  	
دوريــة بأهــم مــا ورد مــن توصيــات مبحاضــر اللجنــة العلميــة ومــا اتخــذ 

مــن قــرارات فــي اجتماعــات مجلــس اإلدارة
التقاريــر الدوريــة ربــع الســنوية التــي ترفعهــا اللجــان الفنيــة ملديــر املعهــد،   	
والتــي توضــح مــا مت اجنــازه خــالل الثــالث أشــهر الســابقة فــي ضــوء 

مؤشــرات محــددة لقيــاس األداء
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أمثلة للمؤشرات املستخدمة بكل مجموعةالقيم

ــة التعلم املستمر	  ــة العلمي ــة والهيئ ــة العلمي ــر املهنــي ألعضــاء الهيئ تنفيــذ برامــج التطوي  	
املعاونــة )37 برنامــج تغطــي كافــة اجملــاالت – مدرجــة ضمــن مالحــق 

االســتراتيجية( اخلطــة 
ورد  ملــا  الفنــي طبقــاً  اجلهــاز  املعــدة ألعضــاء  التدريــب  تنفيــذ خطــة   	

اإلعــداد( )حتــت  التنفيذيــة  باخلطــة 
ملــا ورد  تنفيــذ خطــة التدريــب املعــدة ألعضــاء اجلهــاز اإلداري طبقــاً   	

اإلعــداد( )حتــت  التنفيذيــة  باخلطــة 

وضــع معاييــر لضمــان حتقيــق اجلــودة فــي كافــة أنشــطة املعهد الرئيســية، اإلبداع واالبتكار	   	
ــا  ــا مبــا يضمــن حتقيقه ــة لقياســها ومتابعته ــع وضــع آلي م

تشجيع النشر العلمي في اجملالت املصنفة عاملياً )مكافآت متميزة(  	
)مكافــآت  املتميــزة  الدوليــة  املؤمتــرات  فــي  العلمــي  النشــر  تشــجيع   	

) ة متميــز
مجــاالت  فــي  العامليــة  العلميــة  للجوائــز  للتقــدم  الباحثــن  تشــجيع   	

تهــم تخصصا
مجــاالت  فــي  احملليــة  العلميــة  للجوائــز  للتقــدم  الباحثــن  تشــجيع   	

تهــم تخصصا
ــة باملنظمــات  ــة للترشــح للمناصــب الرفيع ــة العلمي ــز أعضــاء الهيئ حتفي  	

الدوليــة
ــي  ــرة لصانع ــكار مبتك ــول وأف ــدمي حل ــدف تق ــة به ــات علمي ــم فعالي تنظي  	
امللحــة والتنميــة  التخطيــط  قضايــا  حــول  القــرارات  ومتخــذي  السياســات 

وضــع آليــة تضمــن اســتقطاب مجموعــة مــن الباحثــن املتميزيــن للمعهــد،   	
ومبــا يســاهم فــي ذات الوقــت علــى إعــادة التــوازن لهيــكل الهيئــة العلميــة

تنظيم ملتقى األجيال بصورة دورية )ربع سنوي( بهدف:تواصل األجيال	 
ترسيخ ثقافة احترام الكبير  واالحترام املتبادل بن الباحثن  	
تبادل اخلبرات احلياتية بن األجيال األولى واألجيال التالية  	

تبــادل اخلبــرات العلميــة والعمليــة والعمــل علــى نقلهــا مــن جيــل األســاتذة   	
الكبــار إلــى األجيــال التاليــة مــن الباحثــن فــي املعهــد بأســلوب علمــي 

ممنهــج
مؤشرات محددة لقياس األداء

االلتزام بأخالقيات العمل 	 
األكادميي

تنظيم ملتقى األجيال بصورة دورية )ربع سنوي( بهدف:
ترسيخ ثقافة احترام الكبير  واالحترام املتبادل بن الباحثن  	
تبادل اخلبرات احلياتية بن األجيال األولى واألجيال التالية  	

تبــادل اخلبــرات العلميــة والعمليــة والعمــل علــى نقلهــا مــن جيــل األســاتذة   	
الكبــار إلــى األجيــال التاليــة مــن الباحثــن فــي املعهــد بأســلوب علمــي 

ممنهــج
مؤشرات محددة لقياس األداء


