
ستراتيجية السياسات العامة لمعهد الدراسات العليا والبحوث المنبثقة من الرسالة والغايات اال
 للجامعة

 

ينتهج المعهد سياسات واضحة تعكس رسالة الجامعة، ويبنى خططه وبرامجه كترجمة للغايات 

المحاور الثالثة ستراتيجية للمعهد ويعمل المعهد بعدد من السياسات المتنوعة التي تغطي واألهداف اال

كمؤسسة أكاديمية )التعليم والتعلم، البحث العلمي، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة(، وذلك بخالف السياسات 

وثيقة سياسات المعهد فى المجاالت  اعتمادتم دارية والمالية التى تخضع للقوانين واللوائح المصرية. اإل

 . 8/8/2015خ يالمختلفة بمجلس المعهد بتار

 اسيات المعهد ما يلى:يوتتمثل س

 سياسة المعهد فى مجال التعليم والتعلم :  (1)

فإن سياسة المعهد تتمثل في مجاالت التعليم فى البنود  برامج دراسات عليا فقطن المعهد يقدم إحيث 

 اآلتية:

لتحاق بالبرامج التى يقدمها المعهد حسب الدراسة تباع سياسة مرنة وعادلة لقبول للطالب فى االا .1

 كتسبوه من خبرات إضافية. االجامعية وما 

 السعى الجاد لتطبيق المعايير األكاديمية المرجعية للدراسات العليا على الوجه األمثل. .2

 المراجعة والتقويم الداخلي والخارجى للبرامج والمقررات الدراسية. .3

 مي.تفعيل نظام اإلرشاد األكادي .4

 جتماعات دورية لهم .امتابعة الخريجين وعقد  .5

 حتياجات سوق العمل.اتحديث البرامج التعليمية بما يتوافق مع  .6

 تهيئة البنية التحتية والمعامل وقاعات الدراسة . .7

الطرق الحديثة للتعليم والتعلم وطرق تقييم  استخدامتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على كيفية  .8

 الطالب.

 التقويم البناء المستمر ألداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. .9

 م الذاتى والمستمر والعمل فى مجموعات لكل الدارسين بالمعهد.غرس قيم التعل .10

 متحانية وطرق التدريس.ستفادة من تقويم الطالب للمحتوى العلمى للمقررات والورقة االاال .11

 تقديم بعض المقررات عن طريق التعليم المستمر. .12



 سياسة المعهد في مجاالت البحث العلمي )الدراسات العليا(:  (2)

 ربط الخطة البحثية للمعهد بخطة الجامعة وخطة الدولة. .1

 تنشيط البحوث المشتركة بين األقسام والكليات والمعاهد. .2

 العمل على جذب مشروعات بحثية محلية وإقليمية ودولية. .3

 وتعليمية مرموقة.مع جهات بحثية   (MOU)تنشيط إتفاقيات التعاون .4

 العمل على تسويق البحوث العلمية داخلياً وخارجياً. .5

 تهيئة البنية التحتية وتوفير األجهزة واألدوات الالزمة للبحث العلمي. .6

 نشرأخالقيات البحث العلمي. .7

 تنمية مهارات الطالب على طرق البحث العلمي. .8

 لة بالبحث العلمي.شتراك في المؤتمرات والندوات وورش العمل ذات الصتشجيع اال .9

 تنمية الموارد المالية الالزمة لتمويل ودعم البحث العلمى .10

 تشجيع البحوث العلمية التطبيقية .11

 تشجيع النشر العلمى فى المجالت العلمية الدولية المحكمة ذات معامالت التأثير المرتفعة .12

 البيئة.التكامل مع سياسات المعهد فى مجال التعليم ومجاالت خدمة المجتمع وتنمية  .13

 نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية وتسجيل براءات االختراع. .14

 ستفادة من المبعوثين والعائدين من الخارج في نقل التكنولوجيا المتطورة .اال .15

 

  استكمال وتطوير الهياكل األكاديمية: سياسة المعهد فى (3)

األكاديمية ضم أعضاء هيئة تدريس فى التخصصات التى تهم المعهد حسب هياكل األقسام  .1

 ستكمال النقص فى االتجاهات العلمية الحديثةال

 فى التخصصات التى تهم المعهدوجود سياسة وخطة لتعيين المعيديين  .2

 

 سياسة المعهد فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة: (4)

 تحقيق خدمات مجتمعية تتوافق مع خطة الجامعة والدولة لدعم التنمية المستدامة. .1

 ة ألقسام المعهد بمشاكل المجتمع والبيئةربط الخطة البحثي .2

 التوسع في أنشطة المعهد في مجاالت نقل الخبرات واالستشارات الفنية.  .3



العمل على زيادة رضاء األطراف المجتمعية عن أنشطة المعهد بالمراجعة وتحسين األداء  .4

 ستمرار.اب

 اشراك األطراف المجتمعية فى أنشطة المعهد .5

 تفعيل أنشطة الوحدة ذات الطابع الخاص لخدمة المجتمع  .6

 المساهمة المستمرة فى حل المشكالت البيئية وتنمية الوعى البيئى  .7

 اشراك  أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطالب فى أنشطة خدمة المجتمع .8

 ال التعليم ومجال البحث العلمى التكامل مع سياسات المعهد فى مج .9

 الخريجين فى أنشطة المعهد ومجهودات تطويره.شراك ا .10

 

 سياسة المعهد المالية :  (5)

 زيادة الموارد المالية عن طريق:  .1

 ستشاراتاالو نقل التكنولوجياالوحدة ذات الطابع الخاص من خالل عقد ورش عمل   - أ

 تسويق الخدمات.و مركز المعلوماتو المعامل المركزيةو

 من الجهات المختلفة مثل أكاديمية البحث العلمىالتقدم للمشروعات البحثية الممولة  - ب

 زيادة أعداد الطالب الوافدين - ت

 العمل على جذب التبرعات والمنح - ث

 المادى للعملية التعليمية والبحثية بالمعهد عن طريق مشاركة القطاع الصناعي ومنح التفرغ  الدعم .2

 ربط الحوافز باإلنتاج .3

 

 سياسة المعهد اإلدارية :  (6)

 الهيكل اإلدارىتقييم وتطوير  -1

 إعادة توزيع العاملين وفقاً لسياسة الشخص المناسب في المكان المناسب. -2

 تنمية مهارات اإلداريين في المجاالت التي يحتاجها المعهد. -3

 توفير المستلزمات الالزمة لإلدارات المختلفة مما يحقق األداء الجيد -4

 تطوير طرق قياس مؤشرات األداء للعاملين -5

حتياجات التدريبية نتائج تحليل مؤشرات األداء للعاملين والقيادات اإلدارية فى تحديد اال استخدام -6

 لهم.



 تباع نظام المسألة والمحاسبة وربط الحوافز باألداء مع العدالة في توزيع الحوافز.ا -7

العدالة في توزيع الحوافز التي يحصل عليها األشخاص من نفس المستوى الوظيفي والكفاءة  -8

 الوظيفية.

 ين وحملة الشهادات العليا فى الوظائف الشاغرة بالمعهد حسب األنشطة المختلفة تعين أوائل الخرج -9

 يق لرفع كفاءة العملية اإلدراية ثجارى إنشاء مركز للمعلومات والتو -10

 

 


