
  
 يمثل مشروع المؤسسة أداة تخطيط استراتيجي و وسيلة تشاور وتواصل. 

ويمثل كذلك خريطة الطريق التي تحددد التوهاداا اتسدتراتيجية والمشداريت التدي ت دو  

( لضددماد ديمومتاددا 2023 – 2019المؤسسددة ااجاا ددا خددمس الخمددا سدد واا الم  لددة  

ترضي عممئاا يادف مشدروع المؤسسدة ىلد   وال يام بالماام الم وطة باا بالطري ة التي

: 

 توفير الرؤية اتستراتيجية للمؤسسة 

 تطوير أسلوب تسيير المؤسسة 

 تطوير الحا بالمسؤولية،والمشاركة والتشاور داخل المؤسسة 

 ضماد ااخراط ومشاركة كل الفاعلين داخل المؤسسة. 

 

 

  ا. الفاعلون الداخليين وهم :

 المديرية 

  الطاقم اتدار  

 الطاقم ال يداغوهي  

 الطاقم الت  ي 

  االهتماعيالشريك  

 الطل ة 

 الفاعلون الخارجيين وهم : ب

 المجتمت بصفة عامة  

 اتدارة المحلية  

 والممولود  العممء 

  الشركاا والمؤسساا 

  الجامعاا ومراكز ال حوث 

 

 

  يعتمد اجاح مشروع المؤسسة أساسا عل  ما يلي :

 التواصل  

   اتاخراط 

  المشاركة  



  التخطيط  

   المتابعة والت ييم 

 

 

 

     التحليل لتحديد نقاط الضعف والقوة والفرص والتهديدات  .1

  :  يشمل  ذا التحليل هاا ين 

  ا(   الجانب الداخلي ويهدف إلى :

 تحليل المؤسسة للتعرف عل  ا اط الضعف ومعالجتاا وا اط ال وة واستثمار ا.

ة یاوطلاللهاة ذ  صدداغتا الدة الجود ا ي لضماطلوالمرهت يعتمددد  ددذا التحليددل علدد  ا 

 2016س ة لعالي م ایلتعلافيودة لهد اضماق یبطلت

 يحدد  ذا المرهت س ت ميادين أساسية لكل مؤسسة تابعة ل طاع التعليم العالي و ي :

  التكوين .1

  ال حث العلمي .2

   الحوكمة(   الحكامة .3

  ال اعديةالم شآا  .4

  الحياة في الجامعة .5

  العمقة مت المحيط االهتماعي واالقتصاد  .6

 التعاود  .7

 

  ب(  الجانب الخارجي ويهدف إلى :

تحليل المحيط الذ  تتواهد فيا المؤسسة من أهل رصد التطوراا الجارية فيدا والتدي ال 

 تتحكم فياا المؤسسة. 

أو تاديداا يجب الحيطة م اا قصد  ذه التطوراا يمكن أد تمثل فرص يجب استغملاا 

  تفاد  أضرار ا.

  الذ  يشمل الجوااب الست التالية : ((PESTLEيتم  ذا تحليل حسب اموذج  

  . سياسي1 

  . اقتصاد 2 

  . اهتماعي3 

  . تك ولوهي4 



  . قااواي5 

 . بيئي6 

 

 

الة ةةاعدون لجنةةا القيةةاحة رحةةة رلايةةا ال ةةيد زةةدير الةراةةد وءة ةةاعدة الةةةدرا   -1

 ورؤيا  الةعاهد

 يتمثل دور لج ة ال يادة في 

لت ظيم واتشراف عل  أشغاس مختلف أفواج العمل مدت اتخداذ ال دراراا الم اسد ة بشد د -

  والمحاور الت موية و ال اعدية لمشروع المؤسسة. الم ادئ التوهياية العامة، 

  ضماد السير الحسن لألشغاس. -    

  االختياراا وال تائج التي يح  اا فريق العمل ما بين الاياكل. المصادقة عل  -       

 

 

 فريق العةل زا ءين الهياال الةكون زن أرءع أيارذة ويقوم ءةا يلي   .2

 . ضماد تح يق و تماسك اظام العمل  

 تحديد المواضيت الواهب تطوير ا. 

 .ضماد الت ظيم المحكم  

 . الت  ؤ باأل داف وال تائج المتوقعة  

 تحديد ال ضايا الحساسة الواهب معالجتاا و اقتراح مجاالا التحسين. 

  است  اس و المصادقة عل  ال تائج الموضوعاتية 

 .و ا ل ال تائج للج ة ال يادة  

 تحليل المحيط الخارهي 

الفرق الموضوعاتية المكوادة مدن رؤسداء األقسدام وأسداتذة المعادد المع دي بداألمر  .3

التددي ت ددوم بتحليددل داخلددي ألوضدداع المعاددد واقتددراح مشدداريت أوليددة قصددد معالجددة ا دداط 

 الضعف واستغمس ا اط ال وة المكتشفة.  

 
 


