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  القيادة والحوكمة

مة لذلك ت الالزعلي وضع السياساالتميز وقادرة  إلىللمعهد قيادة واعية تتبني فكر التطوير والسعي 

  يضمن كفاءة وفاعلية أراء المعهد.تخاذ القرارات في إطار زمني مالئم إو

  ختيار القيادات األكاديميةإ

  ختيار القياداتإمعايير 

علية, ة والفاجل تحقيق مستوي أفضل من الكفاءأختيار القيادات مواصفات ومعايير معينة من إيتطلب 

كفل يادية  يالق توالصفافالقيادات الواعية ذات الكفاءة العالية والمؤهالت العلمية والنزاهة والشفافية 

مية األكادي قياداتقد تم وضع معايير اختيار ال المؤسسة  بالتأكيد إرساء الثقافة الجامعية وتحقيق أهداف

رها من دة وغي(الوكالء/ رؤساء األقسام/ مديري البرامج التعليمية/ مدير وحدة ضمان الجو والتي تشمل

   بتاريخ ٥١قم ربل مجلس المعهد بجلسته المنعقدة عتمادها من قدات التي تقع تحت سلطة العميد) وإالقيا

  كما إن معايير االختيار تم طلب إعالنها.   ٦/٨/٢٠١٦

  يلي: فيماختيار القيادات األكاديمية وتمثل معايير إ

دارة إح مجلس قرار من وزير التعليم العالي بناء على ترشيب:  يصدر تعيين عميد المعهد  عميد المعهد .١

أحد  عهد أوسنتين قابلة للتجديد ويشترط أن يكون بدرجة أستاذ وأن يكون فى تخصص المالجمعية لمدة 

) ٧دة (تخصصات المعهد الرئيسية وأن يكون متفرغا تفرغا كامال لمنصب عميد المعهد وذلك حسب ما

  والالئحة الداخلية للمعهد. ١٩٧٠لسنه  ٥٢الواردة بقانون 

 ون بدرجةهد ويكزير التعليم العالي بناء على ترشيح عميد المعيتم التعيين بقرار من و  :وكيل المعهد  .٢

 حسب فه كالأستاذ مساعد على األقل ويقوم الوكيل بمعاونة العميد فى إدارة شئون المعهد وتحت إشرا

  ختصاصه.إ

 يشترط أنولمعهد ايعين أمين عام المعهد بقرار من عميد المعهد بموافقة مجلس إدارة   :أمين عام المعهد  .٣

حدى كون حاصال على مؤهل عالي مناسب وأن يكون قد شغل وظيفة من الفئة األولى التخصصية بإي

نه س ١٥ ة خبرة بعد حصوله على المؤهل العالي فى تخصصه لمدة ال تقل عنديالوحدات اإلدارية أول

 التصرف وحسن الخلق. نوأن يكون مشهودا له بالكفاءة وحس
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  الرسمية:نمط القيادة وممارسات المجالس 

ذا هقد تمثل وكار بتى وحرية النقد واإلأطي يشجع على المشاركة وإبداء الريتبنى المعهد نمط قيادة ديمقرا

  :من خالل

  أسلوب القيادة:

  جلس شكيل منه يوجد بتأكما يستخدم المعهد أسلوب الحوار للوصول إلى قرارات في مجلس إدارة المعهد

  لعمل .االمعهد بما يتطلبه سوق  أداءخذ برأيهم في تطوير دارة ممثلين للمجتمع الخارجي لألاإل

 اء وأعض عن الطالب تخاذ القرارات وذلك باشتراك ممثلونإيقوم بتطبيق أسلوب المشاركة في  المعهد

ات متحانإلالدراسية وجداول اقتراح الجداول إهات المجتمعية في لجان التعليم ووالجهيئة التدريس 

  طالب وغيرها من األمور التعليمية بالعملية التعليمية.وأساليب التقويم ودعم ال

  بتكار دأة واإلالمبا ويقبل النقد وتشجيعيتبع المعهد سياسة الباب المفتوح لكافة األطراف المعنية بالمعهد

ة داريوذلك من خالل عقد لقاءات أسبوعية بأعضاء هيئة التدريس ولقاءات شهرية مع القيادات اإل

  .سبة بشان أولوية التطوير للمعهد وذلك للوصول الى القرارات المنا والعاملين بالمعهد

 ات تقصاءوذلك بتطبيق االس معلومات المرتدة والخاصة بسياساته وقراراتهيحرص المعهد على جمع ال

م اونيهستقصاءات لمعرفة وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ومعلمختلفة الدورية فقد تم تطبيق اإلا

ات فقد تقصاءفي أسلوب القيادة المتبعة في المعهد وبناءا على تحليل نتائج االس والطالب والعاملين

  . قيادةأوضحت وجود نمط ديمقراطي للقيادة في تعامالتها وكذلك خرجت ببعض التوصيات حول نمط ال

  تخاذ القرارات المتعلقة بالتعليم والتعلم :إناقشة ومساهمة المجالس الرسمية في م

ألقسام اجالس تخاذ القرارات في جميع الموضوعات التي تربط بعملية التعليم والتعلم في مإيتم مناقشة و

  مثل: المجلس األكاديميالعلمية المختلفة ولجان 

  توصيف البرامج ومقرراتها .١

  التدريب الصيفي .٢

  لى المعهد إسياسات التحويل من و .٣

 تفاقات مع الجامعات والمعاهد والجهات المختلفة اإل .٤
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المعهد برسمية المعهد بتنفيذ القرارات الخاصة بالتعليم والتعلم التي تناولتها المجالس الويقوم 

في  كتوصيف البرامج والمقررات واالستعانة ببعض المراجعين النظراء واستطالع  أراء الطالب

  محتوى البرامج وطرق التدريس وأنماط التعليم والتعلم ، ونشر المقررات الدراسية.

  رات اإلدارية:تنمية المها

  حتياجات التدريبية الفعلية للقيادات اإلدارية:اإل

 يئة لشغلا (تهحتياجات التدريبية للقيادات األكاديمية الحالية والمرشحة مستقبلييحدد المعهد اإل

تحديد ل داريةالعلمية واإلالمناصب القيادية) وذلك وفقا لألساليب العلمية حيث يتم مخاطبة األقسام 

  .والفئات المستهدفة يها أعضاء هيئة التدريسالدورات التي يحتاج إل

  :الخطة التدريبية للقيادات اإلدارية

ن عدد تتضم بناء على التغذية الخلفية من األقسام باالحتياجات التدريبية يتم وضع خطة تدريبية

 لتدريبيةاالخطة  مع مركز ضمان الجودة يتم تنفيذ تنفيذها. وبالتعاونونوعية البرامج التدريبية واليات 

ذلك امعات وكبالج التي يتم تحديدها مسبقا وقد تمثلت الدورات في الجوانب القانونية واإلدارية والمالية

  دورات المراجعة التي تقدمها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.

  المخصصات المالية للتدريب:

ات مخصصتبر الصات مالية لبعض الدورات التدريبية من خالل موارد المعهد وتعمخص يوفر المعهد

عهد من يات المستغالل إمكانإيتطلب كثير من المال وكذلك يتم  ن معظم التدريب الأالمالية كافية حيث 

  قاعات وغيرها في التدريب.

  مؤشرات تقييم التدريب 

  .يجابيإ هذه الدورات مما يعد مؤشرإلدارية و اقد أتمت نسبة كبيرة من القيادات األكاديمية 
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  نظم المعلومات والتوثيق الرسمية

 لمعهداوقع موكذلك يوجد بيانات الكترونية على  معهدملفات ورقية لجميع منسوبي ال معهديوجد بال

  وهذه القواعد هي:

  قواعد البيانات ونظم المعلومات-أ

- لتدريساشئون أعضاء هيئة تم تحويل البيانات الخاصة بجميع األقسام (قسم شؤون الطالب_ قسم 

يا بما لكترونإ ستدعاء البياناتإويتم حفظ و رقميةلى قواعد بيانات إقسم المكتبات....)  -لمخازنقسم ا

 من خالل متاحةة اللكترونيخالل تطبيق العديد من األنظمة اإليتناسب مع المواصفات الدولية للجودة من 

  وحدة نظم المعلومات بالمعهد.

  وهذه القواعد يتم من خاللها:

 ميكنة جميع البيانات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  

 ميكنة جميع البيانات الخاصة بجميع العاملين  

  إدخال جميع البيانات الخاصة بأعمال الكنترول والنتائج  

  ائجبطالب مرحلة البكالوريوس وكذلك اعمال الكنترول والنتإدخال جميع البيانات الخاصة.  

  نظام الحفظ والتداول ب.

  لكترونيا إستدعاء وتداول جميع الوثائق إيحرص المعهد على  

 ل ا من خالداولهكما انه يوجد جهاز أرشيفي فعال يتم من خالله تنظيم وحفظ جميع الوثائق التي يتم ت

 .دورات المعهد المختلفة
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   القيادة في تنمية التمويل الذاتيدور 

طابع ات الذستصدار موافقات الوحدات إة لتنمية الموارد الذاتية وذلك بيجتهد المعهد في وضع خط

ية تعليم رامجستحداث بإة موجودة بالمعهد وأيضا من خالل نه يوجد رؤية لتطوير كل وحدأالخاص حيث 

  .جديدة والترويج لها

  مشروعات تنمية الموارد الذاتية 

ات حدات ذالوطريق ذلك عن تنوع مصادر التمويل الذاتي بالمعهد اعتمادا على مواردها البشرية و

  الطابع الخاص.

  دعم القيادة األكاديمية إلدارة الجودة بالمؤسسة

جهز بكل مقر م يتم دعم نظم الجودة الداخلية بالمعهد وذلك بتوفير دارى لنظم الجودة:الدعم المادي واإل

ضمان  وسائل الراحة بالمعهد لوحدةواإلمكانيات المطلوبة من أجهزة كمبيوتر وأجهزة عرض وتكييف 

مل من ريق عفالجودة وكذلك يتم توفير مخصصات مالية للعاملين بإدارة الجودة. كما قام المعهد بتوفير 

  وكوادر إلدارة نظام الجودة. كلجان المعاييرتدريس والهيئة المعاونة أعضاء هيئة ال

دير من أحيث  معنويةحتياجاتهم الإأنشطة وحدة الجودة وذلك بتلبية  يدعم المعهد الدعم المعنوي لنظم الجودة:

 جازنة إلتخاذ اإلجراءات الالزمجالس المعهد كما تتاح له الفرص إلوحدة ضمان الجودة يدعى لحضور م

  مهام الوحدة.

  العالقات والتفاعل مع القطاعات اإلنتاجية والخدمية في المجتمع

بها  لمحيطتصال مع القطاعات اإلنتاجية والخدمية في المجتمع اعلى تفعيل قنوات اإل يحرص المعهد

  .وبورسعيدمثل الهيئات المختلفة بمحافظة الدقهلية ودمياط 

التدريس لتنمية الموارد الذاتية للمعهد من خالل المشاركة في يوفر المعهد وسائل تحفيز ألعضاء هيئة 

يحصل عليه العضو من  المشاريع البحثية ومشاريع التطوير بالمعهد وبرتوكوالت التدريب. ونسبة ما

  .المشاركة في تنمية الموارد الذاتية طبقا لالئحة المالية


