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  الفصل األول

  تحليل الوضع والتوجهات المستقبلية

ان تحليل الوضع ومعرفة التحديات والتوجهات المستقبلية متطلب اساسى فى التخطيط 

ستراتيجية بعيدة المدى لذا كان البد من توفير جميع البيانات االاالستراتيجى واعداد الخطط 

معرفة تحديات المستقبل وتوجهاتة ومن اهم الالزمة لتشخيص الوضع الحالي للتعليم الصحى و

البيانات فى تحليل الوضع جمع البيانات العامة كالبيانات الجغرافية والسكانية واالجتماعية 

واالقتصادية وغيرها اصافة الى البيانات الخاصة  يموضوع الخطة مثل التعليم الصحى 



قرى وتختلف القرى باختالف حجمها وسكانها ، وتوجد في الجمهورية اليمنية حوالي 

  .م ٢٠٠٠ قرية استناداً إلى احصائيات الجهاز المركزي لإلحصاء عام ٦٨٢١٨

من المجتمع اليمني يعيش في الريف وأن نسبة % ٧٥من جانب اخر تشير االحصائيات أن 

ومعظم هذه الخدمات تتركز في . من السكان % ٥٠ية بالخدمات الصحية ال تتجاوز التغط

كما أن النمط الوبائي السائد في اليمن يغلب عليه انتشار األمراض السارية والمتوطنة . المدن 

والمعدية مما يؤكد ضرورة االهتمام بالرعاية الصحية األولية كاستراتيجية لتحسين الوضع 

 يبرز أهمية االعتناء بتوفير كوادر صحية وسطية تمتلك المعارف والمهارات الصحى وهذا كله

الالزمة التي تساهم في توفير خدمات الرعاية  الصحية االولية للمساهمة في  رفع المستوى 

  .الصحي والمعيشي في البالد 

  الوضع الصحي العام ودور المعاهد الصحية 

ي العام في اليمن يعاني من كثير من المشكالت تشير المؤشرات الصحية الى ان الوضع الصح

ارتفاع الخصوبة فى سن ، الصحية مثل ارتفاع معدل امراض ووفيات األمهات واألطفال

االنجاب وانخفاض نسبة التغطية بخدمات الصحة اإلنجابية خصوصا فى المناطق النائية 

ا والسل الرئوي والكبد والريفية كما ان انتشار األمراض المستوطنة كالمالريا والبلهارسي

 - التي تتصدر قائمة أسباب وفيات األطفال -الوبائي ، باإلضافة الى اإلسهال وسوء التغذية ، 

اضافة الى االمراض العصرية الجديدة مثل اإليدز واألمراض المنقولة جنسياً، واألمراض 

الولويات المزمنة كأمراض السكر والقلب وضغط الدم كل ذلك يشير الى اهمية ترتيب ا

  .وضرورة االعتناء بتحسين شبكة ونوعية خدمات الرعاية الصحية االولوية 

وعلية فان القطاع الصحى ممثال فى وزارة الصحة العامة والسكان بحاجة الى عمل المزيد من 

اجل زيادة التغطية بالخدمات  الصحية وخاصة خدمات الرعاية الصحية األولية ، من خالل 

 الرعاية الصحية االولية في المناطق الريفية وتوفير الكوادر الصحية توسيع شبكة مؤسسات

  الالزمة لتقدم هذه الخدمات

من هنا تبرز أهمية دور المعاهد الصحية فى  تدريب وتأهيل الكوادر الفنية بمختلف 

. تخصصاتها لتلبي احتياجات المرافق الصحية والمجتمع من خدمات الرعاية الصحية األولية 

ن وجود خطة استراتيجية للمعاهد الصحية يعد أمراً حيوياً البد منه من اجل  ايجاد لذلك فإ

رؤية واضحة لدور المعاهد الصحية حتى تتمكن هذه المعاهد من توفير الكوادر البشرية 

على أن تراعي خطة . المطلوية التي تتناسب مع زيادة الطلب على التغطية بالخدمات الصحية 



 ونظراً ألن التخصصات الصحية في تزايد مستمر، لهذا فإن المؤسسات التعليمية الصحية 

كل . بحاجة الى مدخالت جيدة من اجل تزويد المرافق الصحية والمجتمع بكوادر صحية كفؤة

وال يغيب عن أذهاننا ونحن . لعوامل المؤثرة فى التعليم الصحيهذا يتطلب معرفة وتحليل ا

نحلل العوامل الخارجية المؤثرة على واقع ومستقبل المعاهد الصحية بصورة خاصة 

والمؤسسات التعليمية بصورة عامة معرفة وتحليل  العوامل الداخلية فى مؤسسات التعليم 

لها االيجابي على سير العملية التعليمية الصحي ، ولكننا نتكهن لهذه العوامل أن تلقي بظال

  :ومن اهم هذة العوامل

  :العوامل السياسية 

تسعى القيادة السياسية نحو تطوير وتحديث سياسة التعليم بشكل عام وخصوصاً في مراحل 

التعليم األساسي والثانوي كما تعمل على إبراز أهمية التعليم الفني والدور الذي يلعبه في 

توى البلدان ومن ثم فإن التعليم الصحي كواحد من أبرز منظومات التعليم الفني االرتقاء بمس

كما وأن انضمام اليمن .يلقي النصيب األوفر من الرعاية والدعم السياسي والمالي واإلداري

إلى منظومة ودول الخليج العربي في القطاعين الصحي والتعليمي جعل المهتمين بالسياسات 

التربوي والصحي يعملون على تصحيح مسارات المناهج التعليمية العامة في المجالين 

وتحسين جودة مخرجات التعليم األساسي والثانوي والفني وتطويره بما يالئم ويسهل حركة 

وتطلعات الطالب اليمني لمواصلة المسافات التعليمية داخل مؤسسات بلدان التعاون الخليجي 

عمل سيشجع الطلبة للتوجه نحو التعليم الفني كوسيلة وخارجها، كما أن انفتاح واتساع سوق ال

  .سريعة وجيدة لكسب العيش في البلدان المجاورة

من جانبا اخر سيؤدي اهتمام  القيادة السياسية بالتوجة نحو نظام الالمركزية حتما إلى 

الوصول إلى حالة من التخطيط الجيد وتفهم المشكالت واالحتياجات المجتمعية األمر الذي 

  :يفضي إلى احداث  تنمية اجتماعية واقتصادية وصحية إال أنه يجب مراعاة التالىس

إن إصحاح وتطوير التعليم الصحي يعتمد على إصحاح وتطوير التعليم األساسي  .١

والثانوي والذي يعتبر متطلب رئيسي من أجل تخريج كوادر ذات جودة من خالل 

ة التعليمية وكذلك إصحاح البيئة تطوير  المناهج الحالية والنهوض بمستوى العملي

  .التعليمية للطالب والمدرس فنهضة األمم ال تقوم إال بأبنائها

إن نهضة أي مجتمع ال ترتكز على التعليم الجامعي فقط، بل البد من إيجاد روافد  .٢

أخرى ومنها بشكل أساسي التعليم الفني حيث أن مخرجات المعاهد الصحية محرك 



المصدر الرئيسي لتلبية احتياجات الفرد في كافة االتجاهات الحياتية والتنموية، وفي مقدمة 

ذلك الصحة والتعليم كي نبني بيئة خالية من األمراض تضمحل فيها نسبة األمية إلى الحد 

ى لدى الجنسين على حد سواء كي تأخذ المرأة دورها الطبيعي للمساهمة في اإلرتقاء األدن

بعملية التنمية، فالمرأة عنصر بشري تستطيع القيام بدور رئيسي فى الحياة العامة من خالل  

لعب كثير من األدوار التعليمية والفنية والصحية والتقنية والمصرفية واالجتماعية والسياسية 

دية والدبلوماسية وجوانب الحياة العصرية المختلفة والكادر النسوي إلى جانب الذكور واالقتصا

في قطاع الخدمات الصحية ال يزال غير كاف وهناك طلب متزايد لتلك الكوادر سواء على 

المستوى المحلي أو لدى بلدان الجوار، األمر الذي سيجعل من هذه التخصصات الفنية  مصدراً 

  . وصحياً واقتصادياً تنموياً ثقافياً

ونتيجة لإلتجاه نحو التعليم الفني وحدوث التنمية الصحية واالجتماعية سيؤدي رخاء للشعب 

وتتحسن الحالة االقتصادية بارتفاع المؤشرات االقتصادية المتمثلة في تحسين الدخل القومي 

مكنهن من الدخول أو زيادة دخل األسرة وانخفاض معدالت األمية ، وبالذات بين النساء مما ي

في معترك الحياة العملية لكافة مجاالتها المتعددة مما سيزيد الطلب على الخريجين وتوفر 

  .فرص عمل لهم 

إن مما ال شك فيه أن زيادة دخل األسرة يساعد في تحسين المستوى المعيشي الذي يؤدي إلى 

التعليم الصحي بشكل تحسين ملموس في تقديم الخدمات  ومنها خدمات التعليم بشكل عام و 

خاص و الذي سيؤدى بدورة الى  تخريج كوادر ذات كفاءات،  ومن جانب اخر سيؤدي 

انخفاض نسبة األمية خاصة بين النساء الى زيادة فرص االلتحاق فى مجاالت الحياة المختلفة 

  .هخاصة المجال الصحي، مما يؤدي إلى التوسع في التعليم الصحي ليواكب الطلب المتزايد علي

 وفي ظل العالقات مع دول الخليج والشراكة القائمة في بعض المؤسسات وحاجة السوق 

المحلي واإلقليمي ألعداد كبيرة من خريجي المعاهد الفنية والذي يستند على تحسين جودة 

  .التعليم الصحي

  :العوامل االجتماعية والصحية  

 حدوث تحسن للمؤشرات الصحية إن تحسين الحياة المعيشية وزيادة دخل األسر سيساعد في

إلى جانب زيادة معدل النمو السكاني، حيث سيزيد عدد السكان في فئة الشباب في سن العمل، 

مما سيعكس ذلك على كثرة الطلب على الدراسة في المعاهد الفنية بما فيها المعاهد الصحية 

 كماً ونوعاً، وكذلك على وجه التحديد نظراً لزيادات التوسع في الخدمات الصحية في البلد

زيادة عرض وتنوع الخدمات الصحية في البلد سيؤدي حتماً إلى زيادة الطلب على الخدمات 



الصحية في البلد تضع في أولوياتها التوسع فى شبكة الرعاية الصحية لتغطية االحتياج من 

الخدمات الصحية كماً ونوعاً مما يزيد من اهتمامات المعاهد الصحية نحو رفع كفاءات 

  .  ودائمةمخرجاتها كماً ونوعاً، حتى تلبي ذلك االحتياج بصورة متجددة

إنه من الضروري أن تراعي خطة المعاهد وتعليمها الصحي الزيادة الحالية والمستقبلية لعدد 

السكان في سن العمل واإلنتاج من خالل تأهيل كوادر كفء قادرة على العمل داخل الوطن 

  وخارجه لتلبية إحتياجات الزيادة السكانية من خالل تعليم صحي نوعي وكمي 

  جهات المستقبليةالتحديات والتو

يسعى اليمن ممثالً في وزارة الصحة العامة والسكان إلى االرتقاء بالوضع الصحي إلى 

المستوي الذي تصل فيه خدمات الرعاية الصحية إلى كل منزل وعزلة ، وتنخفض فيه معدالت 

  .الفقر ومستويات المرض والوفيات بين مختلف الفئات العمرية في البلد

ية كبيرة على المعاهد الصحية في المساهمة في تحقيق الهدف العام ومن هنا تقع مسئول

لوزارة الصحة من خالل االرتقاء بمستوى مخرجاتها إلى المستوى الذي تستطيع به المنافسة 

  .على سوق العمل المحلي واإلقليمي من خالل جودة ونوعية تلك المخرجات

هد الصحية يسهم بشكل مباشر في تحسين ومما الشك فيه أن تحسين البيئة التعليمية في المعا

نوعية مخرجات المعاهد كونها أحد الركائز األساسية للعملية التعليمية، وحيث أن وضع البيئة 

التعليمية الحالي ال يواكب التطورات العلمية الحديثة، وال يلبي احتياجات الطالب والمدرس على 

ناحية، وافتقار بعض المرافق األخرى حد سواء، فضعف مالئمة األثاث في بعض المرافق من 

من ناحية أخرى ال يسد الخدمات األساسية مثل الماء والكهرباء وغياب النظام اآللي المنظم 

لعمل المكتبات وضعف التجهيزات العلمية والمكتبية وشحة مصادر المعلومات الحديثة التي 

 المكتبات وقلة عددهم ونقص تلبي اإلحتياجات العلمية والبحثية وضعف الفنيين العاملين في

القاعات الدراسية والمعامل وشحة التجهيزات المعملية واحتياج بعض المرافق إلى ترميم 

وإعادة تأهيل وبعضها اآلخر إلى بعض المباني، إضافة إلى توفير وتجهيز متطلبات األنشطة 

 إضعاف نوعية الصيفية مثل المالعب والصاالت الرياضية  كل هذه األمور مجتمعة ادت  إلى

مخرجات المعاهد األمر الذي تتطلب وضع استراتيجية تطوير التعليم الصحى فى المعاهد 

  الصحية 

  :المعاهد الصحية والحاجة إلى وضع استراتيجية 

يحظى التعليم الصحي بالدعم والرعاية الكافية من القيادة السياسية باعتباره من أهم عناصر 



ورية، وتقوم بتأهيل كوادر صحية وكذا ثمانية عشر معهداً فرعياً في مختلف محافظات الجمه

 تخصص مستوى دبلوم بعد الثانوية وشهادة صحية بعد التعليم األساسي ١٤متوسطة لحوالي 

  :وذلك لتوفير كوادر في التخصصات التالية 

دبلوم مختبر، فني صيدلة، فني أشعة، مساعد طب أسنان، مساعد طب عام، فني صحة عامة، 

ني تخدير، فني عمليات، فني عالج طبيعي، دورة فني إحصاء صحي، تمريض مهنيين ف

مشرفات قابلة مجتمع، دبلوم تخصيص إدارة صحية، ممرضة قابلة والجديد بالذكر بأن هؤالء 

  .يدخلون المعاهد بعد انتهاء مرحلة الثانوية العامة

مساعد "وتؤهل المعاهد الفرعية بعض التخصصات من مساعد الدبلوم بعد الثانوية العامة مثل 

، تمريض مهني، وفني مختبر، إضافة إلى التمريض العام وقابالت مجتمع بعد التعليم "طبي

  .األساسي

 ألف من الذكور ٣٠,٠٠٠ومنذ تأسيس المعاهد حتى يومنا هذا تجاوز عدد الخريجين منها 

 خريج، أما فيما يخص ٣٠٠٠ويقدر عدد الخريجين سنوياً . واإلناث وفي مختلف التخصصات

 مدرس ومدرسة في المستويات المختلفة أقل ٣٩٥ليمية فقد بلغ عددها حوالي الهيئة التع

  .الدبلوم

وبالرغم من التطور الذي شهده التعليم الصحي في اليمن، إال أنه بحاجة إلى المزيد من 

التطوير والتحديث في المناهج ووضع الخطط واالستراتيجيات والتشريعات لتحسين أداء ورفع 

ليمة بما ينعكس  إيجاباً على نوعية وجودة المخرجات وبما يلبي احتياجات قدرات الهيئة التع

  المجتمع الصحية وسوق العمل المحلى

من جانب اخر  يشهد التعليم الصحي على مستوى اإلقليم تطورا ملحوظا  لذلك فهناك حاجة 

ة مستقبال إلى إعادة النظر في المناهج الحالية لربطها بالمشاكل الصحية وفرص العمل المتاح

عمل  الخرجين على مستوى االقليم ووضع اآلليات المناسبة لتطوير وتحسين أداء الهيئة 

على أن يتفق ذلك مع تحديث وتطوير طرائق التدريس والوسائل التعليمية والمعامل . التعليمية

والمكتبات وتكنولوجيا المعلومات بما يضمن تعزيز قدرات ومهارات الخريج النظرية 

وال ننسى في الوقت ذاته الجانب اإلداري والمالي في المعاهد لما له من أهمية .ةوالعملي

كما أن التعليم الصحي يتأثر سلباً . مباشرة بالتأثير على سير العملية التعليمية وتطويرها

وإيجاباً بالعوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية والديمغرافية في بالدنا، حيث 

حيث أن ارتفاع الوعي .عامل االجتماعي دوراً بارزاً في التأثير على التعليم الصحييلعب ال



فتح المسافات األكاديمية في التعليم الصحي وتشجيع البحث العلمي في العلوم الصحية  .٦

 .باليمن

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  مكونات االستراتيجية 

مة ألي نشاط سمة عصرية وحضارية يسعى إن اإلعداد والتخطيط لوضع االستراتيجيات العا

ومن هذا المنطلق فقد تكونت استراتيجية المعاهد الصحية . لها المخططون وصناع القرار

  :للخطة الخمسية القادمة على ما يلي 

  :الرؤية المستقبلية للمعاهد الصحية 

عينيات هو إن رؤية المعاهد الصحية من خالل عملها في التعليم الصحي منذ تأسسها في السب

واستناداً إلى الوضع الصحي في . رفد المؤسسات الصحية والمجتمعية بكوادر ذات جودة عالية



  رؤيـــةال
أن تصبح المعاهد الصحية  مؤسسات تعليمية قادرة على تزويد المؤسسات الصحية والمجتمع             
بكوادر ذات جودة وتصبح معتمدة محلياً وإقليمياً وتلبي إحتياج المجتمع وتواكـب تكنولوجيـا              

  .التعليم المتجددة وتساهم في تطوير العلوم الصحية
  

  :رسالة المعاهد الصحية

لمعاهد الصحية على المساهمة في تحسين الوضع الصحي العام في اليمن من تركز رسالة ا

خالل رفد القطاع الصحي بالكوادر المؤهلة تأهيالً عالياً في مختلف التخصصات، كما تحرص 

على مواكبة التطورات العلمية المتسارعة في المجال الصحي من خالل تطوير وتحديث 

ل مخرجات المعاهد الصحية قادرة على تقديم خدمات مناهجها بشكل دوري، األمر الذي يجع

نوعية ذات جودة عالية توافق المعايير المحلية واإلقليمية، ويمكنها من العمل على المستوى 

  .المحلي واإلقليمي والدولي 

  

  الرسالة

ن تخريج كوادر مؤهلة تأهيالً عالياً تتوافق مع المعايير المحلية واإلقليمية والدولية وتمكنهم م            
تقديم خدمات ذات جودة لتعزيز الرعاية الصحية األولية من أجل المساهمة في تحسين الوضع              

  .الصحي العام في اليمن
 

  األهداف العامة للمعاهد الصحية

انطالقاً من الرسالة السامية التي تؤمن بها المعاهد الصحية في تحقيق التنمية الشاملة، ثم 

 التي من خاللها تنير الطريق وتوضح المعالم التي تطمح وضع األهداف العامة للمعاهد الصحية

ومن خالل الرؤية المستقبلية انبثقت األهداف العامة .. المعاهد بتحقيقها في نهاية المطاف 

  :للمعاهد الصحية والتي تتمثل في 

  تزويد المؤسسات الصحية والمجتمع بكوادر صحية مؤهلة ذات جودة .١

 والمؤسسي للمعاهد الصحية محلياً وإقليمياً الحصول على اإلعتماد األكاديمي .٢

 ودولياً

 تعزيز دور المعاهد في خدمات الرعاية الصحية األولية .٣

 تقوية العالقة بين المعاهد والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع .٤

 إجراء البحوث والدراسات العلمية لإلسهام في تطوير الخدمات الصحية .٥



  اولويات السياسات واالستراتيجيات

 االستراتيجيات السياسات

التركيز على مفهوم الرعاية الصحية األولية في 

 لصحية التعليم للمعاهد ا

دمج عناصر ومفهوم الرعاية الصحية 

 االولية فى المناهج التعليمية

التركيز على الجودة النوعية في التعليم الحي في 

 المعاهد الصحية

ترفيع مخرجات المعاهد العاملة بالقطاع 

  الصحي

  تبني سياسة التعليم المستمر

  تطوير المكتبات وتقنية المعلومات

  تطوير المناهج وتحديثها

 شجيع عمل البحوث والدراساتت

 بناء وتحسين قدرات الهيئة التعليمية االحتفاظ بالكوادر واستقرارها الوظيفي والعلمي

تطبيق المعايير اإلقليمية والدولية في  رفع كفاءة الطالب في التحصيل والتعليم المستمر

  التعليم الصحي

 المتابعة والتقييم المستمر

لتعليم الصحي مع تنفعيل مبادئ الشراكة في ا

 اآلخرين

  وضع معايير للعملية التعليمية 

  وضع سياسات تحدد دور الشركاء

إيجاد تعاون أكاديمي مع المؤسسات 

 المشابهة إقليمياً

  ترشيد استخدام الموارد المتاحة

متابعة تعديل القرار الجمهوري واللوائح  إيجاد منظومة قانونية تنظم عمل المعاهد الصحية

  المنظمة

  توحيد التشريعات واألنظمة واللوائح

  إعادة تنظيم وهيكلة المعاهد الصحية

  تطوير النظام اإلداري والمالي



يقومون بعمل 
خاص خالل عام 
من تخرجهم ال 

 %٩٠تقل عن 
  غـــرض المشروع

تحسين المستوى العلمي والفني 
 لخريجي المعاهد الصحية 

لخمسية الخطة ا •
الثانية 
للمعاه

د 
٢٠١
١-

٢٠١
م ٥

وجدت 
في 
٢٠٠
٩. 

  وثيقة الخطة

  )النتائج(المخرجات 
عملية التخطيط والتقييم  .١

  والمتابعة تعززت
مستوى األداء اإلداري  .٢

  تحسن
اإلعتماد المؤسسي  .٣

واألكاديمي للمعاهد 
 الصحية تحقق

أداء الهيئة التعليمية  .٤
 تحسن

محتوى المنهج أصبح  .٥
جتمع يلبي احتياجات الم
 ومتطلبات السوق

طرق التدريس والوسائل  .٦
 التعليمية تحسنت 

مهارات الطالب في  .٧
 المعمل والحقل تحسنت

قدرة الطالب على التكيف  .٨
 بالمعاهد تحسنت

استفادة المدرس  .٩
والطالب من مكتبات 

وتكنولوجيا المعلومات 
 تعززت

البنية التحتية بالمعاهد  .١٠
 الصحية استكملت 

جودة أداء الخريج  .١١
 تحسنت

   

      
 



٢١

 ٢٠٠٦/٢٠١٠الخطةاالستراتيجية للمعاهد ملخص مصــــــــفوفة
 طوير المعاهد

م        مدة تنفيذ المشروع المقترحة ١٧/٨/٢٠٠٥:             تاريخ إعداد المصفوفة                   

  المؤشــرات
  مصادرالتحقق
  االفتراضات

  لدى أصحابالعمل واماكن عملهم% ٨٠ال تقل عن ) كل معهد(معاهد الصحية
  %٩٠جهم ال تقل عنعلى عمل أو يقومون بعمل خاص خالل عام من تخر

  جي المعاهد الصحية
  .٢٠٠٩م وجدت في ٢٠١٥-٢٠١١

  تابعة تعززت



 

  مستوىاألداء اإلداري تحسن .١٣
ؤسسي واألكاديمي للمعاهد الصحية تحققاإلعتمادالم .١٤
 أداءالهيئة التعليمية تحسن .١٥
محتوىالمنهج أصبح يلبي احتياجات المجتمع ومتط .١٦
 طرقالتدريس والوسائل التعليمية تحسنت .١٧
 مهاراتالطالب في المعمل والحقل تحسنت .١٨
 قدرةالطالب على التكيف بالمعاهد تحسنت .١٩
 وتكنولوجيا الاستفادةالمدرس والطالب من مكتبات .٢٠
 البنيةالتحتية بالمعاهد الصحية استكملت .٢١
 جودةأداء الخريج تحسنت .٢٢
  
  
          
  
  

مصــــــــ
 الخطة اإلستراتيجية لتطوير المعاهد :  اسم البرنامج

                                     : اسم المشروع ) ١(
 خمس سنوات



 

ريب على مجاالت ضمان الجودة  التد٣/
 تحقق

  :األنشطة 
 بناء المرافق ١٠/١

التعليمية في المعاهد 
  الصحية استكملت

 خدمات الصيانة ١٠/٢
  والترميم للمباني فعلت

 خدمات الصيانة ١٠/٣
 تالدورية لألجهزة فعل

  
 البرامج التخصصية١١/١

  بعد الدبلوم لعام نفذت
 خريجي المعاهد ١١/٢

الصحية دون الدبلوم رفع
 برنامج التجسير ١١/٣
  وجد) التكميلي(
 عالقة الخريج بالمعه١١/٤

 تعززت
      

مصـــــــ
 ة لتطوير المعاهدالخطةاإلستراتيجي: اسم البرنامج



 

  ضمان الجودة في المعاهد أسستوحدة٣/٢

  التدريبعلى مجاالت ضمان الجودة تحقق٣/٣
  
  كفاءة أعضاء هيئة التدريس تحسنت بالهيئة٤/١
  الكوادر التعليمية في التخصصات المطلوبة توفرت٤/٢
  مستوى الرضا ألعضاء هيئة التدريس ارتفع٤/٣
ية ارتبطت بمشاكل المجتمع الصحيمفردات المادة العلم٥/١
 مفردات المادة العلمية أصبحت مترابطة رأسياً وأفقيا٥/٢ً
  المناهج التعليمية بنيت على الوصف الوظيفي٥/٣
  التغذية الراجعة في المعاهد فعلت٥/٤
  
  طرائق التدريس والوسائل التعليمية أصبحت تفاعلية٦/١
  المدرس يستخدم طرق تدريس متنوعة٦/٢
  سائل التعليمية المتنوعة الحديثة توفرتالو٦/٣
التقييم واإلشراف والمتابعة على طرائق التدريس تحس٦/٤
  التنسيق بين العاهد ومواقع التدريب تحقق٧/١
  مهارات المشرفين والمدربين تحسنت٧/٢
مالئمة التجهيزات المعملية في مواقع التدريب تعززت٧/٣
مواقع التدريب توفوسائل المواصالت لنقل الطالب إلى ٧/٤
  التجهيزات المعملية الصحية توفرت٧/٥
  
  
  عالقة الطالب في خطط المعاهد نفذت٨/١
  األنشطة الالصفية في خطط المعاهد نفذت٨/٢
  الخدمات الطالبية بالمعاهد تحسنت٨/٣
المستوى التعليمي للطالب أثناء مرحلة اإلعداد تحسن٨/٤
  كملتالتجهيزات المكتبية في المعاهد است٩/١
  الكتب والمراجع العلمية توفرت٩/٢
  مصادر تكنولوجيا المعلومات الحديثة توفرت٩/٣



 ٢٨

   
  الفصل الثالث

  برامج ومشروعات الخطة

شجرة (تائج  تحليل الوضع الراهن للمعاهد الصحية والمشكالت الرئيسية الفصل الثالث نيتناول 

حيث ،يعرض الفصل يرامج ومشاريع ) شجرة األهداف(األهداف المراد تحقيقها )  المشكالت

 والمكونة من احد عشر مشروعا موزعة فى ٢٠١٠-٢٠٠٦الخطة االستراتيجية لألعوام 

  :خمسة يرامج رئيسية على النحو التالي 

   Institutional Capacity  Building  Programنامج البناء المؤسسي بر •

  تعزيز عملية التخطيط والتقييم)  :  ١(مشروع  -

  رفع الكفاءة اإلدارية)  : ٢(مشروع  -

 تحقيق االعتماد وضمان الجودة)  : ٣(مشروع  -

 

 Educational Process Developmentبرنامج تطوير العملية التعليمية   •
Program  

  تطوير قدرات هيئة التدريس)  :  ٤(شروع م -

  تطوير المناهج)  :  ٥(مشروع  -

 تحسين طرق التدريس واستخدام الوسائل التعليمية )  :  ٦(مشروع  -

 تطوير التدريب المعملي والحقلي)  :  ٧(مشروع  -

 

 Newcomers student Capacity Buildingبرنامج تعزيز قدرات الطالب  •
Program  

 رفع قدرات الطالب على التكيف في البيئة التعليمية)  :  ٨(مشروع  -

 ٢٩

 

 Learning  Environment  Enhancementبرنامج تحسين البيئة التعليميية  •
Program  

  تعزيز االستفادة من المكتبات وتقنية المعلومات)  :  ٩(مشروع  -

 تحسين البنية التحتية) :  ١٠(مشروع  -

 

 Graduates Improving Performance:برنامج تحسين اداء  الخريجين  •
Program  

 رفع كفاءة الخريجين) : ١١(مشروع  -

 

  برنامج البناء المؤسسي

INSTITUTIONAL CAPACITY BUILDING PROGRAM  

  حجم المشكلة

تقوم المعاهد بتدريب اآلالف من الطالب والطالبات من خالل مئات من المدرسين والمدرسات 

معاهد يساندهم مجموعة من الموظفين يتولون تنفيذ العملية يتولون العملية التعليمية في هذه ال

اإلدارية بكل مكوناتها، والتي تقوم بتسهيل العملية التعليمية من خالل توفير الموارد البشرية 

والمالية المطلوبة للعملية التعليمية، إال أن العملية اإلدارية يشوبها القصور والذي ينعكس سلباً 

وهذا القصور يتمثل في ضعف اداء مكونات العملية اإلدارية التي تتمثل . ةعلى العملية التعليمي

في التخطيط والتنسيق والتوجيه والتنظيم، اضافة الى هذا كله أن اإلطار التشريعي في المعاهد 

أدى هذا إلى وجود خلل في العملية اإلدارية برمتها أثر على جودة األداء . غير مكتمل

ولذلك فإن تصحيح . فة إلى عدم الرضاء لدى العاملين والدارسينوالمخرجات للمعاهد، إضا



 ٣٠

يحتوي . المسار أصبح أمراً حتمياً، لهذا تم وضع برنامج يتعامل مع تلك اإلختالالت بالمعاهد

  :برنامج البناء المؤسسي على ثالثة مشاريع هى 

  تعزيز عملية التخطيط والتقييم .١

 رفع الكفاءة اإلدارية .٢

  ان الجودةتحقيق اإلعتماد وضم .٣

 .تعزيز البناء المؤسسي وضمان الجودة:الهدف العام للبرنامج 

  ) :أهداف المشروعات(األهداف الخاصة 

  تعزيز عملية التخطيط والتقييم  .١

 تحسين مستوى األداء اإلداري  .٢

  تحقيق االعتماد المؤسسي واألكاديمي بالمعاهد .٣

 

  المشروع األول

  ييمتعزيز عملية التخطيط  و المتابعة و التق

  :الغرض

 تعزيز عملية التخطيط والمتابعة والتقييم 

  ) :النتائج(المخرجات   •

  قدرات التخطيط االستراتيجي والعملياتي لدي المعاهد تعززت )١(

 ٣١

  قاعدة البيانات والمعلومات للتخطيط والمتابعة والتقييم توفرت )٢(

 آلية التقييم تحسنت )٣(

 استجابة الشركاء في العملية التخطيطية تحسنت )٤(

 : الرئيسيةاألنشطة •

  تدريب المعنيين  في مجال التخطيط والمتابعة والتقييم -

  إيجاد نظام للمعلومات ونظام للتقييم -

 تعزيز الشراكة في عملية التخطيط والتنفيذ والتقييم -

 :الفئة المستهدفة  •

  قيادات المعاهد العليا والفرعية -

 رؤساء األقسام العلمية والعملية -

  :مؤشرات التقييم ومصادر التحقق  •

  مؤشر الغرض  

   معرفة مدى إنحراف الخطة عن األهداف-  :

  :مؤشرات المخرجات  

  إنشاء وحدات نظام المعلومات في المعاهد العليا والفرعية  -

  عدد العاملين الذين يستخدمون األدلة، والمعايير  -



 ٣٢

  عدد الشركاء الذي ناقشوا الخطة وشاركوا في تنفيذها،   -

  .نية للمعاهدالتحضير إلعداد الخطة الخمسية الثا -

  التحقق من انجاز المؤشرات من خالل

  قرار إنشاء الوحدات  -

  قرار إصدار المعايير  -

  نتائج تقارير التقييم  -

  محاضر االجتماع مع الشركاء  -

  .كتاب الخطة الخمسية الثانية -

  :اإلفتراضات  •

  .الهيكل التنظيمي يشمل على وحدة نظام المعلومات والشركاء استجابوا لدعوة المعاهد  

  

  

  :أهم اإلحتياجات  •

  األفراد  -

عدد من األشخاص المؤهلين في مجال نظم المعلومات والتقييم وكذلك في المجال المالي 

 .واإلداري

 ٣٣

  الخبرات  -

خبراء متخصصين لتأسيس نظام معلومات ونظام تقييم، وخبراء في مجال اإلدارة 

 في تقييم المؤسسات والتخطيط والتقييم، وخبيراً في البرامج لنظام المعلومات، وخبيراً

 .التعليمية والبرامج التعليمية

 التدريب -

 إقامة عدد من الدورات التدريبية في مجال نظم المعلومات وكذلك دورات تدريبية في 

 .مجال التقييم باإلضافة إلى  دورات تدريبية في مجال التخطيط  والمتابعة والتقييم

 إضافة إلى مكان لقسم التقييم وقسم إنشاء وحدات مختلفة مثل وحدات نظام المعلومات

 .للصيانة والترميم لبعض المعاهد والمرافق فيها

 أجهزة ومعدات  -

 تجهيز المعاهد بأجهزة الحاسب اآللي وآالت التصوير والتأثيث الالزم لمكاتب وحدة 

 .نظام المعلومات وإيجاد شبكة ربك المعاهد الفرعية بالمعاهد العليا

   المنفذةالجهات/ الجهة  •

 المعاهد الصحية:  الجهات المشاركة / الجهة  •

   التقديريةالتكلفة •

 للتمويلمصادر محتملة  •

 مصــــــــفوفة تخطــــــــــــيط المشـــــــــــــروع
 البناء المؤسسي وبناء القدرات :  اسم البرنامج



 ٣٤

: لمصفوفة تعزيز عملية التخطيط والتقييم              تاريخ إعداد ا: اسم المشروع ) ١(
 خمس سنوات: م         مدة تنفيذ المشروع المقترحة ١٧/٨/٢٠٠٥

ملخص 
األهداف 

 األنشطة/

مصــــــــــــادر المؤشـــــــــــــــــــرات
 التحقق

 االفتراضات

  الهدف العام
تحسين 

المستوى 
العلمي والفني 

لخريجي 
المعاهد 
 الصحية

 الرضا عن أداء خريجي المعاهد نسبة .١
% ٨٠ال تقل عن ) كل معهد (الصحية

   لدى أصحاب العمل
نسبة الخريجين الذين يحصلون على  .٢

عمل أو يقومون بعمل خاص خالل 
  %٩٠عام من تخرجهم ال تقل عن 

  استبيان •
 

 استبيان •

 

غرض 
  المشروع

عملية 
التخطيط 
والتقييم 

والمتابعة 
 تعززت 

-٢٠١١الخطة الخمسية الثانية للمعاهد  •
 .٢٠٠٩م وجدت في ٢٠١٥

  وثيقة الخطة

المخـرجات 

  )النتائج(

قدرات  .١

التخطي

ط 

اإلسترا

تيجي 

والعمليا

لدى تي 

المعاهد 

  

 إنحراف الخطة السنوية عن األهداف ال -١

  %١٠يزيد عن 

 وحدتين نظام معلومات أنشئت في العام ١-٢

األول للخطة وحدة في كل معهد عالي 

  . صنعاء وعدن 

 معدل ثالثة وحدات لنظم المعلومات ٣-٢

أنشأت على مستوى المعاهد الفرعية 

ابتداء من العام الثاني للخطة وحتى 

  .م ٢٠١٠

  

  . كتاب الخطة الخمسيه -١

 

  قرار إنشاء الوحدة -٢

  

 – نتائج تقارير التقييم -٣

  .قرار إصدار المعايير 

 محضر اجتماع مع -٤

 .الشركاء 

  

الهيكل  •

التنظيمي يشمل 

على وحدة 

نظام 

المعلومات 

ديسمبر 

  .م ٢٠٠٦

الشركاء  •

  .استجابوا  

 ٣٥

تعززت 

.  

قاعدة  .٢

البيانات 

والمعلو

مات 

للتخطي

ط 

والتقييم 

توفرت 

. 

  

آلية  .٣

من العاملين يستخدم األدلة % ٩٠ ١-٣

 . والمعايير 

لشركاء الذين ناقشوا الخطة ال يقل  عدد ا١-٤

من الشركاء الذين تم دعوتهم % ٥٠عن 

.  

% ٣٠ عدد الشركاء الذين نفذوا الخطة ٢-٤

 .من الذين ناقشوا الخطة 

توفر نظام  •

آلي 

للمعلومات 

بالمعاهد 

 .العليا

•  

تعاون العاملين 

في إنجاح عملية 

 التقييم



 ٣٦

استجابة  .٤

الشركا

ء في 

العملية 

التخطي

طية 

تحسنت 

. 

        

    :  األنشـطة

 ٣٧

.             م  راجع آلية التقيي-١-٣.                      حدد االحتياجات التدريبية -١-١

   حدد الشركاء ذو العالقة  المعاهد    -١-٤

 حدد الجهات التي سيتم تقييمها -٢-٣.                  حدد الجهات المعنية بالتدريب -٢-١

  أدعوا الشركاء للمشاركة في التخطيط        -٢-٤.                

.       ضع معايير وأدلة التقييم -٣-٣                   .         نفذ دورات تدريبية -٣-١

  .                                اعقد اجتماع مع الشركاء لمناقشة الخطة-٣-٤

 حدد الجهات التي ستقوم -٤-٣.              حدد الفئات المستهدفة من التدريب-٤-١

.                   يم نتائج مساهمة الشركاء في تنفيذ الخطة  ق-٤-٤.               بالتقييم 

  . فعل قسم التقييم -٥-٣.                             ٍقيم عملية التدريب -٥-١

 اعقد ورشة عمل في مجال -٦-٣.                     أنشئ أدارة نظام معلومات -١-٢

  .التقييم 

 حدد احتياجات الدورة -٧-٣.               علومات بالمعهد  اوجد نظام آلي للم٢-٢

 .التدريبية 

.   حدد المستهدفين من الدورة -٨-٣.           حدد احتياجات نظام المعلومات األتي -٣-٢

.   حدد المشاركين في الدورة -٩-٣.               عين العاملين من ذوي الكفاءة -١-٣-٢

.         نفذ الدورة التدريبية -١٠-٣.                     وفر التجهيزات الالزمة-٢-٣ -٢

  . تابع تنفيذ الدورة -١١-٣.                        حدد البرامج الالزمة -٣-٣-٢

  . قيم نتائج الدورة -١٢-٣.  ومات           عقد دورات تدريبية لنظام المعل-٤-٢

  ) .لنظام المعلومات (  حدد احتياجات تنفيذ الدورة -٥-٢

  

•  



 ٣٨

  ) .لنظام المعلومات ( حدد المستهدفين من الدورة -٦-٢

  )     لنظام المعلومات (  حدد الجهات المسئولة عن تنفيذ الدورة -٧-٢

  .  نفذ دورة تدريبية -٨-٢

  .ورة التدريبية  تابع تنفيذ الد-٩-٢

  . قيم نتائج الدورة -١٠-٢

  . تابع أداء النظام -١١-٢

 .                                            قيم أداء نظام المعلومات -١٢-٢



 

مصــــــــفوفةتخط
 البناء المؤسسي وبناء القدرات: اسم البرنامج

تعزيز عمليةالتخطيط والتقييم        :ع اسم المشرو) ١(
 سنوات

 األنشطة/ملخص األهداف

  الهــدفالعام
  تحسينالمستوى العلمي والفني لخريجي المعاهد الصحية

كل(يجي المعاهد الصحية الرضا عن أداء خرنسبة .٣
نسبةالخريجين الذين يحصلون على عمل أو يقومو .٤
  استبيان •

 
  استبيان •
  

  غـرضالمشروع
  عملية التخطيط والتقييموالمتابعة تعززت

فم وجدت ٢٠١٥-٢٠١١الخطةالخمسية الثانية للمعاهد  •
  وثيقةالخطة

  



 

م% ٥٠ذين ناقشوا الخطة ال يقل عن عدد الشركاء ال١-٤

من الذين ناقش% ٣٠عدد الشركاء الذين نفذوا الخطة ٢-٤

  

  .كتاب الخطة الخمسيه -١

 

 قرار إنشاء الوحدة-٢

  

  . قرار إصدار المعايير –نتائج تقارير التقييم -٣

 .محضر اجتماع مع الشركاء -٤

  
شمل على وحدة نظام المعلومات ديسمبر الهيكاللتنظيمي ي

  .الشركاءاستجابوا 



 

٨-٣         .حدد احتياجات نظام المعلومات األتي -٣-٢

-٣             .عين العاملين من ذوي الكفاءة -١-٣-٢

-٣                    . وفر التجهيزات الالزمة-٢-٣-٢

-٣                       .حدد البرامج الالزمة -٣-٣-٢

-٣ .          عقد دورات تدريبية لنظام المعلومات-٤-٢

 ) .لنظام المعلومات ( حدد احتياجات تنفيذ الدورة -٥-٢

  ) .لنظام المعلومات (حدد المستهدفين من الدورة -٦-٢

لنظام المع( هات المسئولة عن تنفيذ الدورة حدد الج-٧-٢

  .نفذ دورة تدريبية -٨-٢

  .تابع تنفيذ الدورة التدريبية -٩-٢

  .قيم نتائج الدورة -١٠-٢



  المشروع الثاني

  رفع الكفاءة اإلدارية

  الغرض  •

 تحسين مستوى األداء اإلداري 

  ) النتائج(مخرجات  •

  كفاءة العاملين اإلداريين بالمعاهد تحسنت )١(

  اإلطار التشريعي للمعاهد اكتمل )٢(

 :األنشطة الرئيسية  •

تحديد المشكالت المرتبطة بالعمليات اإلدارية واتخاذ اإلجراءات التصحيحية من  -

  ن لألشخاصخالل التدريب والتعيي

تعديل القرار الجمهوري الخاص بتنظيم المعاهد وإدارتها، وإصدار الالئحة  -

  .التفسيرية للقرار المذكور

  :الفئة المستهدفة  •

  العاملين في المجال اإلداري -

 

  مؤشرات التقييم ومصادر التحقق  •

  مؤشر الغرض •

  نسبة رضى المدرسين والطالب عن أداء العاملين اإلداريين، -

 خرجات مؤشرات الم

التقارير الشهرية المرفوعة بإنتظام واختصار الفترة الزمنية للمعامالت  -

  الداخلية

صدور القرار الجمهوري بالتعديالت الجديدة وكذا الالئحة التفسيرية  -

 للقرار

 .ويتم التحقق من ذلك خالل التقارير وانتظامها واالستبيانات والجريدة الرسمية

  :اإلفتراضات  •



 .يتطلب وجود خبرات في مجال اإلدارة والتخطيط قد تكون خبرات محلية أو خارجية

  :التدريب  -

 . إقامة دورات تدريبية في التخطيط والتقييم لعدد من األفراد حسب الحاجة

  :إنشاءات 

  ).١٠ مشروع –أنظر مشروع البنية التحتية (اج لكل معهد  إنشاء أبنية حسب اإلحتي

  :أجهزة ومعدات 

 تجهيز بعض المعاهد بحاسبات آلية وآالت تصوير، وكذا تأسيس النقص بحسب 

  .االحتياج لكل معهد لتسيير األعمال اإلدارية والمالية

  :الجهات المنفذة  •

  المعاهد الصحية العليا -

  وزارة الصحة -

 م اإلداريةالمعهد الوطني للعلو -

  :الجهات المشاركة  •

وزارة الشئون القانونية، وزارة الخدمة المدنية، وزارة المالية، وزارة التخطيط،   

  .، الصندوق االجتماعي للتنمية)الشركاء(المنظمات المانحة 

  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:التكلفة التقديرية  •

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:مصادر محتملة للتمويل  •

ـــــفوفة تخطــــــــــــيط مصـــ
  المشـــــــــــــروع

 البناء المؤسسي وبناء القدرات:  اسم البرنامج 

رفع الكفاءة اإلدارية                         تاريخ إعداد :..اسم المشروع ) ٢(
 خمس سنوات: م         مدة تنفيذ المشروع المقترحة ١٧/٨/٢٠٠٥: المصفوفة 

 
مصــــــــــــادر  المؤشـــــــــــــــــــرات نشطةاأل

 التحقق

االفتر

  ــــــــــدف العام
 والتقني للخريجين تحسن

 الرضا عن أداء خريجي نسبة .١
ال تقل عن ) كل معهد(المعاهد الصحية 

  لدى أصحاب العمل% ٨٠
نسبة الخريجين الذين يحصلون  .٢

قومون بعمل خاص خالل على عمل أو ي
 %٩٠عام من تخرجهم ال تقل عن 

  استبيان •
 

 استبيان •

 

  ـــــــرض المشروع
 داري تحسن

من الطالب % ٥٠من المدرسين و % ٤٠ •
راضون عن أداء العاملين اإلداريين حتى 

م بعد استكمال التنظيم ٢٠٠٧ديسمبر 
 اإلداري

نتائج دراسة مسحية  •
 تقييمية

 



 ان لمعرفة مدى زيادة الكفاءة  .ية التدريب
 أعد معايير وأدلة لإلجراءات اإلدارية -٧-٢  فعل الوصف الوظيفي-٦-٢

 .بالمعاهد



 

 البناء المؤسسي وبناء القدرات: اسم البرنامج 

رفع الكفاءةاإلدارية                :..اسم المشروع ) ٢(
 خمسسنوات:
 

 األنشطة/ملخص األهداف

  الهدفالعام

  المستوى العلمي والتقنيللخريجين تحسن

(الرضا عن أداء خريجي المعاهد الصحية نسبة .٣

 يحصلون على عمل أو يقنسبةالخريجين الذين .٤

  استبيان •

 



 

التقاريرالشهرية المرفوعة من األقسام والدوائر انتظ-١-١

الفترةالزمنية للمعامالت الداخلية في النواحي المالية-٢-١

ر-١-٢ القرار الجمهوري بالتعديالت الجديدة صدر من فبل

الالئحة التفسيرية للقرار الجمهوري صدرت من قبل-٢-٢

  . التقاريروانتظامها -١-١

  .االستبيانات-٢-١

  

  .الجريدة الرسمية-١-٢

  

وافقة المجلس العامللمعاهد للتعديالت بالقرار الجمهوريم •

موافقة وزير الصحةللتعديالت للقرار الجمهوري حتى ما •



 

    . تابع تنفيذ التدريب-٧-١

  . قيم عملية التدريب -٨-١

 أعد استبيان لمعرفة مدى زيادة الكفاءة-٩-١

  

حدد التعديالت المطلوبة في القرار الجمهوري الخاص-١-٢

.قرار الجمهوري بالتعديالت المطلوبة تابع إصدار ال-٢-٢

  . قم بإعداد الالئحة التفسيرية للقرار الجمهوري -٣-٢

  تابع إصدار الالئحة التفسيرية للقرار الجمهوري-٤ -٢

 راجع الهيكل التنظيمي-٥-٢

 فعل الوصف الوظيفي-٦-٢

 .أعد معايير وأدلة لإلجراءات اإلدارية بالمعاهد-٧-٢



  الثالمشروع الث

  تحقيق االعتماد وضمان الجودة

  الغرض  •

 .الحصول على  االعتماد المؤسسي واألكاديمي للمعاهد الصحية

  ) النتائج(المخرجات  •

  متطلبات االعتماد المؤسسي تحسنت )١(

  وحدة ضمان الجودة في المعاهد الصحية أسست )٢(

 التدريب على مجاالت ضمان الجودة تحقق )٣(

 :األنشطة الرئيسية للمشروع  •

  حدة نظام للجودة في المعهدين العاليينإنشاء و -

  وضع معايير أداء للمعاهد -

 االستفادة من المعاهد الموجودة محلياً وإقليمياً -

 تدريب العاملين حول ضمان الجودة -

 :الفئات المستهدفة  •

  قيادات المعاهد -

  مدراء الفروع -

 مدراء الدوائر -

  :مؤشرات التقييم ومصادر التحقق  •

  مؤشرات الغرض •

ق متطلبات االعتماد المؤسسي واألكاديمي ويتم التحقق  نسبة تحق-

  .منها من خالل وثيقة االعتماد

   مؤشرات  النتائج •

توافق معايير األداء للمعاهد مع المعايير المعمول بها إقليمياً ويتم  -

  التحقق من ذلك من خالل وثيقة المعايير

وجود وحدة ضمان الجودة مع الهيكل ويتم التحقق من خاللوجود   -

  .قرار إنشاء وحدة ضمان الجودة وتقارير التدريب

 :اإلفتراضات  •



  المعاهد العليا •

   المؤسسات التعليمية اإلقليمية •

 :الجهات المشاركة  •

 ط  وزارة الصحة والمالية والتخطي -

 – منظمة الصحة العالمية – -

 . وزارة الخدمة المدنية -

 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:التكلفة التقديرية  •

 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:مصادر محتملة للتمويل  •

  

  مصـفوفة تخطيط المشـروع
 البناء المؤسسي وبناء القدرات:  اسم البرنامج 

: اد وضمان الجودة      تاريخ إعداد المصفوفة تحقيق االعتم:  اسم المشروع ) ٣(
 م       ١٧/٨/٢٠٠٥

  م٢٠١٠-٢٠٠٦سنوات خمس : مدة تنفيذ المشروع المقترحة 
 

ملخص األهداف 
 األنشطة/

 مصادر التحقق المؤشـرات
 االفتراضات

  الهدف العام
تحسين المستوى 

 نسبة .١
الرضا 

عن أداء 
 خريجي

  استبيان •
 استبيان •

 

العلمي والفني لخريجي 
 المعاهد الصحية

المعاهد 
الصحية 

كل (
ال ) معهد

تقل عن 
٨٠ %

لدى 
أصحاب 
  العمل

نسبة  .٢
الخريجين 

الذين 
يحصلون 
على عمل 

أو 
يقومون 

بعمل 
خاص 

خالل عام 
من 

تخرجهم 
ال تقل 

عن 
٩٠%



  . الخطة
الهيكل .  ٢

التنظيمي 
للمعاهد 
يحتوي 

على 
وحدة 
ضمان 
  .الجودة

يخصص .  ٣
أخصائي 

جودة 
على 

األقل من 
.كل معهد

d.  تم تجهيز
 .المكتبات بالمعاهد
 تم تفعيل األنشطة

  األنشطة 
شكل لجنة ضمان  ١-١

  الجودة
احصر ورتب  ٢-١

المجاالت التي 
تحتاج لوضع 

  المعايير
اجمع معلومات  ٣-١

حول المعايير 
 إقليمياً ودولياً

ء ضع معايير أدا ٤-١
للمعاهد تالئم 
 الوضع الحالي

اعرض هذه  ٥-١
المعايير على 

األشخاص 
والجهات 

المختصة محلياً 
 ودولياً

ضع معايير في  ٦-١
 شكلها النهائي

اجري تقييم قبلي  ٧-١
 لهذه المعايير

قيم نتائج التقييم  ٨-١
 القبلي

اعتمد وعمم  ٩-١
 المعايير

درب العاملين  ١٠-١
بالمعاهد حول 
 تلك المعايير

طبق المعايير  ١١-١
 في المعاهد

  
ادخل  ١-٢

وحدة 
نظام 
الجو
دة 
في 
الهي
كل 
التنظ
يمي 
للمع

هدين 
العال
  يين

انشئ  ٢-٢
وحدة 
نظام 
الجو
دة 
في 
المع

هدين 
العال
  يين

ضع  ٣-٢
مهام 
وحدة 
نظام 
الجو
 دة

عين  ٤-٢
مسئ
ول 

  
 حدد ١-٣

التخصصات 
لوبة لضمان المط

  الجودة
 حدد ٢-٣

االحتياجات 
  التدريبية

 حدد الجهة ٣-٣
المنفذة للدورة 
  داخلياً وخارجياً

   نفذ الدورة٤-٣
 تابع تنفيذ ٥-٣

  التدريب
 قيم نتائج ٦-٣

  التدريب
 

 

لوحد
ة 

ضما
ن 
الجو
 دة

حدد  ٥-٢
احتيا
جات 
ضما
ن 
الجو
 دة

تابع  ٦-٢
أداء 

وحدة 
نظام 
الجو
 دة

قيم  ٧-٢
أداء 

وحدة 
نظام 
الجو



 

   

  



  برنامج تطوير العملية التعليمية

EDUCATIONAL PROCESS DEVELOPMENT PROGRAM  

  حجم المشكلة

همية الدور الذي تقوم به المعاهد الصحية العليا والفرعية للمساهمة في تلبية بالرغم من ا

احتياجات المجتمع الصحية ، إال أنها ال تواكب التطورات الحديثة، وكذا الدور الكبير المناط بها 

وهى اليوم بحاجة إلى مراجعة وتقييم بعض العناصر المكونة للعملية التعليمية في المعاهد . 

وأظهر تحليل المشكالت أن هناك فجوة بين المدرس واستخدام الوسيلة يتلخص في . الصحية 

من جانبا اخر هناك بعض . قلة توفر الوسائل وقلة خبرة المدرسين بالوسائل التعليمية 

المدرسين ال يستخدمون طرق التدريس الحديثة ألسباب قد ترجع إلى عدم تعلمهم طرق 

لحاجة إلى تبني برنامج لتطوير العملية التعليمية مما يترتب التدريس، وبناء على هذا تأتي ا

  :عليه ضرورة 

  تنويع طرق التدريس واستخدام الوسائل التعليمية الحديثة  -

  مراجعة وتحديث المناهج وكذلك تأهيل الهيئة التعليمية وتطوير كفاءتها  -

  تعزيز وتفعيل التدريب المعملي والحقلي باإلضافة  -

  .لى التكيف مع البيئة التعليميةرفع قدرات الطالب ع -

وعلية فان برنامج تطوير العملية التعليمية يتكون من  خمسة مشروعات لتحقق األهداف 

  :التالية 

  األهداف الخاصة  للمشروعات

   تطوير قدرات هيئة التدريس  .١

  تطوير المناهج .٢

 تحسين طرق التدريس واستخدام الوسائل التعليمية .٣

 لحقليتطوير التدريب المعملي وا .٤

 رفع قدرات الطالب على التكيف في البيئة التعليمية .٥



 المشروع الرابع

  تطوير قدرات الهيئة التعليمية

  : الغرض •

 تحسين أداء الهيئة التعليمية 

  ) :النتائج(مخرجات   •

 الهيئة التعليمية المطلوبة في كافة التخصصات توفرت )١(

  كفاءة أعضاء هيئة التدريس تحسنت )٢(

 يئة التعليم ارتفعمستوى الرضا ألعضاء ه )٣(

 :األنشطة الرئيسية للمشروع  •

  تدريب أعضاء هيئة التدريس •

  توفير منح دراسية ألعضاء هيئة التدريس •

  تخصيص الدرجات الوظيفية الالزمة •

  إيجاد نظام للثواب والعقاب •

  :الفئات المستهدفة  •

  أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد •

 :مؤشرات التقييم ومصادر التحقق  •

   رضمؤشر االغ •

 درجات تقييم األداء السوي ألعضاء هيئة التدريسوي ويتم التحقق من خالل -

  .تقارير نتائج التقييم النظري والعملي السنوية

   مؤشرات  المخرجات •

نسبة التحسن في أداء الهيئة التعليمية في التنظيم البعدي في كل معهد ويتم  -

  التخقق  من خالل سجالت المعاهد 

  المطلوبة خالل فترة الخطةمدى توفر التخصصات  -

 مدى انتظام أعضاء هيئة التدريس من واقع سجالت المعاهد وارتفاع رضا  -

 .هيئة التدريس عن العمل من خالل استبيان

  :االفتراضات •



 :  الجهة المنفذة  •

 المعاهد العليا -

  صصةمعاهد تدريب متخ -

 التكلفة التقديرية •

 :مصادر محتملة للتمويل  •

 الصندوق االجتماعي للتنمية -

  االتحاد األوربي -

- GTZ 

 

  

  

  

  مصـــفوفة تخطـــيط المشـروع
 تطوير العملية التعليمية:  اسم البرنامج 

: تطوير قدرات هيئة التدريس      تاريخ إعداد المصفوفة :  اسم المشروع ) ٤(
 م٢٠١٠-٢٠٠٦سنوات خمس : تنفيذ المشروع المقترحة م       مدة ١٧/٨/٢٠٠٥

ملخص األهداف 
 األنشطة/

 االفتراضاتمصــادر التحقق المؤشـرات

  الهـدف العام
تحسين المستوى العلمي 

 الرضا عن نسبة .١
أداء خريجي 

المعاهد الصحية 
ال ) كل معهد(

  استبيان •
 استبيان •

 

والفني لخريجي المعاهد 
 الصحية

% ٨٠تقل عن 
لدى أصحاب 

   العمل
خريجين نسبة ال .٢

الذين يحصلون 
على عمل أو 
يقومون بعمل 

خاص خالل عام 
من تخرجهم ال 

  %٩٠تقل عن 
  غـرض المشروع

أداء الهيئة التعليمية 
 تحسن 

  
الهيئة التعليمية  •

يحصلون على درجات 
تقييم األداء السنوي 

بنسبة ال تقل عن 
٨٠% 

نتائج \تقارير  •
التقييم 

النظري 
والعملي 

 نويةالس

 

  )النتائج(المخرجات 
كفاءة أعضاء  -١

هيئة التدريس 
  تحسنت بالهيئة

الكوادر التعليمية  -٢
في التخصصات

  
نسبة % ١٠.  ١

تحسين أداء الهيئة 
التعليمية في التقييم 
البعدي عن التقييم 
 القبلي في كل معهد

  
 –سجالت  .١

 المعاهد
 
سجالت  .٢
 لمعاهدا

الكوادر  •
المتخصص
ة وظفت 

في 
تخصصاتها 

  بالمعاهد



 المتدربين
جهة التي حدد ال ٣-١

ستقوم بالتدريب 
 داخلياً وخارجياً

أقم دورات  ٤-١
 تدريبية

قيم نتائج  ٥-١
 التدريب

نفذ برنامج تعليم  ٦-١
 مستمر

وفر منح دراسية  ٧-١
للدراسات العليا 
 داخلياً وخارجياً

 حدد االحتياج ١-٢
المطلوب من التخصصات 

 المختلفة 
 خصص درجات ٢-٢

  وظيفية
 استقطب كوادر ٣-٢

تدريس مؤهلة في 
  المطلوبة التخصصات

  ترفيهي اجتماعي لهيئة التدريس
 أوجد آلية للقاء ٤-٣

  الدوري مع هيئة التدريس
  
 

  األداء اليومي
 وزارة ١-٢

خدمة المدنية ال
تعتمد درجات 
وظيفية كافية 

  للمعاهد
 الكوادر ٢-٢

المتخصصة 
المطلوبة 

متوفرة في 
  سوق العمل

 موافقة ١-٣
مجلس المعهد 

على تفعيل مبدأ 
  الثواب والعقاب

 تفاعل الهيئة ٢-٣
التعليمية مع 

األنظمة 
واللوائح 

 وتطبيقاتها 



 

   

  



  المشروع الخامس

  جتطويــــــر المناهــــــــ

  الغرض •

  يصبح محتوى المنهج ملبياً الحتياجات المجتمع ومتطلبات السوق

  ) :النتائج(مخرجات  •

  ربط مفردات المادة العلمية بمشاكل المجتمع الصحية )١(

  ارتباط مفردات المادة العلمية رأسياً وأفقياً )٢(

 بناء المناهج التعليمية بناء على الهيكل الوظيفي )٣(

 دتفعيل التغذية الراجعة في المعاه )٤(

 :األنشطة الرئيسية  •

  التعرف على المتطلبات واالحتياجات الصحية في المجتمع وسوق العمل -

إشراك المجتمع والمستفيدين من الخدمة في تحديد المشاكل الصحية في  -

  المجتمع

 وضع معايير وأسس للمنهج -

تقييم المنهج الحالي بحسب هذه األسس ومعرفة جوانب القصور في المنهج  -

 الحالي

 نهج يطابق الوصف الوظيفي للطالبإعداد م -

 :الفئات المستهدفة  •

  هيئة التدريس بالمعاهد -

 :مؤشرات التقييم ومصادر التحقق  •

  مؤشر الغرض •

 تغطية مفردات المنهج للمشاكل الصحية ذات األولوية في - 

المجتمع وسوق العمل وذلك من خالل تحليل وثائق المناهج وتقارير 

  .ووثائق مراجعة المناهج

  النتائجمؤشر •



تدريب ورش عمل لتدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام المناهج  -

 .المطورة

  المعاهد الصحية:  الجهات المنفذة  •

  : الجهات المشاركة  •

 منظمة الصحة العالمية -

  وزارة الصحة -

 م العاليوزارة التعلي -

 وزارة المالية -

 :التكلفة التقديرية  •

 :مصادر محتملة لتمويل  •

  الصندوق اإلجتماعي للتنمية -

- USAD  

- GTZ 

  مصفوفة تخطـيط المشـروع
  تطوير العملية التعليمية: اسم البرنامج 

تطوير المناهج                              تاريخ إعداد : اسم المشروع )  ٥(
: م                             مدة تنفيذ المشروع المقترحة ١٧/٨/٢٠٠٥: المصفوفة 

 خمس سنوات

ملخص األهداف 
 األنشطة/

 االفتراضات مصـادر التحقق المؤشـرات

 الرضا نسبة .١ الهـدف العام
عن أداء خريجي 
المعاهد الصحية 

ال تقل ) كل معهد(
لدى % ٨٠عن 

  أصحاب العمل
نسبة  .٢

الخريجين الذين 
يحصلون على 

و يقومون عمل أ
بعمل خاص خالل 
عام من تخرجهم 

 %٩٠ال تقل عن 

  استبيان •
 استبيان •

 

  غـرض المشروع
محتوى المنهج أصبح 

يلبي احتياجات 
المجتمع ومتطلبات 

 السوق

    
مفردات المنهج 
تعطى للمشاكل 

 العلمية ذات األولية

  
  وثيقة المنهج •
 
تقرير وثيقة مراجهة  •

 المنهاج

 

  )النتائج(المخرجات 
دات المادة مفر-١

   
 

  
 

  
  



.                        تعرف على المتطلبات الصحية في المجتمع وسوق العمل -١-١  األنشـطة  .                                      أوجد آلية ومعايير لتقييم المناهج وتطويرها-٤-١  .األفقي والرأسي لمفردات المواد العلمية للمنهج تحقق من توفر الترابط -٣-٢ .                            ضع آلية تواصل مستمرة بين المعاهد وسوق العمل -٣-١  .الرأسي حدد التداخل والتكرار الموجود في مفردات المواد العلمية على المستوى -٢-٢ .               لمجتمع وسوق العمل في تقييم وتطوير المناهج التعليميةأشرك ا -٢-١  . حدد التداخل والتكرار الموجود في مفردات المواد العلمية على المستوى األفقي-١-٢ .                                            حدد أوجه القصور في المناهج الحالية ٦-١  .       أشرك الجهات المعنية في وضع وصف وظيفي لخريجي المعهد -١-٣                                                   .            قيم المناهج الحالية-٥-١  .للمنهج  نفذ دورة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس بأهميته تحقيق الترابط األفقي والرأسي -٤-٢ .                                                                 نفذ آلية المعالجة-٨-١                       .              حدد الوصف الوظيفي لكل مجال في كل معهد-٢-٣ .                                                            نفذ الوصف الوظيفي -٤-٣ .                                                                      قيم النتائج -٩-١ خذ اإلجراءات  ات-٥-٤   استخلص المؤشرات-٤-٤   اجمع وحلل البيانات-٣-٤  اآللية استخدم -٢-٤  على التغذية الراجعة ضع آلية للحصول -١-٤     قيم نتائج الوصف الوظيفي -٥-٣   التعليمية تابع وقيم اإلجراءات -٦-٤  التصحيحية الالزمة
        

 



 

    

  



  المشروع السادس

  تحسين طرق التدريس والوسائل التعليمية

  الغرض  •

 تحسين طرق التدريس والوسائل التعليمية

  ) :النتائج(مخرجات   •

  المدرسون يستخدمون طرق تدريس متنوعة )١(

  عة الحديثة توفرتالوسائل التعليمية المتنو )٢(

 المدرسون يستخدمون الوسائل التعليمية المتنوعة )٣(

تحسين الية طرق التقييم واإلشراف والمتابعة على طرائق التدريس واستخدام  )٤(

 الوسائل التعليمية

 :األنشطة الرئيسية   •

  وضع معايير الختيار المدرسين لتدريبهم على الطرق الحديثة للتدريس -

 دريبيةتنفيذ وتقييم الدورات الت -

 تحديد الوسائل التعليمية المطلوبة -

 توفير  الوسائل التعليمية -

 التأكد من استخدام المدرسين للطرائق والوسائل التعليمية الحديثة -

 .تفعيل نظام التقييم واإلشراف والمتابعة -

 :الفئات المستهدفة  •

  .مدرسي المعاهد الصحية -

 مؤشرات التقييم ومصادر التحقق  •

 مؤشر الغرض -

لمدرسين يحصلون على تقدير ال يقل عن جيد جداً في استخدام من ا% ٨٠ -

طرق ووسائل التدريس وذلك من خالل نتائج تقييم األداء األكاديمي السنوي 

 .من قبل الطالب والشئون األكاديمية

  مؤشرات النتائج

ة ن ة ة%ا ل ال ل ا ال ة ن ال ال ط ق ط الذ ال



 خبراء في مجال استخدام الوسائل التعليمية -

  :  أجهزة ومعدات -
   الوسائل التعليمية الحديثة لطرق التدريس بكل معهد

  تدريب  -

خدام الوسائل دورات تدريبية وورش عمل لتدريب المدرسين على طرق التدريس باست -

  .التعليمية الحديثة

-  

 : الجهات المنفذة  •

 إدارة المعاهد -

  جهة اكاديمية  -

  : الجهات المشاركة  •

 وزارة التربية -

 وزارة التعليم العالي -

 كلية الطب -

 :التكلفة التقديرية  •

 :مصادر محتملة للتمويل  •

  الصندوق اإلجتماعي للتنمية -

 هيئات ممولة أخرى -

    
  مصفوفة تخطـيط المشروع

  تطوير العملية التعليمية : م البرنامجاس
تحسين طرق التدريس والوسائل التعليمية            تاريخ إعداد : اسم المشروع ) ٦(

 خمس سنوات: م         مدة تنفيذ المشروع المقترحة ١٧/٨/٢٠٠٥: المصفوفة 
 

ملخص األهداف 

 األنشطة/

 االفتراضات مصـادر التحقق المؤشـرات

  الهــدف العام

تحسين المستوى العلمي 

والفني لخريجي المعاهد 

 الرضا عن نسبة .١

أداء خريجي 

المعاهد الصحية 

  استبيان •

 استبيان •

 



  غــرض المشروع

لتدريب والوسائل طرق ا

 التعليمية تحسنت 

  

من المدرسين % ٨٠

يحصلون على التقييم 

ال يقل عن جيد جداً 

 قيم استخدامهمفي 

طرق ووسائل 

 التدريس 

  

األداء نتائج تقييم 

األكاديمي السنوي من 

قبل الطالب والشئون 

 األكاديمية

 

  )النتائج(المخـرجات 

 طرائق التدريس -١

والوسائل التعليمية 

  .حت تفاعليه  أصب

  

 المدرس يستخدم -٢

.طرق تدريس متنوعة 

 الوسائل التعليمية -٣

المتنوعة الحديثة 

  .توفرت 

 التقييم واإلشراف -٤

والمتابعة على طرائق 

  

عدد المدرسين الذين 

يطبقون طرق 

التدريس 

 المتنوعة

والوسائل 

يزداد التعليمية 

( بنسبة 

بالمعاهد 

 ١م٢٠٠٦)

م ٢٠٠٧% ٥

٢٥ %

  

االستبيان  •

   للطالب

قوائم المراجعة  •

  للمدرسين 

  

الزيارات  •

   .اإلشرافية 

   تقارير •

سجالت  •

  

  

  

  

  

  

 

  التدريس تحسنت

 

م ٢٠٠٨

٤٠ %

م ٢٠٠٩

٦٠ %

م ٢٠١٠

٩٠. %  

 نجاح نظام ١-٤

التقييم واإلشراف 

والمتابعة للهيئة 

االستخدام من 

  .قسم الوسائل 



محتوى دليل 

طرق ووسائل 

 التدريس 

  األنشـطة 

.                                          قيم األداء الحالي للمدرسين-١-١

  . حدد االحتياجات المطلوبة لكل دورة تدريبية٦-١

لحالي للمدرسين                              حدد القصور في األداء ا-٢-١

  .  نفذ الدورات  ٧-١

.                       ضع معايير االختيار للمتدربين من المدرسين-٣-١

   قيم أداء المدرسين بعد التدريب     ٨-١

.               حدد عدد المدرسين المحتاجين للتدريب من كل معهد-٤-١

  بعد التدريب قيم أداء المدرسين١-٢

.                    حدد عدد الدورات المطلوبة في طرائق التدريس-٥-١

   حدد االحتياج من الوسائل التعليمية ٢-٢

                                                                          

  دريس أوجد نظام للتقييم والمتابعة للهيئة التعليمية في مجال طرق الت١-٤

                                                                          

   عد استمارة التقييم٢-٤

 

 

 



 

   

  



  المشروع السابع

  تطوير التدريب المعملي والحقلي

  الغرض  •

 رفع مهارات الطالب في المعمل والحقل 

  ) :النتائج(مخرجات  •

 .لتنسيق بإيجاد مادة متنوعةالتنسيق مع مواقع التدريب وتعزيز هذا ا )١(

 رفع مستوى أداء المدرب والمشرف بحصوله على الدورات التدريبية )٢(

  .تأهيل مواقع التدريب باألجهزة والمعدات الالزمة والمالئمة )٣(

 توفير وسائل االنتقال للطلبة )٤(

 توفير التجهيزات المعملية للمعاهد الصحية )٥(

  األنشطة الرئيسية •

  المعاهد ومواقع التدريبوضع تشريع لتنظيم العالقة بين -

  توقيع اتفاقيات بين المعاهد ومواقع التدريب -

 اشراك المعنيين في مواقع التدريب في التخطيط وتنفيذ وتقييم التدريب -

 تقييم وضع المدربين والمشرفين وتطوير أدائهم من خالل دورات تدريبية -

 تقييم وضع التجهيزات المعملية في مواقع التدريب وتحسينها  -

 ر وسائل االنتقال للطلبة إلى مواقع التدريبتوفي -

تقييم التجهيزات المعملية للتدريب في المعاهد وتوفير ما يلزم مع توفير الصيانة  -

 .المستمرة والتحقق من استخدامها

 : الفئات المستهدفة  •

   طلبة المعاهد الصحية-

 مؤشرات التقييم ومصادر التحقق  •

  مؤشر الغرض •

متطلبات التدريب العملي، وأن يتم التحقق من ذلك من % ٨٠من الطالب، % ٩٠ -



  

 :اإلفتراضات  •

  تعاون جهات التدريب -

  موافقة الوزير على إصدار التشريع -

 توقيع اإلتفاقيات -

 

  

  

  :   أهم اإلحتياجات  •

  :خبراء  -

 خبراء األجهزة التدريبية في مواقع التدريب والمعاهد -

 عقود صيانة لألجهزة -

  :وسائل إنتقال  -

  وسائل إنتقال النتقاالت الطلبة في كل معهد -

 : تدريب  -

 ريبية لرفع مهارات المشرفين على التدريبدورات تد -

 

  :الجهة المنفذة  •

   المعاهد -

  :  الجهات المتعاونة  •

   إدارة المستشفيات والمراكز والجهات ذات العالقة بمكاتب الصحة-

  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:التكلفة التقديرية  •

 :مصادر محتملة للتمويل  •

 من مؤسسات التمويل دعم مالي وإداري وفني –  الحكومة  -

  مصـفوفة تخطـيط المشـروع
 تطوير العملية التعليمية:  اسم البرنامج 

: تطوير التدريب المعملي والحقلي      تاريخ إعداد المصفوفة :  اسم المشروع ) ٧(
المقترحة١٧/٨/٢٠٠٥ المشروع تنفيذ مدة م٢٠١٠-٢٠٠٦سنواتخمس:م



  ريب
  ة بين المعهد ومواقع التدريب

قية بين المعهد ومواقع
عنيين في مواقع التدريب عند 

  دريب الحقلي
ة االتصال غير الرسمي مع 

   مواقع التدريب
   االتفاقية

  والمشرفين
 خطط لدورات تدريبية للمدربين ٢-٢

  المشرفينو
   نفذ الدورات التدريبية٣-٢
   قيم نتائج الدورات التدريبية٤-٢
 قيم وضع التجهيزات المعملية ١-٣

  الحالية في مواقع التدريب
 حدد مجاالت التدخل المناسب ٢-٣

  ...)صيانة، شراء (
 اتخذ اإلجراءات لتنفيذ مجاالت ٣-٣

  التدخل 
 

  قع التدريب حدد موا٢-٤
 أعد برنامج زمني من التطبيق ٣-٤

  الحقلي
   وفر وسيلة مواصالت٤-٤
 حدد االحتياجات من التجهيزات ١-٥

  المعملية
 وفر التجهيزات المطلوبة من كل ٢-٥

  معمل
 تحقق من استخدام التجهيزات ٣-٥

  المتاحة
   شجع ونفذ برنامج للصيانة٤-٥
 

  مواقع الت-
  األجهزة-

توفرت في
  توفر التم-

        
 

-   

  



 

    

  



  برنامج بناء قدرات الطالب الجدد 
Newcomers Student Capacity Building Program  

  

  :المشروع الثامن 

  .رفع قدرات الطالب على التكيف مع البيئة التعليمية في المعاهد

  :الغرض •

 المعاهد تحسنتقدرة الطالب على التكيف ب

  )  :النتائج(مخرجات  •

  تعزيز عالقة الطالب بالمدرس  )١(

  تفعيل األنشطة الالصفية في المعاهد )٢(

 تحسين الخدمات الطالبية بالمعاهد  )٣(

 تحسين المستوى التعليمي للطالب أثناء مرحلة اإلعداد )٤(

 :األنشطة الرئيسية  •

  التعرف على مشاكل الطالب والعمل على حلها -

  توفير رعاية طبية -

 وفير األنشطة الالصيفيةت -

 توفير الخدمات العامة للطالب -

 رفع الكفاءة العلمية للطالب الجدد قبل التحاقهم بالمعهد -

 

  

 :  الفئات المستهدفة  •

  الطالب  -

 المدرسين  -

 مسئولي الخدمات العامة -

  مؤشرات التقييم ومصادر التحقق  •



  : اإلفتراضات  •

  تقبل الطالب لمرحلة اإلعداد -

 تعاون الجهات المعنية، تفاعل المدرسين مع الطلبة -

 .تفاعل الطالب مع األنشطة الطالبية -

 

  

  :أهم اإلحتياجات  •

ي، وكذا عدد عدد من األشخاص مؤهلين في مجال اإلشراف االجتماع: األفراد  -

  .وعدد من السائقين) حرفيين(من العمال، وعدد من الفنيين 

  خبراء اجتماعيون: الخبرات  -

  تدريب قبل بدء الدراسة بالمعاهد للطلبة الجدد: تدريب  -

  ).وسائل نقل(أو استئجار باصات ) نقل(يتم شراء وسائل إنتقال : وسائل إنتقال  -

 :إنشاءات  -

o  لبعض المعاهدبناء المساكن الداخلية للطالب  

o  وتوسعة بعض المساكن الداخلية، ترميم بعض من هذه المساكن الداخلية في

 بعض المعاهد وصيانتها

o إنشاء مالعب لممارسة بعض األلعاب الرياضية 

o إنشاء صاالت مغلقة لأللعاب 

o إصالح وتحسين ساحات المعاهد. 

  :أجهزة ومعدات  -

o ر األنشطة االصفيةتجهيز بعض المعاهد باألثاث ومستلزمات أخرى لتسيي.  

  :الجهات المنفذة / الجهة  •

   المعاهد-

  :الجهات المشاركة / الجهة  •

ة الت ة (زا الطال/ ه )الت



 تطوير العملية التعليمية:  برنامج اسم ال

رفع قدرات الطالب علي التكيف في البيئة التعليمية في المعاهد : اسم المشروع )  ٨(
: م  مدة تنفيذ المشروع المقترحة ١٧/٨/٢٠٠٥: الصحية   تاريخ إعداد المصفوفة 

 خمس سنوات

ملخص األهداف 
 األنشطة/

 االفتراضات مصـادر التحقق المؤشـرات

 الرضا عن أداء نسبة .١ دف العاماله
كل (خريجي المعاهد الصحية 

لدى % ٨٠ال تقل عن ) معهد
  أصحاب العمل

نسبة الخريجين الذين  .٢
يحصلون على عمل أو 

يقومون بعمل خاص خالل 
عام من تخرجهم ال تقل عن 

٩٠% 

  استبيان •
 استبيان •

 

غـرض 
  المشروع

قدرة الطالب على 
التكيف بالمعاهد 

 تحسنت 

نسبة  −
% ١٠رب ال تزيد عن التس

في العام الدراسي األول لكل 
 معهد

سجالت  •
ال
ع
ه
 د

 

المخـرجات 
  )النتائج(

 عالقة -١
الطالب 

بالمدرس 
  .تعززت

  
 األنشطة -٢

الالصفيه في 
خطط  المعاهد 

 .نفذت 
 بالمعاهد تحسنتالطالبية الخدمات  -٣
.  
 المستوى -٤

التعليمي للطالب 
أثناء مرحلة 
 اإلعداد تحسن

  
الطالب  من %٧٠ .١

راضون عن المدرسين في 
   .كل عامالمعاهد 

من األنشطة % ٦٠ .٢
الالصفيه نفذ بالمعاهد 

  .م ٢٠٠٦الصحية في عام 
 من الطالب %٦٠ .٣

الطالبية راضون عن الخدمات   .م ٢٠٠٦ عام كل
نسبة النجاح ال تقل عن  .٤

بنهاية العام الدراسي % ٨٠
 األول في كل معهد

  
استبيان  .١

  سنوي
  التقارير .٢
استبيان  .٣

 سنوي

    المعنيةالجهات تعاون   اإلعدادلمرحلة تقبل الطالب   
 

  األنشـطة 
 عقد لقاء تعارف بين الطالب والمدرسين في بداية كل عام -١-١

  .  دراسي
   حدد ساعات مكثفة لمقابلة الطالب-٢-١
       الالصفية اشرك المدرسين في النشاطات -٣-١

باإلقامة  عرف الطالب باللوائح الخاصة -١-٣             
  . الداخلية بالمعاهد 

.                             تعرف على مشاكل الطالب االجتماعية-٢-١
بالمعاهد الصحية ( وفر عدد المشرفين المطلوبين للسكن الداخلي -٢-٣

    .( 
                             . فعل دور القسم االجتماعي والنفسي -٣-١
 وفر العدد المطلوب من العاملين في السكن الداخلي بالمعاهد -٣-٣

  . الصحية
.                                  أسس صندوق التكامل االجتماعي-٤-١
               . وفر خدمات النظافة –.  وفر خدمات اإلقامة-٤-٣
.                               أوجد صندوق لتلقي شكاوي الطالب-٥-١
                . وفر الخدمات الطالبية –.   وفر خدمات الصيانة-٥-٣
.                                        وفر الرعاية الطبية للطالب-٦-١
 .        فعل عملية اإلشراف في السكن الداخلي بالمعاهد -٦-٣
.                                                 قيم نتائج األنشطة-٧-١
 ) .     بالمعاهد( قم بزيادة الطالب المقيمين بالسكن الداخلي -٧-٣
.                              مة أنشطة ال صفية مختلفة خطط إلقا-١-٢
 أوجد حوافز تشجيعية للمبرزين من طالب في األنشطة الالصفيه -٨-٣

           .  
.                                               حدد نوعية األنشطة-٢-٢
 .                 راجع نتائج القبول-١-٤

ة أل ة

 
تفاعل  •

المدرسين 
مع 

  .الطالب 
تفاعل  •

الطالب 
مع 

األنشطة 
 الطالبية



 

    

  



  برنامج تطوير البيئة التعليمية

LEARNING ENVIRONMENT ENHANCEMENT PROGRAM  

  

  حجم المشكلة

 من قصور وعدم اكتمال البنية التحتية من خالل تحليل المشكالت أن المعاهد تعاني بشدة

متمثلة في الفصول والمعاهد والخدمات المختلفة بالمعاهد مثل المياه والكهرباء 

  .والتليفون وغيرها

ومما الشك فيه أن لهذا القصور بجانب المشكالت األخرى تأثيرات سلبية على مدى 

  .على مستوى عالينجاح المعاهد في أداء الدور المنوط لتخريج خريجين مؤهلين 

باإلضافة إلى ذلك فإن المكتبات إن وجدت ببعض المعاهد ال توفر احتياجات المدرسين 

والطلبة من الكتب والمراجع الحديثة والدوريات ذات األهمية مما يحدد من مدى قدرة 

  .المدرس والطالب على التزود بالمعارف الحديثة في مجال التخصص

 إنشاء برنامج يهدف إلى تطوير البنية التحتية من خالل ولهذا فقد رأت المعاهد ضرورة

  ).أغراض المشروعات(األهداف الخاصة 

  تعزيز االستفادة من المكتبات وتقنية المعلومات .١

  تعزيز البنية التحتية .٢

  

  

  

  

  

  المشروع التاسع

  تعزيز االستفادة من المكتبات وتقنية المعلومات

  :الغرض  •

  .  البنية التحتية للمكتبات والمعلوماتتعزيز استفادة المدرس والطالب من



  األنشطة الرئيسية للمشروع •

  شراء الكتب والمراجع -

  اء وتأثيث مكتبات جديدة وإعادة تأهيل المكتبات القديمةبن -

 إدخال نظام تكنولوجيا المعلومات واإلنترنت -

 االشتراك بالدوريات والنشرات الصحية -

تأسيس نظام آلي في المكتبات للفهرسة والتصنيف واإلعارة وذلك لتهيل  -

 االستفادة للجميع

 

 :الفئات المستهدفة  •

        الطالب-

        المدرسين-

    الباحثين-

 مؤشرات التقييم ومصادر التحقق  •

  مؤشر الغرض •

الزيادة السنوية في عدد المترددين على المكتبات من مدرسي المعاهد  -

 الصحية 

 الزيادة السنوية في عدد المترددين على المكتبات من الطالب في  -

  .المعاهد، ويتم التحقق من ذلك من خالل سجالت المكتبات

  مؤشرات المخرجات •

  ئمة التجهيزات المكتبية لخمس معاهد تتوفر سنوياًقا )١(

  القائمة السنوية الخاصة بالكتب والمراجع تتوفر سنوياً )٢(

توفر شبكة المعلومات واألنظمة المعلوماتية المطلوبة لخمس معاهد تتوفر  )٣(

 سنوياً

 ٢٠٠٦توفير أمين مكتبة واحد لكل معهد في عام  )٤(

 كل عام% ٢٠المعاهد بلغ عدد المترددين على المكتبات من الطالب في  )٥(

 كل عام% ٣٠عدد المترددين على المكتبات من المدرسين في المعاهد بلغ  )٦(

 



 : الجهات المنفذة / الجهة  •

   المعاهد الصحية -

 :الجهات المشاركة  •

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:التكلفة التقديرية  •

 الحكومة :  مصادر محتملة للتمويل  •

 

  مصـفوفة تخطــيط المشـروع
 بيئة التعليميةتحسين ال:  اسم البرنامج 

تعزيز االستفادة من المكتبات وتقنية المعلومات   تاريخ إعداد :  اسم المشروع ) ٩(
-٢٠٠٦سنوات خمس : م  مدة تنفيذ المشروع المقترحة ١٧/٨/٢٠٠٥: المصفوفة 

 م٢٠١٠

ملخص األهداف 
 األنشطة/

 االفتراضات مصادر التحقق المؤشـرات

  الهـدف العام
تحسين المستوى 

 والفني العلمي
لخريجي المعاهد 

 الصحية

 الرضا عن أداء نسبة. ١
خريجي المعاهد الصحية 

ال تقل عن ) كل معهد(
  لدى أصحاب العمل% ٨٠

نسبة الخريجين الذين . ٢
يحصلون على عمل أو 

يقومون بعمل خاص خالل 
عام من تخرجهم ال تقل 

 %٩٠عن 

  استبيان •
 استبيان •

 

غـرض 
  المشروع

استفادة المدرس 
ب من والطال

مكتبات 
وتكنولوجيا 

المعلومات تعززت 

  
عدد المترددين على  •

المكتبات من المدرسين في 
% ٣٠المعاهد الصحية بلغ 

 عام ٤٠٥ و ٢٠٠٦عا 
عام % ٥٠، و ٢٠٠٧
عام % ٦٠، و٢٠٠٨
عام % ٧٥، و ٢٠٠٩
٢٠١٠. 

بلغ عدد المترددين على  •
المكتبات من الطالب في 

 المكتباتعلى سجل المترددين  •

 

عام % ٢٠المعاهد 
 عام ٣٠٥، و ٢٠٠٦
عام % ٤٠، و ٢٠٠٧
عام % ٥٠، و ٢٠٠٨
عام % ٦٥، و ٢٠٠٩
٢٠١٠. 

المخـرجات 
  )النتائج(
التجهيزات  -١

المكتبية في 
المعاهد 
  استكملت

الكتب  -٢
والمراجع 

العلمية 
 توفرت

مصادر  -٣
تكنولوجيا 
المعلومات 

الحديثة 
 توفرت

أمناء  -٤
المكتبات 
المؤهلين 
 توفروا

الطالب  -٥

  
خمس قوائم من  -١

التجهيزات المكتبية 
المطلوبة لخمس معاهد 
تتوفر سنوياً ابتداء من 

  م٢٠٠٦عام 
القائمة السنوية الخاصة  -٢

بالكتب والمراجع للمعاهد 
الصحية تتوفر سنوياً 

  .م٢٠٠٦ابتداء من عام 
 اإلنترنت في كل ١-٣

مكتبات المعاهد الصحية 
اء من عام تستخدم ابتد

  م٢٠٠٦
 شبكة معلومات ٢-٣

واألنظمة المعلوماتية 
المطلوبة لخمسة معاهد 
تتوفر سنوياً ابتداء من 

  م٢٠٠٦
توفير أمين مكتبة واحد -٤

 سجالت المكتبة. ٥    الموظفينسجالت شئون . ٤  والفواتير عقد االشتراك ٣/٢  والفواتير عقد االشتراك ٣/١      والمشترواتسجالت المخازن . ٢  والمشتروات سجالت المخازن . ١  

 الطالبعلى المقررة الحصص جزء من المكتبية الساعات   اعتماد -  مدرسينللالتدريسي العبء جزء من المكتبية الساعات   اعتماد -



 اشعر ٥-١
الجهة التي 
رست عليها 

صة المناق
  بالموافقة

 تابع ٦-١
التجهيزات 
  واستالمها

 

 على العرض
 تابع ٥-٢

توريد 
واستالم 

الكتب 
  والمراجع

 أعد قائمة ١-٣
باالحتياجات 

وبة المطل
لكل معهد 

  سنوياً
 اعد ٢-٣

المواصفات 
الفنية 

لالحتياجات 
 المطلوبة

المكتبات 
المؤهلين 
  لكل معهد

 أرصد ٢-٤
درجات 
وظيفية 
ألمناء 

المكتبات 
   معهدلكل

 تابع ٣-٤
توظيف 

العدد 
المطلوب 
من أمناء 
المكتبات 
  لكل معهد

 أعد ٤-٤
برنامج 
تدريبي 

للعاملين 
في 

  المكتبات
 نفذ ٥-٤

البرنامج 
التدريبي 
للعاملين 
 السابقين

بالتحديثات 
  المكتبية

 حدد ٣-٥
اعات الس

المطلوبة 
على 

الطالب 
والمدرس 
  في المكتبة

 شجع ٤-٥
المدرسين 
على عمل 

البحوث 
عن كل 

جديد 
وتقديمها 

في ندوات 
  علمية

 اسمح ٥-٥
بفتح 

المكتبة بعد 
الدوام 

الستخدامها
            
 



 

   

  



  المشروع العاشر

  تعزيز البنية التحتية

  :الغرض •

حية من مرافق تعليمية وخدمات صيانة وترميم استكمال البنية التحتية للمعاهد الص

  .وصيانة أجهزة

  ) :النتائج(مخرجات  •

بناء مرافق جديدة لبعض المعاهد الصحية التي يوجد بها نقص في المرافق  )١(

  العامة والتعليمية

تفعيل خدمات الصيانة والترميم على مستوى المعاهد في الجمهورية اليمنية  )٢(

 .وبشكل دوري

 .ة لألجهزة سواء األجهزة الجديدة أو الموجودةتفعيل خدمات الصيان )٣(

 :األنشطة الرئيسية •

إنه لمن الضروري حتى نحصل على نتائج مرضية للمشروع الخاص بالبنية 

  :  تنفيذ العديد من األنشطة منها –التحتية 

فيما يختص بناء المرافق التعليمية في المعاهد يجب أن نحدد ما نحتاجه من  -

ى مستوى كل معهد من المعاهد الصحية وأن ينفذ البناء المباني وملحقاتها عل

من خالل شركة هندسية تخصصية وأن يتم ذلك وفق اإلجراءات والقوانين 

المنظمة لعملية البناء والقوانين الخاصة بالمناقصات، يليها المتابعة المستمرة 

  .لعملية البناء وبعد االستكمال النهائي يتم تشكيل لجنة إلستالم المباني

فيما يختص بخدمات الصيانة والترميم للمباني الحالية من خالل  حصر المباني  -

التي تحتاج إلى ترميم ووضع برنامج زمني للصيانة لكل مبنى وأن يتم تنفيذ 

 .الترميم من قبل متخصصين أكفاء

تفعيل خدمات الصيانة الدورية لألجهزة من خالل حصر شامل لألجهزة في كل  -

 تحديد األجهزة التي تحتاج إلى صيانتها ووضع برنامج المعاهد ومن ثم يتم

 .زمني لصيانة هذه األجهزة في كل معهد وتنفيذه وتقييمه

فة ت ال ا الف



، ويتم ٢٠٠٧سنوياً من قائمة االحتياج ابتداء من % ٢٥بناء فصول بنسبة  -

 .تالم للمرافقالتحقق من كل أعمال البناء السابقة من خالل محاضر االس

من مباني المعاهد المحتاجة توفر لها خدمات الصيانة سنويا ابتداء من % ٨٥  -

  . ويتحقق الهدف من خالل متابعة تقارير وسجالت الصيانة٢٠٠٦عام 

من األجهزة يوفر لها خدمات الصيانة الدورية ويتم االتحقق من خالل % ٩٠ -

 .تقارير المتابعة وسجالت الصيانة

 :االفتراضات  •

  .توفر مكاتب هندسية ذات كفاءة -

  .توفر موردين محليين لألجهزة العلمية -

 :أهم اإلحتياجات  •

  فنيين صيانة :  األفراد  -

 : الخبرات  -

o مهندسين 

o مكاتب استشارية متخصصة 

o شركات مقاوالت  
 

  :  تجهيزات ومعدات  -
o  صيانة أجهزة 

o أجهزة معامل 

o تجهيزات معملية وحقلية 

  :إنشاءات  •
  طلوبة لكل معهدمرفق اإلنشاءات الم -

 :الجهة المنفذة  •

 الصندوق اإلجتماعي للتنمية  -

 وزارة الصحة العامة والسكان  -

 .المجالس المحلية -

  :  الجهات المشاركة  •
 المعاهد الصحية  -

 المكاتب الهندسية  -

 األشغال  -

 وزارة التخطيط -



يقومون بعمل 
خاص خالل 

عام من 
تخرجهم ال 

تقل عن 
٩٠% 

  غــرض المشروع
تية بالمعاهد البنية التح
  . استكملتالصحية 

انحراف  •
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ن
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  التقارير •

  )النتائج(المخـرجات 
بناء المرافق  .١

التعليمية في المعاهد 
  .الصحية استكملت 

 
  

  
خدمات الصيانة  .٢

والترميم للمباني 
 .فعلت

خدمات الصيانة  .٣

  
 قاعتين -١-١

للمؤتمرات 
وات تنفذ في والند

المعهدين العاليين 
م ٢٠٠٧في عام 

.  
 بمعدل -٢-١

ثالثة معامل تبنى 
للمعاهد الصحية 
سنوياً ابتداء من 

 .م ٢٠٠٦عام 
٢٥ -٣-١ %

من الفصول 
الدراسية المحددة 

في قائمة 
االحتياج تنفذ 

سنوياً ابتداء من 
 .م ٢٠٠٧

  
 محاضر االستالم ١/١

  للمرافق
 محاضر االستالم ١/٢

  والمرافق
 محاضر االستالم ١/٣
  المرافقو
 محاضر االستالم ١/٤

  والمرافق
تقرير وسجالت .  ٢

  الصيانة
  
تقارير وسجالت . ٣

 الصيانة

  
  
  
  
 

 المعاهد -٤-١
المحتاجه إلمداد 
المياه والكهرباء 

% ٥٠استكمل 
 .سنوياً 

خدمات     -٢
الصيانة والترميم 

من % ٨٥تغطى 
مباني المعاهد 

المحتاجه لصيانة 
سنوياً ابتداء من 

 .م ٢٠٠٦
من % ٩٠   -٣

األجهزة 
الموجودة في 
المعاهد تعمل 

بصورة مستمرة 
 .م ٢٠٠٧ابتداء 

  األنشطة
 احصر -١-٢.           لكل معهد وملحقاتها حدد احتياجاتك من المباني -١-١

  . احصر األجهزة في كل معهد-١-٣.   المباني في كل معهد 
 -٢-٢.    صاميم للمباني المطلوبة لكل معهد  كلف الجهة الهندسية بعمل الت-٢-١

 حدد األجهزة التي تحتاج لصيانة في كل -٢-٣ضع برنامج زمني للصيانة لكل مبنى  
  معهد      



 ١١٣

 المكاتب الهندسية ذات الكفاءة العالية متاحة •
  الموردين المحليين لألجهزة العلمية متوفرين •
 
  

  البنية التحتية التي تتطلبها المعاهد الصحية
  

زن
إعادة 
تأهيل 
وترميم

مبنى 
للمعهد

مالعبمكتبة
خزان 
أرضي 
 للماء

سور 
وبوابات

مياهكهرباء
سكن 
أوالد

سكن 
بنات

معمل 
مختبرات

معمل 
صيدلة

سكن 
للمدرسين

فصول 
دراسية

م
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١ ١             

 ١١٤

      ١  ١    ١   

      ١ ١  ١ ١  ١  

     ٦  ١ ١ ١ ١   ١ 
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