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 للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة العاليوالعاملين بالمعهد  لقياداتا ختيارإمعايير 

 مقدمة:

ن يكاون للمؤسةاة اياادة واعياة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتمااد علاأ   اهليئةعتماد الصادرة عن ألاتؤكد معايري التقومي و 
 لمااي إطااار يفختاااا القااتارام علااأ و ااس الةياسااام الذلمااة لاا ل  وإالتميااو واااادر  إىل والةااع تتبااف ركاات الت ااويت 

 .واإلدارينيهيئة التدريس واهليئة املعاونة   عضاءمذئم يضمن كفاءام من 

للهندسة والتكنولوجيا بدمياط اجلديدة حتص علأ و س معايري مو وعية الختيار القيادام  العايلولتحقيق ماسبق ران املعهد 
عتمااااد القومياااة لضااامان جاااودة التعلااايم واإل و اااعتها اهليئاااة الااايسرتشاااادية  اااوء املعاااايري اإل يفومجياااس العااااملني  اااا 

 املعاايري املو اوعية موهقام ومعتمادةلا  تكون ت  نجمال جودة التعليم علأ  يفواملتغريام واملمارسام العاملية اجليدة 
 ومعلنم لتحقق تكارؤ الفتص.

 هيئة التدريس ومعاونيهم وأعضاء األكاديميةختيار القيادات : إ أوال

يري ختيار املعاعند إبناء علأ معايري موهقم ومعتمده حتقق تكارؤ الفتص ويتاعأ املعهد  األكادمييةيقوم املعهد باختيار القيادام 
 :اآلتية واالعتمادعتماد الصادر عن اهليئة القومية لضمان جودة التعليم املو وعية املتضمنة بدليل اإل

 اإلداريةجنالام الكفاءة واخلربام واإل. 
  والقيادية اإلداريةالقدرام. 
 العلم  النشاط. 
  جماالم اجلودة والت ويت يفاملةامهام. 
  دارىاجملال اإل يفحصل عليها املتشح خاصة  اليالدورام التدريبية. 
  واخلدمام ال ذبية األنش ة يفاملشاركة. 
  القومية األنش ة يفاملشاركة. 
  لتوام والنواهةيشهد باإل ال ي الوظيف الةجل. 
  سنيو التعاون والعذاة مس الومذء والتؤساء واملتؤ. 
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 المعهد: ختيار عميد المعهد ووكالءمعايير إ

 الرئيسي المؤشر الفرعية المؤشرات

  املعرتف  ا العايلحد مؤسةام التعليم   يفكادميأ   اياديمنصب 
  والتنفي ية باملؤسةام التعليمية اإلسرتاتيجيةاخل ط  وإعداد سرتاتيج اإلالتخ يط  يفخربة 

  واإلداريةالكفاءة القيادية 

 علمية واملؤلفام الدراسية ىف جمال التخصصالكتب ال إعداد 
  توصيف الربامج واملقترام يفاملشاركة 
  ختصصام املعهد إحدى يفمتميو  علم سجل 
 العلم  اإلنتاج يفستمتارية اإل 
  دولية  و وحملية إاليميةدوريام  يفالنشت 
  وحملية وإاليميةمؤمتتام دولية  يفاملشاركة 

 النشاط والكفاءة العلمية 

  اجلودة علأ اى مةتوى  عمالاملشاركة ىف 
  خدمة اجملتمس  نش ةىف املشاركة 
   املعرتف  ا العايلحد مؤسةام التعليم عضوية اللجان الداخلية ىف 
  ال ذبية األنش ةاملشاركة ىف 
 عضوية اجلمعيام العلمية واحمللية والدولية 

  األنش ة يفاملشاركة 

  لتوام والنواهةيشهد باإل ال ي الوظيف الةجل 
  واملتؤوسنيالتعاون والعذاة مس الومذء والتؤساء 

  خاصة ومهارامخربام 
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 األقسامختيار رؤساء معايير إ

 يسيئالمؤشر الر  المؤشرات الفرعية

  وحملية إاليمية علميةدوريام  يفالنشت  الكفاءة العلمية 
 حضور مؤمتتام علمية 
  والتنفي ية اإلسرتاتيجيةاملشاركة ىف و س اخل ة 

  واإلداريةالكفاءة القيادية 

  املعرتف  ا العايلكادميأ ىف مؤسةام التعليم   اياديمنصب 
 خربة ىف التعامل مس تكنولوجيا املعلومام 
  املعرتف  ا العايلاللجان التمسية ىف مؤسةام التعليم  آوعضوية جلان الت ويت 
  املدينومؤسةام اجملتمس  األهليةعضوية اجلمعيام   واملشاركة ىف خدمة اجملتمس 
  ال ذبية األنش ةاملشاركة ىف 
 التخصااص  املقااترام التعليميااة وكتااب علميااة ىف جمااال إعااداد ت ااويت العمليااة التعليميااة  نشاا ة

ساااااتخدام إ -تكنولوجياااااا اإلتصاااااال ىف العملياااااة التعليمياااااة وإدمااااااجت اااااويت طااااات  التااااادريس )
 اسرتاتيجيام خمتلفة ىف التعليم والتعلم(

  والدوليةعضوية اجلمعيام العلمية احمللية 
 

 الجودة ضمانختيار مدير وحدة يير إمعا
  تدريسعضو هيئة . 
  اجلودة و نش ة  عمالعضوية جلان الت ويت واملشاركة ىف . 
 شهادام ىف دورام اجلودة. 
 خربة ىف التعامل مس تكنولوجيا ونظم املعلومام . 
  والتنفي ية اإلسرتاتيجيةاملشاركة ىف و س اخل ة . 
  وايادة رت  العملمهارام التواصل . 
 هيئة التدريس أعضاء عايير تعيينم
 اجلامعام املعرتف  ا إحدىىف التخصص من  احلصول علأ درجة الدكتوراه 
 ت ويت العملية التعليمية:  نش ة 
 املقترام التعليمية وكتب علمية ىف جمال التخصص إعداد 
  تكنولوجيا املعلومام ىف العملية التعليمية وإدماجت ويت طت  التدريس 
 سرتاتيجيام خمتلفة ىف التعليم والتعلمإستخدام إ 
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 الهيئة المعاونة:معايير تعيين 

  احلصول علأ املاجةتري ىف التخصص   وىف البكالوريوس  األالتقديت جيد جدا علأ 
 ستخدام اسرتاتيجيام خمتلفة ىف التعليم والتعلمإ 
  التعامل مس تكنولوجيا ونظم املعلومامخربة ىف 
 كااان منقااول ماان مؤسةااة   إاا إالساانوام  5ماان   كثااتساانوام واملاجةااتري  3ماان   كثااتيكااون اااد مضااأ علااأ البكااالوريوس   ال

  ختى

 التنفيذ: آليات
وىف لوحااة  ،التمسيااةحااد اجلتائااد ىف  ن شااهتين اباال انعقاااد جلنااة التحكاايم عاان رااتح باااي الرتشاايح لفاارتة ال تقاال عاا اإلعااذنيااتم  -

 للمعهد. اإللكرتوين املواسباملعهد ومكتب العميد ويتم طتحم ىف جملس القةم وعلأ  اإلعذنام
ىف مكتاب  القاانوين ممان ين باق علايهم الشاتط -للمعهد  االلكرتوينميكن طباعتها من علأ املواس  -يتم ابول طلبام الرتشيح  -

 :اآلتيةيشمل طلب الرتشيح املةتندام   نمن رتح باي الرتشيح علأ   سبوعنيعميد املعهد وال  خذل ررتة حمددة 
  األنشااا ة-ال ذبياااة األنشااا ة -اجلاااوائو-املاااؤمتتام واملهماااام العلمياااة –الةااارية ال اتياااة للمتقااادم متضااامنة مةاااار احليااااة العملياااة 

 ل ررتة العمل ابل الرتشيح.اخلدمام املؤداة للقةم خذ –حمليا ودوليا  العلم والنشت  األحباث-اجملتمعية والقومية
  الةابقة لفرتة ماابل الرتشح واإلداريةالدورام والربامج التدريبية وك ل  اخلربام القيادية 
  حتقيقهاا  و سااليب إلسرتاتيجية و هدارهابتنامج املتشح املتقدم لت ويت العملية التعليمية داخل املعهد شاملة رؤية ورسالة املتشح

 خذل ررتة توليم القيادة ىف حالة التقدم لشغل وظائف القيادام.
 سابوعنينتهااء رارتة اباول ال لباام وملادة التوياد عان ص طلباام الرتشايح ومةاتندابا بعاد إختيار حماددة لفحايتم تشكيل جلنة إ  

 مكونة من:
  احلايلعميد املعهد 
 وكيل املعهد يقوم باختياره عميد املعهد 
  هيئة التدريس من املشهود هلم باخلربة والنواهة والعدالة واحلكمة يقوم باختياره عميد املعهد  عضاءاحد 
  للمعهد القانويناملةتشار 
 ختياار ملنااشاتم ىف بتناجمام لتاوىل منصاب كل متقدم من املتشحني مس جلناة اإلنتهاء رحص العتوض املقدمة يعقد اجتماع لبعد إ

 القيادام.
 نتهاء البت ىف ال لبام والعتوض املقدمة.من إ  سبوعنيشيح ىف مدة ال تويد عن نتائج الرت  إعذنتم ي 
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 التعيين: أسلوب

 ختيار عميد المعهد:إ .1
ةامام وال األكادميياةختياار اللجناة وراق معاايري الكفااءة املعهاد بنااء علاأ إ إدارةتم اختيار وتعيني عميد املعهد من ابال جملاس ي

 عتماد.الشخصية مث يتسل للولارة لإل
 
 :ختيار وكيل المعهدإ .2

ختيااار وكياال املعهااد وعترااة وتوكيااة العميااد ورااق معااايري الكفاااءة عهااد لشاائون التعلاايم وال ااذي ويااتم إيعاااون عميااد املعهااد وكياال امل
 عتماد.املعهد مث يتسل للولارة لإل إدارةوالةمام الشخصية ويتم تعيينم بقتار من جملس  األكادميية

 :األقسامختيار رؤساء إ .3

طبقاا  لقاانون املعهاد  إدارةوياتم تعييانهم بقاتار مان جملاس  األاةاامختتص بشائون  األاةاميعاون عميد املعهد جمموعة من رؤساء 
 تنظيم اجلامعام واملعاهد.

 الجهاز االدارى وأعضاء اإلداريةختيار القيادات إ ثانيا:

 عام المعهد أمينختيار معايير إ

 الرئيسي المؤشر المؤشرات الفرعية

 اخلربة .0 اإلدارةسنوام ىف  01من   كثتخربة                  

  األالدرجة مديت عام علأ 
 يتيحم املعهد بنجاح ال يجتيال التدريب إ 
 جتيال املقابلة الشخصيةإ 

 شتوط شغل الوظيفة .2

  والتوجيم واإلشتافمهارة عالية ىف القيادة 
 الوات إدارة مهارة 
  التقاريت عدادوإمهارة عالية ىف االتصال 
 ادرة عالية علأ اختاا القتارام وحتمل املةئوليام 

  الوظيف عدم وجود جواءام ىف سجلم 

 املهارام والقدرام .3
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 اإلدارات مديريختيار إمعايير 

 المؤشر الرئيسي المؤشرات الفرعية

 اخلربة .0 يعمل  ا الي اإلدارةسنوام ىف جمال  5من   كثتخربة 

 
  األالعلأ  األوىلالدرجة 
 يتيحم املعهد بنجاح ال يجتيال التدريب إ 
 جتيال املقابلة الشخصيةإ 
 

 

 شتوط شغل الوظيفة .2

  إعاااداد–االتصاااال الفعاااال  –الواااات  إدارة–واإلشاااتافاحلصاااول علاااأ تااادريب ىف: القياااادة 

 التقاريت

 ادرة علأ اختاا القتارام وحتمل املةئوليام 

  املن ق ادرة علأ التوجيم والتحليل 

 املعمل  ا واألنظمةبالتشتيعام والقوانني  معترة 

  الوظيف عدم وجود جواءام ىف سجلم 

 مهارة العمل بتوح الفتيق 

 القدرة علأ العمل حتت الضغط 

 املهارام والقدرام .3
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 :اإلدارية األقسامختيار رؤساء إمعايير 

 المؤشر الرئيسي المؤشرات الفرعية

 اخلربة .0 يعمل بم ال يسنوام ىف جمال القةم  3من   كثتخربة       
 
  األالعلأ  األوىلالدرجة 
 اجتيال التدريب ال ى يتيحم املعهد بنجاح 
 اجتيال املقابلة الشخصية 

 شتوط شغل الوظيفة .2

  اآلختينمهارة ىف التخ يط والتنةيق والتنظيم ورن التعامل مس 

  والقوانني املعمول  ا واألنظمةمهارة ىف استخدام احلاسب 

  التقاريت وإعدادادرة علأ التنظيم والتنةيق واملتابعة 

 املهارام والقدرام .3

 

 

 
 

 


