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 20بتاريخ  875/17وفقًا لمذكرة األمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، رقم 
عملية  في التجارية العليا الدراساتمدرسة طلقت ن، أا الموضوعذالخاصة به 2017 جوان

العملية  . مكنت2018 يفي مات و انته 2018يفري العملية في ففي  االنطالقإلعداد. تم ا
و في الدخول  .في اآلجال المحددةصفحة تم إرسالها إلى الوزارة  73من  إعداد وثيقةمن 

 . اإلستراتيجيةتنفيذ توصيات الخطة و  مرحلة التطبيق ت المدرسة فيدخل ،2019الجامعي 
  

الجديدة وتحسين امة طريق تطبيق أدوات الحك فيخطوة مهمة المؤسسة يعد تطوير مشروع 
أداء مؤسسات التعليم العالي. إلى جانب تكريس الجودة ، حددت الخطة اإلستراتيجية 

اإلستراتجية  هداف الك األذك والتي تكرسها المدرسة  قيم ال ،رؤية  ،للمدرسة مهام 
يسمح مشروع المدرسة بالتالي للعديد من  ،ا األطارذو في ه في جميع المجاالت. ؤسسةملل

من  الجميع افرظالتي يتعين تحقيقها معًا وبت بالتشاور و الجهات الفاعلة بتحديد األهداف
في   األداريين ، الذين يدعمون المسؤولين ةذلألسات لمشاركة خالل توفير مساحة أكبر

 مرحلة التنفيذ.



 

تشخيص. لتنفيذ هذه الخطوة التشخيصية ، الب اولى  خطوةكمشروع ، قمنا لل عند إعدادنا
التحليل  بإجراء SWOT. تتيح أداة  SWOT المسماة  الكالسيكية نا الطريقة فضل

إجراء تشخيص داخلي ب قمنا، SWOTاالستراتيجي المستهدف. في إطار هذا النهج 
وتشخيص خارجي. أدى التشخيص الداخلي إلى تحديد نقاط القوة والضعف في المؤسسة. 

لمدرسة جعل التشخيص الخارجي من الممكن تحديد الفرص المتاحة ل ،ن جهة اخرى م
EHEC يهاوالتهديدات التي قد تؤثر عل. 

 
قمنا  بعدها  .المكرسة  مهام المؤسسة ، ورؤيتها وقيم بصياغةقمنا  التشخيص،في نهاية 

وضعنا  محدد،. لكل هدف 2024المراد تحقيقها في أفق  اإلستراتيجيةاألهداف  بصياغة
 .الوسائل الالزمة والمواعيد النهائية و تحديد  العملفرق بناء  خطة عمل لتحقيق ذلك مع

 
 :2024-2019فيما يلي األهداف المعتمدة في الخطة االستراتيجية 

 

 : ضمان الجودة وتطوير التحسين المستمر1الهدف 
 Webometrics للجامعات  رتبة المدرسة في الترتيب الدولي: تحسين 2الهدف 

 كونية : تعزيز جاذبية البرامج الت3الهدف 
 المهني هادماج: تعزيز نجاح الطالب و4الهدف 
 المؤسسات: زيادة تعزيز الشراكة الوطنية والعالقة مع 5الهدف 
 : دمج تجربة الطالب6الهدف 
 : تعزيز البحث العلمي7الهدف 
 البحث تثمين: 8الهدف 
 : تعزيز التعاون الدولي 9الهدف 

 : ضمان بيئة عمل مواتية لموظفي المدرسة10الهدف 
 : تعزيز المسؤولية االجتماعية والمسؤولية البيئية11الهدف 

 

اجتماًعا  هدير، القادر عبد األستاذ ، المدرسة مدير نظم،  2019 السنة الجامعيةبداية  في
طالق نطالق المشروع. تم إنمرحلة إ لتحضير 2019أكتوبر   15في  و بالضبطليا أو



. ((JENTHEC السنوي  خالل منتدى التوظيف 2019نوفمبر  6المشروع رسميًا في 
 . ةبلتم تقديم مشروع المدرسة إلى أعضاء هيئة التدريس واإلداريين والط المناسبة،هذه ب
 

،  روكاللمشروع ، األستاذ فارس بوب  (COPIL) بعد ذلك ، قام رئيس اللجنة التوجيهية
العملية ولتوفير الدعم التنظيمي  لضبطبتنظيم العديد من االجتماعات مع مختلف الفرق 

 الالزم للمسؤولين عن األهداف.
 

تنسيق ال ،في اطار المتابعة   يوضح مختلف االجتماعات المجدولة الجدول التالي أخيًرا ،
  :تقييم الو

 

برنامج مراقبة،تنسيق وتقييم مشروع 
 EHECالمؤسسة

 الغرض من االجتماع الموعد المحدد

2019نوفمبر   اجتماع االنطالق 
2020ماي  والتنسيق متابعةاجتماع ال   

2020ديسمبر  والتنسيق المتابعةاجتماع    

2021ماي   اجتماع المتابعة والتنسيق 
2022جانفي  ليرحالم اجتماع التقييم    

2022سبتمبر   اجتماع المتابعة والتنسيق 
2023 ماي   اجتماع المتابعة والتنسيق 

2023ديسمبر   اجتماع المتابعة والتنسيق 
2024نهاية جوان   اجتماع التقييم النهائي 

 


