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 تحت رعاية

  
 عميد الكمية 

 

 وريادة كاًل من

 
 

 

 وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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 عنوان الورشة : " التخطيط االستراتيجي في مؤسسبت التعليم العبلي ".

    المـحاضـر : 1( أ.د/ أماني غبور - مدير وحدة التخطيط االستراتيجي بالجامعة 
.بالجامعة االستراتيجيعضو لجنة التخطيط  -( أ.م.د/ محمد عبد الدايم 2                         

 

 تاريخ الورشة : يوم االثنين 2116/5/23 .
 

 مكان االنعقاد : قاعة أ.د/ السعيد عاشور.

 

المشـاركون :  فريق إعداد الخطة اإلستراتيجية المستقبمية لمكمية من عام 2116 حتى    
2121عام                      

 

 أىـداف الورشة : 
إعدادىا فضاًل عن توافر  فيمشاركة جميع أعضاء المؤسسة أىمية عمى  التأكيد .1

الوضوح والدقة واإليجاز عند صياغتيا مع إمكانية تطبيقيا عمميًا وتوافقيا مع 
 .ة والمتوقعةالظروف المجتمعية والبيئية الحالي

 

 : ورشةاور الـمح 
 .باعتباره منيج منظم يعمل عمى دراسة الواقع االستراتيجيبالتخطيط التعريف  .1

 .االستراتيجيالفكر و االستراتيجيالتخطيط إيضاح الفرق بين  .2

والتخطيط  اإلستراتيجيةوالفرق بين اإلدارة  االستراتيجيالفكر عرض لمراحل تطور  .3
 . اإلستراتيجي

 ي.إلى التخطيط اإلستراتيج العاليمؤسسات التعميم ء دواعي لجو  .4

 شرح لمفرق بين كاًل من الرؤية والرسالة. .5
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 التوصـيات : 
  

 ضرورة تكرار عقد ىذه الورشة دورًيا لمتدريب عمى مراحل إعداد الخطة اإلستراتيجية لمكمية،  .1

 ومن ثم المشاركة في خطة الجامعة.

 لالستفادة منيا عمى نطاق واسع. يى الموقع االلكترونتقرير تفصيمي عن الورشة عمرفع  .2

 
مشاركة لفيف من كبار أعضاء ىيئة التدريس بالكمية فضاًل عن المشاركة الشابة والجدير بالذكر  -

 .اإلداريألعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة وأعضاء الجياز 

 والتصميم الميكانيكي وعضو لجنة  شارك في التنسيق لمورشة د/ منى أبو العز المدرس بقسم اإلنتاج -

 التخطيط االستراتيجي بالجامعة.      
قام بعمل التغطية اإلعالمية لمورشة والتوثيق أ/ منى الحضري مسئول التدريب والتوعية بقطاع خدمة المجتمع  -

 وتنمية البيئة بالكمية. 

 

 تقييم الحضور لمورشـة:  
 .بموضوع الندوة المعمن عنو  ممتزم الحضور جيد والمحاضر .1

 وع الندوة بطريقة مبسطة يسيل فيميا عمى جميع مستوياتـتم عرض موض .2

  .السادة الحضور   

 تبين أىمية موضوع الندوة من حيث اإلقبال عمى الحضور وااللتزام بالوقت المحدد .3

 وار بين المحاضرين والسادة الحضور.ليا والتجاوب الممحوظ والمناقشة والح   

                                                                                        
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  وكيل الكمية                                                      

                                                       
 

                      

ماىر محمد عبد الرزاقأ.د/                                                  
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 العمل ورشةة من مقتطفات مصور 
 

 
 


