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 القيادة والحوكمة

لقرارات يف إطار زمين ختاذ اإعلي وضع السياسات الالزمة لذلك و للمعهد قيادة واعية تتبين فكر التطوير والسعي إيل التميز وقادرة 
 يضمن كفاءة وفاعلية أراء املعهد.مالئم 

 ختيار القيادات األكاديميةإ

 ختيار القياداتإمعايير 

 جل حتقيق مستوي أفضل من الكفاءة والفاعلية, فالقيادات الواعية ذاتأختيار القيادات مواصفات ومعايري معينة من إيتطلب 
 املؤسسة  ق أهدافالقيادية  يكفل بالتأكيد إرساء الثقافة اجلامعية وحتقي والصفاتالكفاءة العالية واملؤهالت العلمية والنزاهة والشفافية 

ان )الوكالء/ رؤساء األقسام/ مديري الربامج التعليمية/ مدير وحدة ضم قد مت وضع معايري اختيار القيادات األكادميية واليت تشمل
 6   بتاريخ  15بل جملس املعهد جبلسته املنعقدة رقم   عتمادها من قدات اليت تقع حتت سلطة العميد( وإاجلودة وغريها من القيا

 كما إن معايري االختيار مت طلب إعالهنا.    6156 /  8/

 : مايليختيار القيادات األكاديمية في وتمثل معايير إ

دة سنتني قابلة ملقرار من وزير التعليم العايل بناء على ترشيح جملس إدارة اجلمعية ب:  يصدر تعيني عميد املعهد  عميد المعهد .5
للتجديد ويشرتط أن يكون بدرجة أستاذ وأن يكون ىف ختصص املعهد أو أحد ختصصات املعهد الرئيسية وأن يكون متفرغا تفرغا  

 والالئحة الداخلية للمعهد. 5771لسنه  16( الواردة بقانون 7كامال ملنصب عميد املعهد وذلك حسب مادة )
 من وزير التعليم العايل بناء على ترشيح عميد املعهد ويكون بدرجة أستاذ مساعد على يتم التعيني بقرار  :وكيل المعهد  .6

 ختصاصه.إاألقل ويقوم الوكيل مبعاونة العميد ىف إدارة شئون املعهد وحتت إشرافه كال حسب 
حاصال على  أن يكون يعني أمني عام املعهد بقرار من عميد املعهد مبوافقة جملس إدارة املعهد ويشرتط  :أمين عام المعهد  .3

د حصوله على ة خربة بعديمؤهل عايل مناسب وأن يكون قد شغل وظيفة من الفئة األوىل التخصصية بإحدى الوحدات اإلدارية أول
 التصرف وحسن اخللق. نسنه وأن يكون مشهودا له بالكفاءة وحس 51املؤهل العايل ىف ختصصه ملدة ال تقل عن 
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 المجالس الرسمية:نمط القيادة وممارسات 

 :بتكار وقد متثل هذا من خاللى وحرية النقد واإلأطي يشجع على املشاركة وإبداء الر يتبىن املعهد منط قيادة دميقرا

 أسلوب القيادة:

   ارة ممثلني للمجتمع دنه يوجد بتشكيل جملس اإلأكما يستخدم املعهد أسلوب احلوار للوصول إىل قرارات يف جملس إدارة املعهد
 املعهد مبا يتطلبه سوق العمل . أداءخذ برأيهم يف تطوير اخلارجي لأل

 هات واجليس عن الطالب وأعضاء هيئة التدر  ختاذ القرارات وذلك باشرتاك ممثلونإيقوم بتطبيق أسلوب املشاركة يف  املعهد
ألمور التعليمية ومي ودعم الطالب وغريها من امتحانات وأساليب التقالدراسية وجداول اإلقرتاح اجلداول إاجملتمعية يف جلان التعليم و 

 بالعملية التعليمية.
  بتكار وذلك من خالل عقد ويقبل النقد وتشجيع املبادأة واإليتبع املعهد سياسة الباب املفتوح لكافة األطراف املعنية باملعهد

سبة ارات املنالني باملعهد وذلك للوصول اىل القر لقاءات أسبوعية بأعضاء هيئة التدريس ولقاءات شهرية مع القيادات اإلدارية والعام
 .بشان أولوية التطوير للمعهد 

 ختلفة الدورية فقد مت ملوذلك بتطبيق االستقصاءات ا علومات املرتدة واخلاصة بسياساته وقراراتهحيرص املعهد على مجع امل
عة يف املعهد وبناءا ب والعاملني يف أسلوب القيادة املتبستقصاءات ملعرفة وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالتطبيق اإل

على حتليل نتائج االستقصاءات فقد أوضحت وجود منط دميقراطي للقيادة يف تعامالهتا وكذلك خرجت ببعض التوصيات حول منط 
 القيادة .

 تخاذ القرارات المتعلقة بالتعليم والتعلم :إناقشة و مساهمة المجالس الرسمية في م
جمللس اختاذ القرارات يف مجيع املوضوعات اليت تربط بعملية التعليم والتعلم يف جمالس األقسام العلمية املختلفة وجلان إمناقشة و يتم 

 مثل: األكادميي
 توصيف الربامج ومقرراهتا .5
 التدريب الصيفي .6
 ىل املعهد إسياسات التحويل من و  .3
 تفاقات مع اجلامعات واملعاهد واجلهات املختلفة اإل .4
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ببعض  ةويقوم املعهد بتنفيذ القرارات اخلاصة بالتعليم والتعلم اليت تناولتها اجملالس الرمسية باملعهد كتوصيف الربامج واملقررات واالستعان
 املراجعني النظراء واستطالع  أراء الطالب يف حمتوى الربامج وطرق التدريس وأمناط التعليم والتعلم , ونشر املقررات الدراسية.

 المهارات اإلدارية: تنمية

 حتياجات التدريبية الفعلية للقيادات اإلدارية:اإل

يب حتياجات التدريبية للقيادات األكادميية احلالية واملرشحة مستقبليا )هتيئة لشغل املناصب القيادية( وذلك وفقا لألسالحيدد املعهد اإل
 .الفئات املستهدفةو  يها أعضاء هيئة التدريسواإلدارية لتحديد الدورات اليت حيتاج إل العلمية حيث يتم خماطبة األقسام العلمية 

 :الخطة التدريبية للقيادات اإلدارية

بناء على التغذية اخللفية من األقسام باالحتياجات التدريبية يتم وضع خطة تدريبية تتضمن عدد ونوعية الربامج التدريبية واليات 
لقانونية مع مركز ضمان اجلودة يتم تنفيذ اخلطة التدريبية اليت يتم حتديدها مسبقا وقد متثلت الدورات يف اجلوانب اتنفيذها .وبالتعاون 

 واإلدارية واملالية باجلامعات وكذلك دورات املراجعة اليت تقدمها اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.

 المخصصات المالية للتدريب:

ن معظم التدريب أترب املخصصات املالية كافية حيث صات مالية لبعض الدورات التدريبية من خالل موارد املعهد وتعخمص يوفر املعهد
 ستغالل إمكانيات املعهد من قاعات وغريها يف التدريب.إيتطلب كثري من املال وكذلك يتم  ال

 مؤشرات تقييم التدريب 

 جيايب.إهذه الدورات مما يعد مؤشر إلدارية و اقد أمتت نسبة كبرية من القيادات األكادميية 
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 نظم المعلومات والتوثيق الرسمية

 اعد هي:وهذه القو  املعهدوكذلك يوجد بيانات الكرتونية على موقع  عهدملفات ورقية جلميع منسويب امل عهديوجد بامل

 قواعد البيانات ونظم المعلومات-أ

_قسم ملخازنشئون أعضاء هيئة التدريس_قسم امت حتويل البيانات اخلاصة جبميع األقسام )قسم شؤون الطالب_ قسم 
خالل جودة من لكرتونيا مبا يتناسب مع املواصفات الدولية للإستدعاء البيانات إويتم حفظ و  رقميةىل قواعد بيانات إاملكتبات....( 

 لكرتونية املتاحة من خالل وحدة نظم املعلومات باملعهد.تطبيق العديد من األنظمة اإل

 وهذه القواعد يتم من خالهلا:

 ميكنة مجيع البيانات اخلاصة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 
 ميكنة مجيع البيانات اخلاصة جبميع العاملني 
  إدخال مجيع البيانات اخلاصة بأعمال الكنرتول والنتائج 
  اخلاصة بطالب مرحلة البكالوريوس وكذلك اعمال الكنرتول والنتائجإدخال مجيع البيانات 

 ب.نظام الحفظ والتداول

  لكرتونيا إستدعاء وتداول مجيع الوثائق إحيرص املعهد على 
 كما انه يوجد جهاز أرشيفي فعال يتم من خالله تنظيم وحفظ مجيع الوثائق اليت يتم تداوهلا من خالل دورات املعهد املختلفة. 

 

 

 

 

 

 



 التعليم العالى وزارة

 والتكنولوجيالمعهد العالي للهندسة ا

 بدمياط الجديدة

 

6 
 

 

 

  دور القيادة في تنمية التمويل الذاتي

نه يوجد رؤية أاخلاص حيث ستصدار موافقات الوحدات ذات الطابع إة لتنمية املوارد الذاتية وذلك بجيتهد املعهد يف وضع خط
 .رامج تعليمية جديدة والرتويج هلاستحداث بإة موجودة باملعهد وأيضا من خالل لتطوير كل وحد

 مشروعات تنمية الموارد الذاتية 

 الوحدات ذات الطابع اخلاص.طريق ذلك عن تنوع مصادر التمويل الذايت باملعهد اعتمادا على مواردها البشرية و 

 دعم القيادة األكاديمية إلدارة الجودة بالمؤسسة

يتم دعم نظم اجلودة الداخلية باملعهد وذلك بتوفري مقر جمهز بكل اإلمكانيات املطلوبة  دارى لنظم الجودة:الدعم المادي واإل
وسائل الراحة باملعهد لوحدة ضمان اجلودة وكذلك يتم توفري خمصصات مالية للعاملني و من أجهزة كمبيوتر وأجهزة عرض وتكييف 

 ادر إلدارة نظام اجلودة.وكو  كلجان املعايريتدريس واهليئة املعاونة  بإدارة اجلودة. كما قام املعهد بتوفري فريق عمل من أعضاء هيئة ال

حدة ضمان ن مدير و أحتياجاهتم املعنوية حيث إأنشطة وحدة اجلودة وذلك بتلبية  يدعم املعهد الدعم المعنوي لنظم الجودة:
 مهام الوحدة. جنازختاذ اإلجراءات الالزمة إلالس املعهد كما تتاح له الفرص إلاجلودة يدعى حلضور جم

 العالقات والتفاعل مع القطاعات اإلنتاجية والخدمية في المجتمع

افظة تصال مع القطاعات اإلنتاجية واخلدمية يف اجملتمع احمليط هبا مثل اهليئات املختلفة مبحعلى تفعيل قنوات اإل حيرص املعهد
 .وبورسعيدالدقهلية ودمياط 

ع التطوير التدريس لتنمية املوارد الذاتية للمعهد من خالل املشاركة يف املشاريع البحثية ومشارييوفر املعهد وسائل حتفيز ألعضاء هيئة 
 .حيصل عليه العضو من املشاركة يف تنمية املوارد الذاتية طبقا لالئحة املالية باملعهد وبرتوكوالت التدريب. ونسبة ما

 


