وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
املعهد العايل للهندسة والتكنولوجيا – املنيا اجلديدة
رؤية الوحدة -:تتطلع وحدة ضمان الجودة أن يكون المعهد مؤسسة متميزة في مجال الهندسة والتكنولوجيا وخدمة البيئة وتنمية المجتمع بما
يضمن تحقق معايير الجودة واالعتماد

وحدة ضمان اجلودة
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وثيقة معايري اختيار القيادات األكادميية
يف ضوء ما ينتهجه املعهد حنو تطبيق مفاهيم اجلودة علي العملية التعليمية والبحث العلمي وخدمة املجتمع مما يلزم معه تطوير معايري
وآليات اختيار القيادات الختيار قيادات واعية بفكر التطوير واجلودة والسعي إيل التميز تعمللع علللي التغيللري لضل للع وقللادرة علللي
التخطيط االسترا تيجي ودراسة القدرة املؤسسية ووضع السياسللات المزمللة وااللاا القللرارات املم مللة سللعيا للنهللو باملعهللد وإعللمء

لكفاءته ولاعلية أداته كمؤسسة تعليمية وحبثية تعمع خلدمة املجتمع لذا مت حتديد املعايري والشروط املطلوبة هلذه القيادات .
هناك عدة اساليب الختيار القادة  ،منها -:
 -1املعرلة : Knowledge and Information

يتم التفضيل بني املتقدمني على اساس ما مت احلصول عليه من دورات ومهارات وشهادات متخصص االدارة والقيادة مما
تؤهله إيل االفضليه يف االختيار داخل املؤسسة
 -2اسلوب الكفاءة او اجلدارة : Competence Style

يتم التفضيل بني املتقدمني على اساس سابقة خربته يف العمل االداري وكفاءة يف ادارة املؤسسات مما حيقق اهداف
املؤسسة والذي يعد عنصرا فعال يف االختيار
 -3اسلوب الوضع حتت التجربة : Probationary

يلحق املتقدمني اىل اعمال االدارة القيادة اىل اختبارات تتضح هبا قدرته على االدارة والقيادة يف ظل ظروف العمل
املختلفة وتتم أعمال التدريب االختبار على اساس عملي وتطبيقي  ،ويتم ذلك عن طريق احلاق املرشحني لوظائف قيادية
بربامج تدريبية قبل اختيارهم وتستمر فترة التدريب لكشف جدارة املرشح وتقومي مدى كفايته اثناء الربنامج وعلى هذا
االساس يتم االختيار.
الشروط واملهارات الواجب توالرها يف اختيار القيادة  Interpersonal Skillsهي:
.1
.2
.3
.4

احلكمة يف التعامل مع املواقف.
السرعة يف اختاذ القرارات.
القدره علي قبول وجهات النظر املختلفة وحتليلها واختيار انسبها.
ان يقبل النصح واملشورة.

رسالة الوحدة  -:تلتزم وحدة ضمان الجودة بالمعهد باالستمرارية في غرس ثقافة الجودة بما يضمن الحصول علي
االعتماد
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وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
املعهد العايل للهندسة والتكنولوجيا – املنيا اجلديدة
رؤية الوحدة -:تتطلع وحدة ضمان الجودة أن يكون المعهد مؤسسة متميزة في مجال الهندسة والتكنولوجيا وخدمة البيئة وتنمية المجتمع بما
يضمن تحقق معايير الجودة واالعتماد

وحدة ضمان اجلودة
.5
.6
.7
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القدره علي ادارة وتوجيه العاملني باملؤسسة وحتفيزهم لرفع كفاءة املؤسسة.
القدرة علي اإلقناع للوصول إلختاذ القرار السليم.
األستماع جيداَ لآلراء املخالفة ومناقشتها.

حتديد القيادات األكادميية باملعهد:
.1

.2
.3
.4

يعني عميد املعهد بقرار من وزير التعليم العايل مع االخذ يف االعتبار القواعد العامة واملحددة مبوجب القانون رقم 52
لسنة  1970والقرارات املنظمة توفر االيت :
أ -اال يتجاوز سن العميد عند بداية العام الدراسي  70عاما
ب -ميكن ان يكون عميد املعهد رئيسا او عضوا يف جملس ادارة املعهد بشرط عدم جود أيه خمالفات مالية او
ادارية او اكادميية ضد املعهد
ت -اال تزيد فترة العمادة يف ذات املعهد الكثر من ست سنوات
و كمء املعهد.
رؤوساء االقسام باملعهد.
مدير وحدة اجلودة واالعتماد باملعهد.

علي املرشحني إرلاق التايل:
 .1السرية الذاتية للمرشح شاملة مسار احلياة العلمية -اجلوائز – حضور املؤمترات – األنشطة الطالبية – األنشطة املجتمعية
– األحباث والنشر العلمي.
 .2الدورات اليت حصل عليها املرشح والربامج التدريبية.
 .3اخلربات القيادية السابقة.
 .4اقتراح خاص برؤية املرشح لتطوير العملية التعليمية باملعهد.

رسالة الوحدة  -:تلتزم وحدة ضمان الجودة بالمعهد باالستمرارية في غرس ثقافة الجودة بما يضمن الحصول علي
االعتماد
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وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
املعهد العايل للهندسة والتكنولوجيا – املنيا اجلديدة
رؤية الوحدة -:تتطلع وحدة ضمان الجودة أن يكون المعهد مؤسسة متميزة في مجال الهندسة والتكنولوجيا وخدمة البيئة وتنمية المجتمع بما
يضمن تحقق معايير الجودة واالعتماد
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معايري اختيار القيادات األكادميية
اوال" :وكمء املعهد
وكيع املعهد لشئون التعليم والطمب
املعيار

النسبة

معيار لرعي

الكفاءة القيادية واإلدارية املشاركة يف وضع اخلطة االستراتيجية للمعهد
()%40
منصب قيادي أكادميي سابق يف مؤسسة تعليم
عايل معترف هبا أو إدارة مشروع حبثي او
مشروع تطوير
املشاركة يف جلان التطوير بوحدة االعتماد
وضمان اجلودة
املشاركة يف األنشطة الطالبية املختلفة
املشاركة يف جلان تطوير العملية التعليمية
احلصول علي دورات يف اإلدارة والتنمية البشرية
واهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
واجلوانب القانونية واملالية باملعهد
دولية /إقليمية
الكفاءة العلمية( )%25النشر يف دوريات وبراءات اختراع
دولية/إقليمية
املشاركة يف املؤمترات الدولية واملحلية
املشاركة يف حتكيم دوريات وجلان علمية
دولية
باحث يف أحد املشاريع البحثية املمولة
حملية
املشاركة يف اإلشراف علي الرسائل العلمية
تأليف كتب علمية يف جمال التخصص
السمات الشخصية االلتزام والزناهة
()%20
التعاون والعالقة مع الزمالء والرؤساء
واملرؤوسني
خدمة املجتمع( )%15عضوية مؤسسات املجتمع املدن
عضوية اللجان الداخلية باملعهد يف جمال خدمة

النسبة اليت
حصع عليها
املرشح

%5
%5
%5
%5
%5
%5
%4
%5
%5
%5
%3
%3
%10
%5
%5
%10

رسالة الوحدة  -:تلتزم وحدة ضمان الجودة بالمعهد باالستمرارية في غرس ثقافة الجودة بما يضمن الحصول علي
االعتماد
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وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
املعهد العايل للهندسة والتكنولوجيا – املنيا اجلديدة
رؤية الوحدة -:تتطلع وحدة ضمان الجودة أن يكون المعهد مؤسسة متميزة في مجال الهندسة والتكنولوجيا وخدمة البيئة وتنمية المجتمع بما
يضمن تحقق معايير الجودة واالعتماد
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املجتمع

وكيع املعهد لشئون البيئة وخدمة املجتمع
املعيار

معيار لرعي

الكفاءة القيادية املشاركة يف وضع اخلطة االستراتيجية للمعهد
واإلدارية ( )%25منصب قيادي أكادميي سابق يف مؤسسة تعليم
عايل معترف هبا
املشاركة يف جلان التطوير بوحدة االعتماد
وضمان اجلودة
املشاركة يف األنشطة الطالبية املختلفة
املشاركة يف جلان تطوير العملية التعليمية
احلصول علي دورات يف اإلدارة والتنمية البشرية
واهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
واجلوانب املالية والقانونية باملعهد
دولية/إقليمية
الكفاءة العلمية( )%20النشر يف دوريات وبراءات اختراع
دولية/إقليمية
املشاركة يف تنظيم املؤمترات الدولية واملحلية
املشاركة يف حتكيم دوريات وجلان علمية
دولية  /حملية
باحث يف أحد املشاريع البحثية املمولة
املشاركة يف اإلشراف علي الرسائل العلمية
تأليف كتب علمية يف جمال التخصص
السمات الشخصية االلتزام والزناهة
()%20
التعاون والعالقة مع الزمالء والرؤساء
واملرؤوسني
خدمة املجتمع( )%35عضوية مؤسسات املجتمع املدن
عضوية اللجان الداخلية باملعهد يف جمال خدمة
املجتمع
املشاركة يف االستشارات العلمية املقدمة خلدمة
املجتمع
املشاركة يف تنفيذ املشروعات التنموية يف املجتمع
املدن

النسبة

النسبة اليت حصع
عليها املرشح

%5
%5
%5
%5
%5
%5
%3
%3
%5
%5
%2
%3
%10
%10
%5
%5
%10
%10

رسالة الوحدة  -:تلتزم وحدة ضمان الجودة بالمعهد باالستمرارية في غرس ثقافة الجودة بما يضمن الحصول علي
االعتماد
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وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
املعهد العايل للهندسة والتكنولوجيا – املنيا اجلديدة
رؤية الوحدة -:تتطلع وحدة ضمان الجودة أن يكون المعهد مؤسسة متميزة في مجال الهندسة والتكنولوجيا وخدمة البيئة وتنمية المجتمع بما
يضمن تحقق معايير الجودة واالعتماد

وحدة ضمان اجلودة
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االملام باملشاكل البيئية املعاصرة

%5

رسالة الوحدة  -:تلتزم وحدة ضمان الجودة بالمعهد باالستمرارية في غرس ثقافة الجودة بما يضمن الحصول علي
االعتماد
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وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
املعهد العايل للهندسة والتكنولوجيا – املنيا اجلديدة
رؤية الوحدة -:تتطلع وحدة ضمان الجودة أن يكون المعهد مؤسسة متميزة في مجال الهندسة والتكنولوجيا وخدمة البيئة وتنمية المجتمع بما
يضمن تحقق معايير الجودة واالعتماد
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ثانيا  :رؤوساء االقسام باملعهد
املعيار

معيار لرعي

النشر يف دوريات
الكفاءة العلمية()%30
املشاركة يف املؤمترات الدولية واملحلية
املشاركة يف حتكيم دوريات واللجان العلمية
باحث يف أحد املشاريع البحثية املمولة
املشاركة يف اإلشراف علي الرسائل العلمية
تأليف كتب علمية يف جمال التخصص
الكفاءة القيادية رؤية مستقبلية بالنسبة للقسم واملعهد
واإلدارية ( )%30املشاركة يف جلان التطوير بوحدة االعتماد
وضمان اجلودة
املشاركة يف األنشطة الطالبية املختلفة
اخلربة بالعملية التعليمية والتدريس يف جمال
التخصص بالقسم
اإلملام باحتياجات القسم من األجهزة واملعامل
احلصول علي دورات يف اإلدارة
احلصول علي دورات يف تصميم املناهج والتعليم
والتعلم
السمات الشخصية االلتزام والزناهة
()%25
التعاون والعالقة مع الزمالء والرؤساء
واملرؤوسني
املهارة يف التعامل مع املشاكل الطالبية
خدمة املجتمع( )%15عضوية مؤسسات املجتمع املدن
عضوية اللجان الداخلية باملعهد يف جمال خدمة
املجتمع

النسبة

دولية/إقليمية
دولية/إقليمية
دولية/إقليمية
دولية /حملية

النسبة اليت حصع
عليها املرشح

%6
%6
%6
%6
%3
%3
%4
%3
%4
%3
%4
%4

%5
%10
%10
%8
%12

رسالة الوحدة  -:تلتزم وحدة ضمان الجودة بالمعهد باالستمرارية في غرس ثقافة الجودة بما يضمن الحصول علي
االعتماد
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وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
املعهد العايل للهندسة والتكنولوجيا – املنيا اجلديدة
رؤية الوحدة -:تتطلع وحدة ضمان الجودة أن يكون المعهد مؤسسة متميزة في مجال الهندسة والتكنولوجيا وخدمة البيئة وتنمية المجتمع بما
يضمن تحقق معايير الجودة واالعتماد

وحدة ضمان اجلودة
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ثالثا مدير وحدة ضمان اجلودة
يعني نينيني مني نينيدير الوحني نينيدة مني نينين بني نينيني اعضني نينياء هيئني نينية التني نينيدريس بقني نينيرار مني نينين رئني نينييس جملني نينيس إدارة املعهني نينيد ملني نينيدة ثالثني نينية أعني نينيوام قابلني نينية
للتجديد و بترشيح من جملس اإلدارة.
شروط شغع الوظيفة -:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

عضو هيئة تدريس على رأس العمل.
حاصل على درجة الدكتوراه.
سجله خايل من اجلزاءات أو لفت النظر.
حاصل على دورات تدريبية يف جمال نظم ضمان اجلودة و االعتماد.
لديه مهارات التواصل الفعال مع اآلخرين.
لديه مهارات حسن اإلدارة.
مشهود له باملصداقية و االلتزام و العمل اجلاد.

مسئوليات و مهام مدير الوحدة -:
 -1متابعة األنشطة األكادميية باملعهد النييت تشنيمل متابعنية وضنيع املعنيايري األكادميينية و توصنييف النيربامج و املقنيررات الدراسنيية و
إعداد تقارير الربامج و املقررات الدراسية و وضع خطط التحسني و آليات تنفيذها.
 -2وضع خطة تنفيذينية للوحنيدة و آلينيات تفعيلهنيا إلعنيداد و متابعنية و مراجعنية التقنيارير السنينوية (التقينييم النيذايت) للمعهنيد وفقنيً
لنماذج اهليئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد.
 -3متابعة تطبيق نظم تقينييم األداء و التقنيومي الطنيال و قينياس الرضنيا و تطويرهنيا و التأكنيد منين توعينية و تنيدريب أعضنياء هيئنية
التدريس على التقييم املستجدة و احلديثة.
 -4تفعيل خطة العمل السنوية املوثقة و املعلنة من خالل اللجان الفنينية هبنيا لتحقينيق رسنيالتها و تنظنييم لنيالت التوعينية املتعلقنية
بنشر ثقافة اجلودة  ,و التطورات اليت طرأت عليها  ,وذلك على مستوى الطالب و أعضاء هيئة التدريس و اإلداريني و مجينيع
الفئات املستهدفة.
 -5تفعيل آليات املراجعة الداخلية و اخلارجية لتقييم الربامج التعليمية من قبل ( مقنييم خنيارجي – طنيالب السنينة النهائينية –
اخلرجيون – أصحاب العمل و غريها ).
رسالة الوحدة  -:تلتزم وحدة ضمان الجودة بالمعهد باالستمرارية في غرس ثقافة الجودة بما يضمن الحصول علي
االعتماد
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وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
املعهد العايل للهندسة والتكنولوجيا – املنيا اجلديدة
رؤية الوحدة -:تتطلع وحدة ضمان الجودة أن يكون المعهد مؤسسة متميزة في مجال الهندسة والتكنولوجيا وخدمة البيئة وتنمية المجتمع بما
يضمن تحقق معايير الجودة واالعتماد

وحدة ضمان اجلودة

Quality Assurance Unit

 -6بناء قواعد البيانات الالزمة و إعداد بيانات و إحصائيات عن مجينيع أنشنيطة املعهنيد واملنيوارد البشنيرية و اإلمكانينيات املتاحنية
لكل برنامج و اخلدمات الطالبية  ,وأنشطة خدمة املجتمع و تنمية البيئة والدراسات و األنشطة البحثية.
 -7متابعة إعداد ملفات االعتماد لتأهيل املعهد للتقدم لالعتماد للهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد.

رسالة الوحدة  -:تلتزم وحدة ضمان الجودة بالمعهد باالستمرارية في غرس ثقافة الجودة بما يضمن الحصول علي
االعتماد
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