
  

  اصدار 

  ٢٠٢٠يناير 

 

  

 
 

 

 

  وزارة التعليم العالي

  معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا 

  وحدة ضمان الجودة



  
 

 
1 

 

 
 ً ٔنه    من ادارة   اميا ٔهدافه ما  يت  لناملعهد ب ارات و حقق  هيا  ادة  ىل رٔسه ق كن  ادة املؤه متت    ءةكفاذات  مل  ٔن الق  ، متكهنا من ذ

اح وف ٔهداف املرجوة بن ق ا ادة املؤه ال ميكن حتق راية واحلمكة والقرار السلمي وبدون الق ٔن جترى ل  اا ا حترص ٕادارة املعهد  ية، 

املناسبة العنارص  يار  اخ اداتمن    معلية  ومدي    الق ٕالدارة  ربهتا  ٔساس  ىل  واحلرص  العناية  من  ة  اكف ة  بدر وإالدارية  ٔاكدميية  ا

لية املؤسسة.  امع واملسمتر لرفع كفاءة وفا ق التطور ا ي تتويل مسئولياته مما يتضمن حتق ور ا   استعدادها لطبيعة ا

هت   من هذه الرؤية، وما  انطالقاً و  دمة م   املعهد حنو  ادارة  هت ٔداء   روتطو   ة،متزي تقدمي  ظومة ا بتاكر وإالبداعو   ،م ىل  شجع  ،  اليت 

ٔ ورفع مستوى   ملعهد  داءا ٔاكدميية وإالدارية  منيهتم يف جماال  ،لكوادر ا الل    ،همختصص   تو إالدارات  مبختلف    الوضع احلايل  رفع من 

ٔداء مي  ٔفراد  وتق ٔاكدميي وإالداري    وضع معايري الستقطابومن مث    هبا،امللكفني  ، وحتليل املهامت  ا ٔداء ا العنارص املؤه ذوي اخلربة يف ا

كون  ق واليت  ىل حتق   .تطوروال ودة اهداف املعهد وما متليه معايري اجلقادرة 

ادة حنو تطبيق مفاهمي اجلودة  ة جلودة التعلمي   ،العملية التعلميية يف ويف ضوء ما يقوم به املعهد من خطوات  ليه املعايري القوم وما تنص 

ين فكر التطور والسعي   ادة واعية تت ادات تعمل    ٕاىلىل رضورة وجود ق يار ق ليات اخ ستدعي تطور معايري و ي  ٔمر ا متزي، ا ا

ٔفضل وقادرة  ىل ا سرتاتيجي ودراسة القدرة املؤسسية ووضع السياسات الالزمة واختاذ القرارات يف ٕاطار    ىللتغيري ل التخطيط 

متع  رفع كفاءةزمين مالمئ يضمن  ٔداء ملا متليه املعايري العاملية املعهد مكؤسسة تعلميية وحبثية تعمل خلدمة ا   .والوصول 

ٔاكدميية وإالدارية وحفصها بدقة، وكذ   ىل العديد  طالعوبعد   ادة ا لق يار العنارص املؤه  داد معايري اخ ٕ راسات اخلاصة  من ا

ربات اجلامعات ىل بعض  ٔاكدميية وإالدارية  الوقوف  ادات ا لق ستقطاب  يار و الخ لكيات املناظرة ف يتعلق  راسة هباوا ، فٕان ا

ديد املعايري امل ٔاكدميية وإالدارية استفاهئا يف  طلوبتوصلت لت ادات ا ره الحقًا.الق ٔيت ذ   كام سي
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 :في  وتتمثل االختيار، عملية إجراءات: الثاني المعيار
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 القانونية  الشئون إدارة مدير  اختيار معايير

١.       

 

٢.  

٣.  

٤.  

٥.  

 العامة  العالقات إدارة مدير  اختيار معايير

١. 

 

٢. 

 

٣.  

٤.  

٥.  

٦.  

٧.  

 البشرية  الموارد ادارة مدير  اختيار معايير

١. 



 



  
 

 
5 

٢. 

 

٣. 

 

٤.  
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 واالمتحان  الدراسة شئون إدارة مدير  اختيار معايير
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 الشباب  رعاية ادارة مدير  اختيار معايير
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 والمخازن  المشتريات إدارة مدير  اختيار معايير
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  بالمعهد األكاديمية القيادات الختيار  عامة معايير
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  األكاديمي  القسم رئيس اختيار معايير
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     المعهد وكيل اختيار معايير
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