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أهداف ورشة العمل 

:الهدف العام
هلندسة املدنية االرؤية والرسالة لربانمجأن يستطيع املشاركون صياغة

جبودة عالية



األهداف التفصيلية
.الميةأن يتعرف المشارك على أهمية وجود الرؤية والرسالة ألي مؤسسة بالمواصفات الع1.

.أن يتعرف المشارك على نماذج لمعاهد مناظرة لالستفادة منها2.

.ويتبناهابرنامج الهندسة المدنيةأن يشارك المشارك في صنع رؤية ورسالة 3.

.أن يعمل على نشر وتحقيق رؤية ورسالة البرنامج في كل مكان4.



مراحل التخطيط االستراتيجي

المرحلة الثالثة ؛ 

تقيم االستراتيجية

:  المرحلة الثانية 

تنفيذ االستراتيجية 

:المرحلة األولي 

اعداد االستراتيجية 

دراسة وتحليل االستراتيجية الحالية-1

فعليةمقارنة النتائج المتوقعة بالنتائج ال-٢

اتخاذ اإلجراءات التصحيحية-٣

ي وهذة هي جميع اإلجراءات العلمية المتبعة ف
خطوطا التخطيط االستراتيجي

وضع األهداف السنوية-1

وضع السياسات-٢

تخصيص الموارد-٣

تيجيةتطوير ثقافة المنظمة لتساند االسترا-4

عهدتحليل البيئة الدخلية والخارجية للم-1

تحديد الروية والرسالة-2

جاالستراتيجية للبرنامتحديد األهداف -3

صياغة االستراتيجية ووضع البدائل-4

االستراتيجية



هىما 

؟



:تعريف ووصف: الرؤية 
 عن مستقبل مجلة تصف الوضع املأمول الذي تسعى جمموعة ما للوصول إليه، وهي تعرب•

.وصول إليهللاملعهد، كما أهنا ُتشك ِّل حتدًيا جملتمع للمعهدجذاب وواقعي وصادق 
ختصار املسافة بني إن الرؤية الواضحة الفعَّالة تلعب دورامهما يف التغيري عامل تغيري ال•
"الوضع املأمول"و" الوضع احلقيقي"

ما على اجلميع كاملعهدالرؤية حلم مستقبلي جيب أن يشرتك يف صياغته مجيع أفراد •
.د على أرض الواقعااللتزام مبا يتضمنه من قيم وأهداف ورسائل، وحتويله إىل حقيقة تتجس



:خصائص الرؤية 
.اجملتمعأفرادجلميعمعلنة•
.دينيواملستفاجملتمعأفرادمجيعقِّبلمنمعروفة•
.املدىبعيدإسرتاتيجيهدفعنتعبري•
.إليهالوصولاملراداملأمولوالوضعالنهائيةالنتيجة•
.واخلاصةالعامةاألهدافعنهاينبثق•
.والشمولابلعموميةتتسم•
.واضحةشفافيةذات•
.للعملوموجهةحمفزة•
.وواضحةبسيطة•
.معينةزمنيةفرتةخاللحتقيقهاميكن•



:فوائد الرؤية 
.أبنواعهللتفكريداعمة•
.االستمراريةتضمن•
.البناءةالتشاركيةالقيادةتوفر•
.واهلدفاالجتاهحتديديفتساعد•
.املطلوبالتغيريابجتاهتدعم•
.وااللتزاماالهتمامتعزز•
.وانطالقارتكازنقطةتوفر•
.اجملتمعأفرادبنيالثقةتبين•
.واجلماعيةالفرديةابملِّْلكيةوالشعورللمعهدالوالءتُنم ِّي•
.اجملاالتمبختلفواإلنتاجيةالكفاءةمنتزيد•
.جديدةإجيابيةثقافةذاتآمنةبيئةتوفري•
.والوجدانيةواملعرفيةاملهاريةاجلوانبتنمي•



:الرؤيةمجلة
.ماجماليفعليهواحملافظةوحتسينهتطويرهاملراداألمرتوضحمجلة

:الرؤيةمجلةمعايري
.والقلبالعقلختاطب•
.اهلدفحتقيقحنوتقود•
.املبذولةللجهودمعىنتعطي•
.وملهمةبسيطة•
.للتحقيققابلة•
.الوقتمرورمعتتغريأنميكنمرنة•



:الرسالة
:تعريف ووصف: الرسالة 

اليتهبااملتأثرينواحتياجاتاألنشطة،مثلللمؤسسةاحلايلالتوجهبتحديدالرسالةهتتم•
.حاليًّاتلبيتهاعلىاملؤسسةهذهتعمل

تفصيالا ثرأكوتعدبه،تقومالذياألساسيوالدوراملؤسسةوجودسببالرسالةتوضح•
.لمؤسسةلالتنافسيةوامليزاتوالوسائلاألهدافمضموهنايفحتملحيثالرؤية؛من
لذي ُوجد من أجله عن الطريقة العملية لتحقيق الرؤية، وتصف الغرض ااملعهدتعرب رسالة •
يت ستلتزم هبا يف لتحقيق ذلك الغرض، والقيم الاملعهدستخدمها ي، والطريقة اليت سعهدامل

.سعيها لتحقيق الغرض



:الرسالةصياغة
:ميكن صياغة الرسالة من خالل اإلجابة عن أربعة أسئلة

حنن؟من•
حتقيقه؟إىلنسعىالذياهلدفما•
اهلدف؟حتقيقإىلنسعىملاذا•
العمل؟أثناءعليهاسنعتمداليتاألساسيةالركائزما•



الواقع

الرسالة

الجودة

الزمن

القيماألهدافالرؤية



الرؤية املقرتحة
الطالبتقدمي تعليم متميز برؤية عصرية جلميع

ودة ويتوافق واكب التقدم العلمي يف ضوء معايري اجلت
ومبادئ اجملتمعمع قيم



الـــرســالــة  املقرتحة
اللواجملتمع من حوهلا وذلك من خبةعلي تقدمي خدمة تعليمية متميزة لطالاملعهدعمل ي

بتهيئة املناخ لتنمية اجلوانب اإلبداعية لدي الطالب1)
.التواصل مع اجملتمع لبناء جيل حيافظ علي قيمة املعهددعم 2)
مدربني أكفاءأعضاء هيئة تدريستوفري 3)
االستخدام األمثل للتكنولوجيا احلديثة4)
تفعيل دور املشاركة اجملتمعية5)
التعليمىفاستخدام طرق تدريس حديثة 6)
توفري مناخ تربوي يشجع التعليم7)
مراعاة الفروق الفردية وتنمية وتشجيع املوهوبني8)



كيفية نشر الرؤية والرسالة

أمهية نشر الرؤية والرسالة 


