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 نبذة عن معهد الدراسات  العليا والبحوث
    

 

  " مركأأأل الدراسأأأات العليأأأا والبحأأأوث "   1972انشأأأجت عامعأأأن ايسأأأ عدر ن  أأأ  عأأأا  

باالشتراك مع هيئن اليونس و والبرنامج اينمائ  لألمم المتحدة, بهدف تأدعيم الدراسأات 

عـــــات  العلأو  العليا بالوطن وتشجيع الباحثين    مختلف التخصصات, خاصن     قطا

 األساسين وبحوث البيئن والبحوث الت عولوعين .

ونتيجن للدراسات المستمرة كان من الضروري تفعيل دور المركل وتطو ره ، واستحداث 

مجأأاالت للدراسأأات العليأأا متعأأددة التخصصأأات مأأماناا السأأتمرار ن المسأأيرة التأأ  بأأد ت 

يهأأأا  أأأ  مجأأأات الدراسأأأات العليأأأا بطر قأأن معهجيأأأن مقععأأأن حسأأأا المعأأأا ير المتعأأارف عل

ـأـن وقأـد وا أ   والبحوث, ومن ثم اقترح انشاء معهـد الدراسات العليأا والبحأوث بالجامع

مجلس الجامعن على ايقتراح وكذلك وا قت لجأان القطاعأات المختصأن بأالمجلس األعلأ  

 للجامعات .

 

"  لسعن 139  صدر قرار رئيس عمهور ن مصر العربين رقم " 1983 ونيو  12و   

  بشجن تعظيم 1972لسعن  49  بتعد ل بعض  ح ــا  الالئحن التعفيذ ن للقانون رقم 1983

الجامعات وقد تضمن القرار انشاء "  معهــد الدراسات العليـــا والبحوث" الأذي  ت أون 

من قسم الدراسات البيئين وقسأم علأو  المأواد. وتبأع صلأك صأدور قأرار المجلأس األعلأى 

   ون مركل الدراسات العليا والبحوث وحدة صات طابع خاص .للجامعات بجن 

بإنشاء قسم  علـو  الت عولوعيا  379  صــدر القرار الوزاري رقــم 1987ما و  7و   

الحيو ـن   وت عولوعيا المعلومات و صبح المعهأد  ضأم  ربعأن  قسأا  علميأن صات طبيعأن 

األقسأا   مثلأت   كاد ميأن رئيسأين وست مل المعهد هيئته  ى  ربعن  قسامتداخلن، حيث  ا

إص  ن طبيعأأن الدراسأأأن ن, تخصصأأات مسأأتحدثن  أأى الجامعأأات المصأأأر ن  أأى صلأأك الحأأي

 العلأو تتطلا خلفيأن متعأددة التخصصأات ومتداخلأن بأين مختلأف  ذه األقسا والبحوث به

 ن تتعاوت المشاكل التأى تأعع س علأى الواقأع  امعذ بدا ن العمل به  وقد روعاألساسين. 

 .  وعم   كاد م  تطبيق  تعالج القضا ا المحلين بجسلوب علم   والت لقوما
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 : الموقع الجغرا   والمبان 

طر أأأ  الحر أأأن بمعطقأأأن بأأأاب شأأأرق   163 قأأأع معهأأأد الدراسأأأات العليأأأا والبحأأأوث  أأأ  

مبعأ  ايدارة و ت أون مأن ثالثأن طوابأأ   –بايسأ عدر ن و ضأم المعهأد مبعيأين رئيسأيين 

و ت أون مأن سأأبعن  المعامأألارة وقاعأات التأأدر س والم تبأن, ومبعأى و شأمل م اتأا ايد

 .المؤتمرات وإدارات األقسا  طواب  و شمل المعامل وقاعن
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 دارة المعهدإ

 

 معهدالعميد    مختار إبراهيم  وسف. د.  . 1
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 :رسالن المعهد

 
متطورة  وبحثين تعليمين معظومن ممن حد ثن مجاالت    العليا الدراسات برامج "تقد م

د بالمعارف والمهارات المتبا عن والمتداخلن تلود خر ج  المعه الدراسات على تعتمد

البحوث  الحد ثن، وترشدهم إلى سلوكيات وقيم العمل القو من، ، كما  سعى المعهد يعراء

التطبيقينالهاد ن الت  تؤهل خر جيه لمجاالت العمل المتعوعن و قد  خدماته العلمين للمجتمع 

 مر".المست التدر ا الت  تشمل البحوث المشتركن واالستشارات والتحاليل وبرامج

. 

 :رؤ ن المعهد 

البحوث آلن  برز ك يان علمأى بحثأى متميأل  توا أ  هداؤه  و العليا الدراسات  سعى معهد

مع المعا ير القومين والعالميأن لجأودة التعلأيم. وهأو  طمأح  ن  حقأ  هأذا التميأل البحثأى 

والعلمى  ى كا أن برامجأه التعليميأن والبحثيأن وخدمأن المجتمأع، و ن  سأهم  أ  صأعاعن 

لعلأأأأأأأأم وإثأأأأأأأأراء المعر أأأأأأأأأن بالبحأأأأأأأأث العلمأأأأأأأأ  الهأأأأأأأأأادف، وإقامأأأأأأأأن شأأأأأأأأراكن مأأأأأأأأأع ا

عسأأأراا ملدوعأأأا بيعأأأه وبأأأين المجتمأأأع ل أأأى  صأأأل   المتقدمأأأن وبعأأأاء العلميأأأن المجتمعأأات

القطاعأأأات التعليميأأن واينتاعيأأأن والخدميأأأن  إلأأى بالمعأأارف والتقعيأأأات واألبحأأاث الحد ثأأأن

                          .والمجتمعيأأن
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 :معهد  هداف ال

 
  التخصصأات البيعيأأن والمتداخلأأن، حيأأث  لتقأأ تواعأأدقامأت  لسأأفن المعهأأد علأأى  -1

 يطأرح  ،لمعالجن مومأو  متشأعا  المرتبطهالباحثون من مختلف التخصصات 

 .ومعاهج تساعد على حل المش لن حالا عذر اا مت امالا ا كل ــ من زاو ته ــ    ار

 

ددة    مجاالت حد ثن تلب  احتياعات  هدف المعهد ال  تقد م برامج اكاد مين متع -2

المجتمع المتلا دة من التقعيات الحد ثن حيث  قد  دراسات تؤهأل للحصأوت علأ  

شهادة الدبلومات مهعين و كاد مين ودرعات الماعستير والأدكتوراه  أ  مجأاالت 

 الدراسات البيئين وعلو  المواد والت عولوعيا الحيو ن وت عولوعيا المعلومات .

 

تخأد    التأ الحد ثأنبحاث  ى المجأاالت األن  هداف المعهد الرئيسين إعراء مو  - 3

تعأاون مأع المؤسسأات البحثيأن والتعليميأن بالجامعأن وخارعهأا بالالبيئأن والمجتمأع و

، وهأو خأرو     هأدف تطبيقألتحقي واالنتاعين ومع الصعاعن والقطاعات اللراعين

مأن تلأأك  ةلتحقيأأ  الفائأدة المرعأولأى  المجتمأع إملأ  حيأأل المعالبحأاث مأن نتأائج األ

 .بحاثألا

 

 ى مجات التعلأيم والتأدر ا  يقأا   مستمرة  دراسات  م قدكما  هدف المعهد إل  ت - 4

حلقن دراسين،  قو  بالتدر س  يها األساتذة المصأر ون  ني ربعسعو اا ما  قرب من 

 لصأأعاع البحثأأ  وامومأأوعات التأأى تهأأم المجتمأأع الواألعانأأا المتخصصأأون  أأى 

 المجاالت . واينتاع  والتجاري    شتى

 

كما  هدف المعهد ال  ان   ون هداه لعقل الت عولوعيا الحد ثن من خالت التواصل  – 5

 .المستمر مع الجامعات االععبين 

 

قأأد م االستشأأارات للمؤسسأأات الصأأعاعين والعلميأأن  أأى ت إلأأىالمعهأأد  هأأدف و  ضأأاا  - 6

مأع    عضأاء هيئأن التأدر س بأه اتوخبأر اتالموموعات التى تقع  ى مجات تخصصأ

للمأأوارد الطبيعيأأن المختلفأأن والحيلولأأن دون األمثأأل االسأأتخدا  و ،الحفأأاع علأأى البيئأأن
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لى اهدار تلك الموارد؛ وصلك ل ونها إوقو  الممارسات واألنشطن التى  م ن  ن تؤدى 

ع التركيأل ن مأالقادمأتش ل مخلوناا  ساسأياا لعمليأات التعميأن وحقأاا مأن حقأوا األعيأات 

 .  على ت عولوعيا المواد

 أى مد عأن ايسأأ عدر ن  ساسأين ألا مأأن بيأوت الخبأرةبيتأاا  صأبح  ن إلأى و هأدف المعهأد 

 ومركلاا من مراكل التميل المعترف بها دولياا .
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 األقسا  األكاد مين بالمعهد

 

 

 قسم الدراسات البيئين (1)

 ن:الرؤ  -

بناا منظنمةظاامنةاا ظامنظ ل ظااامن االبحاا انةب بةااةتنب بة ةاامنيبانحااال ن ن  حااةمنظةاةاا  ن

ن.ن نةاة ة  نحةبمن نةعةمنلةبالنب خلةجةننةب ب ةثةننأةنب خاظ انب ظج ظعةم

ن:نالرسالـن -

 ةقةاامنظومااةتنب  نظةاامنب ظحاا ابظمنةقثاالبمنب قااال نب قةظةاامن  ااة ةلنبة اامن ااةةمنأ  اا ن
نةظةوز نب ظةبطنةن ن.ن ظعةةم ن ن ا نظةمنب حة ةةم

 االهداف ايستراتيجين : 

ن ىنب ظج الانب    ةم:ن- ن خلةجنلةبالنظ ظةز 

ن. ن*ب حة ح انب بة ةم

نب بة ةمنةبإلح   انب بة ىن. ن*بإلابل 

ن. نب وةزة  ةمنةب بةة ةجةم ن*ب بة م

ن. نب طبةعةم نب ظةبلا ن*نقابل 

ن. ن* ةاةانة ةخةصنب ظاةث انب بة ةمنةظع  ج م 



 

9 

 

نثلنب بة ىن اظةلةع ان.* قةةتنبآل

ن. نب ظن خةمنةب ظخ طلنب بة ةم ن*ب  غةلبا

ن. نبالزظ انةب لةبلتنب بة ةم ن*قابل 

ن.ن نب بة ةم ن*ب  ةعةم

نبإلل ق منبظح ةىنب بةةتنةنةعة م نة ألةان الةة م ن انةلنب اة ىن.ن-

 لاةةننظجظةعا انبةثةامنظ ب ةنامنب  خ  ا انحا ال نعااىنب  ع ظا نةةا نب ظةاالالانن-

ننب بة ة نم.

 اااعةتنب  عاا ةننبااةننب قحااتنةب ظخححاا انب خاظةاامنةبإلن  جةاامن  عمااةتنبالحاا و ا نظااننن-
ن اقحتن. نب خبلبانب عاظةم

بناا منعالحاا انعاظةاامن ع  اامنبااةننب قحااتنةب ج ظعاا انةب ظع تااانبالجنبةاامنب ظ ظةااز ن ااىنن-

ن  . ب ظج الانب بة ةم

 قسم علو  المواد (2)

 :الرؤ ن -

ظةا نظ ظةازبينةقااتنخاظامن عاةظةامنظ طاةل ن ا نظجا  نأننة بحنب قحاتنظللازبنعاظةا نبحاة

عاةتنة لنة ةجة نب ظةباينةجال نب بةاةتنب عاظةامنبسح حاةمنةب  طبةقةامنب م ا امن  طاةةلن

ب ظةباينة ع ةننظعنب  ن عمينة اظنننخبل ما ن ا نظاةباتنب  عاةظةامنةظةالةع  ثنب بةثةامن

نب عاظةم.  ةةقاتن ا ن عمنةب ظج ظعنخاظ  ثنةبح ة لب ث

 :رســــالنال -

ةحااعىنب قحااتنق ااىنقعااابانب لااةبالنب عاظةاامنب ظ خ  اامن اا نعاااةتنة لنة ةجةاا نب ظااةبان

ةةزةاتتنبا  خبل نب  ا نناختامتن ا ع ظا نظاعنب ظاةبانةبخ ة لتا ينةي ا نظاننخاال ن قااةتن

الجاا انعاظةاامنظع ظااا ين قااةتنبالبحاامن لبلةااانب ظااةبانةخةب اام نةطاالمن ةخة اام ن

ةحعىنق ىنب قة تنبا  بةةتنب لبظةامنق اىن طاةةلنعااةتنةبخ ة لت نةةح   ن  نةعم ينلظ ن

ة لنة ةجة نب ظةبانظننخال نب قة تنبا  بةةتنبسح حاةمنةب  طبةقةامينة نوةاينب ظةالةع ان

ب بةثةمنب   ع ةننظعنب مة ا انب عاظةامنب ظةاةامنةب اة ةامينلظا نةحاعىنق اىنخاظامنب ظج ظاعن

نب  ن ع .ظننخال ن قاةتنب خاظ انبالح ة لةمنةب  الةبةمنةب  ةا ن اظج ظع  ةاةم

 

 

 األهداف ايســـــــتراتيجين



 

10 

 

 طةةلنب عظاةمنب  عاةظةمنة ةااةتنب ظنا تجنةطالمنب  االةتن ا ةبلاانظاعنب  ةجما ان -

ب ع  ظةمن  نعاةتنب ظةبان  أتة نب لةبالنب ق ال نعاىنب ظن  حامن ا نحاةمنب عظا ن ا ن
 اظج ظع.ظج  ن  نةعنةبخ ة لنة ةغة نب ظةبانةلي  نب  علةفنب   خ صن 

قجاالبمنب بةااةتنب  اا ن مااافنق ااىن عظةاامنب ومااتن عاااةتنة لنة ةجةاا نب ظااةبانةب لبظةاامن -
  ة نب ظةلالانب  طبةقةم.

ب  عااا ةننظاااعنب مة ااا انب عاظةااامنب ظةاةااامنةب اة ةااامنةظخححااا انبإلن ااا  نةب خااااظ ان -
ةحط عاا انبسعظااا  ن ااا نظجاا الانب بةاااةتنةب  اااالةانةبالح ةاا لبانبظااا نةخااااتن

نةةنعلتنعاىن  نب  قحت.ب ظج ظع نةب بةثةم نب  عاةظةم  طةةلنب عظاةم
 

 قسم الت عولوعبا الحيو ن (3)

 :الرؤ ن -

الحد ثن وعلى درعأن عاليأن  الحيو ن تجهيل كوادر علمين مبدعن ومتميلة ومتم عن من التقعيات

 .قطاعات اينتا  المختلفنلمبت رة  خدماتمن ال فاءة وإعراء بحوث رائدة قادرة على تقد م 

 :الرســــالن -

تجهيأأل خأأر جين للعمأأل ب ا أأن  أأرو  العلأأو  والتقعيأأات الحد ثأأن مثأأل قطاعأأات التعلأأيم والبحأأث 

والصعاعن واينتا  وخدمن المجتمع من خالت الشأراكن مأع المجتمعأات العلميأن المتقدمأن ومأن 

 خالت  داء متطور  واكا التقد  العالمى.

 األهداف ايســـــــتراتيجين

عأده ع التخصصات البيئين والمتداخلن، حيث  لتقى البأاحثون مأن قامت  لسفن القسم على تجمي

تقأد م حلأوت تخصصات لمعالجن مومو  بحث متشعا  يطرح كل    ارا ومعاهج تساعد على 

 ن.وقد روعى معذ بدا ن العمل  ن تتعاوت المشاكل التى تعع س على الواقع القأومى وامت امله 

  هدف تطبيقى، وهو خرو  نتائج األبحاث من حيل تعالج القضا ا المحلين بجسلوب علمى لتحقي

 المعامل إلى المجتمع لتحقي  الفائدة المرعوة من تلك األبحاث.

 قسم ت عولوعبا المعلومات (4)

 :الرؤ ن -

ن "المعلومات تغير نمط الحياة" و ن العالم الذى  عتمد على استخالص وإستخدا  المعلومات إ

الجميأع علأى االكتشأاف والأتعلم واالبت أار وحأل   حفأل حيأث مأرورةو بجقصى كفاءة مم عأن هأ

 المش الت و ى العها ن التمتع بحياة   ضل.
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 :الرســــالن -

المعلومات  ت عولوعيا "مهمتعا  ن نجعل المعلومات تعمل"،  عحن نعد الباحثين  ى كا ن مجاالت

ات ونبحأأث المشأأأ الت وعميأأع الفأأأرص المتاحأأن السأأأتخدامها ونقأأو  بتصأأأميم الحلأأوت للتحأأأد 

 المعلوماتين.

 

 األهداف ايســـــــتراتيجين

 ن تعتمأأأد اسأأأتراتيجين قسأأأم ت عولوعيأأأا المعلومأأأات علأأأى تفعيأأأل ايتجاهأأأات البحثيأأأن الحد ثأأأن 

لخارعى ولتحقيأ  تلأك ايسأتراتيجين تتبعأى الخطأن اومتطلبات السوا على المستوى الداخلى و

ونظأأم الوسأائط المتعأأددة وتطبيقاتهأأا ايتصأاالت الرقميأأن وشأأب ات الحاسأبات و البحثيأن للقسأأم 

والعظم الخبيرة ونظم دعم اتخاص القرار الذكين ومعالجن الصور الرقمين وتصميم نظم المعلومات 

المتقدمأأن وتطبيقأأات الأأذكاء ايصأأطعاعى ونظأأم قواعأأد المعر أأن و مأأن المعلومأأات وت عولوعيأأا 

 اينترنت.
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 الدرعات العلمين والدبلومات الت   معحها المعهد

 
 قبل المعهد الطالب الحاصلين على الدرعأن الجامعيأن األولأى مأن خر جأى كليأات 

بهأأأدف تأأأجهيلهم  أأأى بعأأأض  ,الجامعأأأات المصأأأر ن ومأأأا  عادلهأأأا مأأأن الجامعأأأات األخأأأرى

 مأن األقسأا  العلميأنالدرعات العلمين دبلومات تخصصين و التخصصات الجد دة ومعحهم

 األربعن .

  وال: الدبلو 
 أ ـ دبلوم الدراسات العليا المهنية في  :

الدراسات البيئية في مجال ترشيد الطاقة .  - 1  

الدراسات البيئية في مجال االستشعار عن بعد وقواعد  - 2

 المعلومات الجغرافية 

الدراسات البيئية في مجال اإلدارة البيئية .  -3  

علوم المواد في مجال مواد الطاقة المتجددة .  -4  

مجال مواد وتكنولوجيا الترميم .علوم المواد في   -5  

علوم المواد في مجال علوم وتكنولوجيا البوليمرات .  -6  

 ب ـ دبلوم الدراسات العليا التخصصية في :

 .الدراسات البيئية -1 

 .المواد علوم تكنولوجيا - 2

 .التكنولوجيا الحيوية -3 

 .تكنولوجيا المعلومات -4 
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 :    ثانيا: درعن الماعستير

 

 :   الشعا األتين  راسات البيئينالد -1

 

 فيل ائينالعلو  ال  بيولوعينال علو ال 

 ت عولوعينالعلو  ال  صحينالعلو  ال 

 قتصاد ناالدار ن وايدراسات ال 

ماعستير الدرعن الثعائين  ى االبت ار  -2

 ور ادة األعمات البيئى

 

 .علو  وت عولوعيا المواد  -3

 .علو  الت عولوعيا الحيو ن   -4

 .المعلومات ت عولوعيا -5

 

 

  

 الفلسفن    : ثالثا: درعن دكتوراه
 

 .الدراسات البيئين -1

 .علو  المواد -2

 .علو  الت عولوعيا الحيو ن -3

 .ت عولوعيا المعلومات -4

 

الدرعات العلمين سأالفن الأذكر خر جأ  المعهأد لتطأو ر مهأارتهم  الشهادات و وتؤهل

اعأات سأواء داخأل الأبالد  و القطالعلمين للحصوت عل   رص عمل  كبر لدى مختلأف 

  .عأأأأار هم العلميأأأأن  أأأأ  مجأأأأاالت عملهأأأأمو  ضأأأأاا تأأأأؤهلهم لل أأأأادة مخارعهأأأأا, 
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 وحدة ممان الجودة
 

 الهي ل التعظيم  لوحدة ممان الجودة
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 نشجة وحدة ممان الجودة

 

 تقد م
 

ومع مجموعن مأن الخطأط المت املأن  ىستراتيج     التعليم العال  إل هدف التخطيط اال

نواح  القوة والضعف والفرص المتاحأن للتعرف على الت  تعتمد عل  دراسات مستمرة 

سأبيل تحقيأ   والمخأاطر والمأوارد والقيأود لجعأل المؤسسأات التعليميأن  كثأر  اعليأن  أ 

تمشياا مع سياسن الدولن لتطو ر معظومأن التعلأيم العأال   أ    وصلك بها هالرسالن المعوط

 . التعليم مستوى لجودة اا وممان ,معنخر ج الجا ىور ع مستو ,مصر

  49لعصوص الباب السادس من الالئحن التعفيذ ن لقانون تعظأيم الجامعأات رقأم  وإعماال

عل  قرار مجلس ا وبعاء  ,1975 نلسع  809طبقاا للقرار الجمهوري رقم   1972لسعه 

, الجامعأن بإنشاء وحدات تطو ر التعليم  ب ليات ومعاهأد   2004لسعه  23الجامعن رقم 

 ىبهدف ممان مستو ممان الجودة بمعهد الدراسات العليا والبحوث  ةوحد انشاء قد تم 

بإنشاء وحدة  5صدر قرار مجلس المعهد رقم   12/11/2005  و , عات لجودة التعليم

   2002لسعن  23على قرار مجلس الجامعن رقم  ابعاء  ممان الجودة واالعتماد وصلك 

 .  30/11/2002بتار خ 

 

وحدة مركل  – ون وحداته ) وحدة مركل الدراسات العليا والبحوث تو هدف المعهد  ن 

عسأأوراا تأربط بأين المعهأأد  عتمأاد ( وحأدة مأأمان الجأودة واال –المعلومأات وتطبيقاتهأا 

هخر ك  من عانا   والدول  وبيعها وبين المجتمع األكاد م ,من عانا  المحل والمجتمع

ععل العالم قر ن صغيرة ال م ان  يها إال الذي عولمن المفهو   لى المستقبل  ى علإ تعبر

 .للمتميل ن والقادر ن على التعا س من  عل عالم   ضل

 قواعد تعظيمين عامن -1
 

لقأانون  التعفيذ أن   سري بشجن هذه الوحدة عميع  ح ا  الباب السادس من الالئحأن . 1

  1975 نلسع 809الجمهوري رقم  طبقاا للقرار   1972لعا   49رقم  الجامعات تعظيم

. 

 سأري العمأأل بجح أأا  هأذه الالئحأأن مأأن تأار خ اعتمادهأأا بعأأد موا قأن مجلأأس المعهأأد . 2

 .تطلا األمروالمجلس األعلى للجامعات إصا   ومجلس الجامعن
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  عتبأر كأل مأأا عأاء بهأأذه الالئحأن مأن  ح أأا  ونصأوص مللمأأاا للمسأئولين عأأن إدارة.  3

 .كا ن شئونها ايدار ن والمالينتصر ف  وهم بصدد الوحدة

 .عميع شئونها اليومين المد ر التعفيذي د ر مثل الوحدة رئيس مجلس ايدارة و .  4

ال  جوز تعد ل  ي  ح ا   و نصوص تتضمعها هأذه الالئحأن إال بمعر أن الجهأات التأ   .5

 .عل  الالئحن قبل التعد ل المقترح وا قت

 

 وحدةال رسالن -2

ومأأمان الجأأودة  والبحثيأأن والمجتمعيأأن مأأل لتحسأأين العمليأأن التعليميأأنإنشأأاء نظأأا  مت ا

مسأتو ات ر أع والتجهل لإلعتماد من خالت تطو ر نظأا  للمراععأن والتقيأيم الأذات  بهأدف 

 تتف  مع المعا ير المعترف بها.حتى األداء 

 وحدةال رؤ ن -3

لتميل  ى مجات الجودة تسعى وحدة ممان الجودة الى تعل ل السياسات واألليات التى تحق  ا

الشاملن والمحا ظن على ايعتماد األكاد م  والمؤسس  والعمل على ايرتقاء بالومع التعا س  

 .اللمعهد والعمل على التوا   مع رؤ ن الجامعن لتحقي  الخطط المستقبلين

  هداف الوحدة -4
 
مين والبحثين وخدمن متابعن استمرار ن نظم ممان الجودة بالمعهد والعهوض بالعملين التعلي -1

 .المجتمع

 . متابعن تعفيذ الخطن ايستراتيجين للمعهد -2

 .التحق  من إعداد وتعفيذ  برامج التطو ربالمعهد  -3

 . متابعن توثي  نظم وإعراءات العمل لجميع األقسا  األكاد مين وايدار ن بالمعهد -4

  .عضاء بالمعهداألومع خطط التدر ا الالزمن لتعمين المهارات ل ا ن  -5

خأأالت  مأن ومأع التوصأيات الالزمأأن لتحسأين األداء والوصأأوت لمسأتوى الجأودة المطلوبأأن -6

 .التقار رالسعو ن التى تقو  الوحدة بإعدادها و قا لمعا ير هيئن ممان عودة التعليم وايعتماد
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 : تش يل مجلس ايدارة -5

 دارةايرئيس مجلس       عميد المعهد( 1

 ممان الجودة وحدةمد ر ( 2

 عضواا      وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث( 3

 عضواا      وكيل المعهد لشئون خدمن المجتمع( 4

 عضوا                                ممان الجودة نائا مد ر وحدة ( 5

 عضواا     رئيس مجلس قسم الدراسات البيئين       ( 6

 عضواا        رئيس مجلس قسم علو  المواد( 7

 عضواا     حيو ن      الت عولوعيا الس مجلس قسم رئي( 8

 عضواا     رئيس مجلس قسم ت عولوعيا المعلومات  ( 9

 ن من الخار اعضو( 10

 ( عضو من كل قسم  كاد مى11

 (  مين المعهد12
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 :مها  مجلس ايدارة  -6

 : ختص مجلس ايدارة باآلت  

 لعاملين بها .ت اعبات وواصاصاالختاتحد د ة ولوحداخلى للعمل  ى الد  العظاامع و   -1

 ة .لوحداها مد ر ادبإعد  لتى  قوة والوحدالسعو ن ألنشطن الخطن د اعتماا -2

 ة .لعمل بالوحداعن سير   لتى تقدا ن ورلدا ر رلتقاالعظر  ى ا -3

 .ة لوحدا عده مد ر ى لذة والوحدط اعن نشاى لسعوالتقر ر ا قن على الموا -4

 ى تحق   هداف الوحدة .اقرار السياسات العامن والخطط الت -5

رسأأم السياسأأن العامأأن للعمأأل باللجأأان واالشأأراف ومتابعأأن التعفيأأذ طبقأأاا للخطأأط اللمعيأأن  -6

 المتعدة لذلك .

 تعل ل وايعراءات التصوبين وإتخاص قرارات بشجنها.خطط التحسين و المعاقشن  -7

 اقرار تعظيم الحوا ل لالنشطن المتميلة للعاملين بالوحدة .  -8

 مع مركل ممان الجودة واالعتماد بالجامعنحلقن االتصات  -9

 : اختصاصات رئيس مجلس ايدارة -7ن

 ختص رئيس مجلس ايدارة بإدارة شئون الوحدة واقتراح السياسأات ايدار أن والماليأن 

 :و ختص بصفن خاصن بما  ل   ومتابعن تعفيذها 

 الدعوة العتما  مجلس االدارة . -1

 وعن لتحقي  إغراض الوحدة.متابعن تعفيذ السياسات العامن الموم -2

 متابعن تعفيذ القرارات التى تصدر . -3

نابأأأأأأأأالا القأأأأأأأأرارات المتخأأأأأأأأذه الأأأأأأأأى مركأأأأأأأأل مأأأأأأأأمان الجأأأأأأأأودة بالجامعأأأأأأأأن -4
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 :التعفيذ ن  ناللجع -8

  تقو  بتعفيذ الخطن واألنشطن الالزمن لعجاحها وإعداد الدالئل والتقار ر المختلفن

 :ت   وتحدد مها  اللجعن كاآل

 رنامج ممان الجودة التعليم تعسي  وتعفيذ ب . 

  دعم نشاط لجعأه مأمان الجأودة وتقأد م التوصأيات الالزمأن لحسأن سأير

 .العمل 

   مراقبأأن دراسأأات مأأمان الجأأـودة والتقيأأيم الأأدوري للتجكأأد مأأـن تحقيأأ

 .األهــداف المطلوبن 

 تسجيل وتوثي   نشطن ممان الجودة وإعداد التقار ر لالعتماد . 

 

 : وحدة ممان الجودةاختصاصات مد ر  -9

  على ان  شغل  لها وحدة ممان الجودة االساتذة بالمعهد وعيفن مد ر تولى  حد

 .اي معصا إداري

  بتعفيأأذ قأرارات مجلأس ايدارة وتوعيهأأات  وحأأدة مأمان الجأودةو خأتص مأد ر

القيا   له خاصن نرئيس المجلس وصلك    موء السياسات العامن للوحدة وبصف

 :بالمها  التالين 

رشأيح  عضأأاء هيئأن التأأدر س بالمعهأأد والعأاملين مأأن صوى الخبأأرة  أى مجأأات مأأمان ت -1

 الجودة للعمل  ى اللجان التعفيذ ن للوحدة.

 ايشراف الفع  وايداري على العاملين بالوحدة. -2

 متابعن  داء العمل بالوحدة وإتخاص ايعراءات الالزمن ينتظامه . -3

مأن  عضأاء هيئأن التأدر س بالمعهأد الأأذ ن ايعتمأا  دور أا مأع معسأق  مأمان الجأأودة  -4

  مثلوا  قسا  المعهد  ى وحدة ممان الجودة.

 مراععن التقار ر الدور ن لمعسق  ممان الجودة بجقسا  المعهد. -5

 إعداد الخطن السعو ن ألنشطن الوحدة والموازنن الخاصن بها.مشاركه مجلس ايدراة  ى  -6

 والعاملين على تعفيذ  نشطتها.إقتراح الم آ آت والحوا ل ألعضاء الوحدة  -7
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 ايشراف على تقد م الدعم الفعى من الوحدة ألقسا  المعهد. -8

 ايشراف على حمالت التوعين بثقا ن نظم ممان الجودة بالمعهد. -9

 المشاركن  ى ومع خطن التدر ا.  -10

حضأور علسأأات مجلأأس المعهأأد لعأأرض  نشأأطن وإنجأأازات وتوصأأيات  وتقأأار ر وحأأدة  -11

 ممان الجودة.

مشاركن  ى المؤتمرات والعدوات وورش العمل والدورات التدر بين  ى مجات التطو ر ال -12

 وممان الجودة.

المشاركن  ى اعتماعات مركل توكيد الجودة بالجامعن والعمل كحلقن وصل بين المعهد   -13

 والمركل.

 

  نشطن  وحدة ممان الجودة -10

 ن مأارس مشرو  إنشاء نظأا  داخلأى للجأودة مأ علىالمعهد  وقد حصل

 لف ععيه ممولأن مأن  180بميلانين قدرها  2009حتى سبتمبر  2008

وتأم  ،وزارة التعليم العالى )صعدوا تطو ر التعليم( وعامعن األس عدر ن

 للمعهأد   اسأتراتيجين وخطأن   الذاتيأنالدراسأن  من خالت المشرو  عمل

ل والضأأوابط المعشأأورة  أأى دليأأ للمعأا ير  داء المعهأأد طبقأأا   وتأم تقيأأيم

 .ايعتماد وممان الجودة  ى التعليم 

 

  المعهأأد علأأى مشأأرو  "التطأأو ر المسأأتمر والتجهيأأل لإلعتمأأاد" حصأأل

CIQAP  وحصأل علأى الموا قأن بإعمأالى ميلانيأن  2009 ى د سأمبر

 غسطس  30حتى  2010مارس  10 منععيه مصر ا  7335005قدرها 

2012. 
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 دة:   وـلجة ممان احدت ومسئوليا -11

  -وليات ومها  وحدة ممان الجودة  ى اآلتى :ؤمستتمثل 

 ع ور ن بالمعهد داريوالطالبين وا مين دألكات المستو ااعلى كا ن دة لجوممان انشر ثقا ن  -1

 وخارعياا.خليا دالمععين اف األطرابين مختلف ع  لوا

 كلما تطلا األمر.تيجين للمعهد ايستراف األهدوالرسالن وا ن ؤلراتحد ث  -2

 تيجين.ايستراخطن لامتابعن تعفيذ  -3

داء ألاتقييم وبالمعهد دة لجون اضماعظم لأأأالمراععأأأن والتقأأأو م تعفيذ خطن ومأأأع ومتابعأأأن  -4

 والتعل ل.لتحسين وومع مقترحات ا

ب لطالوالعاملين وا والهيئأأأأأن المعاونأأأأأأن  سرلتداهيئن ء  بين ألعضارلتدت االحتياعااتحد د  -5

 وومع خطن التدر ا. 

تمأاد وتقر أأر سأأعوى عأأن تطبيأ  معأأا ير الهيئأأن القوميأأن إعأداد الدراسأأن الذاتيأأن ماقبأأل ايع -6

 ايعتماد. الحصوت على لضمان عودة التعليم وايعتماد بعد

 . دةلجوممان المتعلقن بات المؤتمروالعلمين ءات اللقااكن  ى رلمشاا -7

 

 دارة ومتابعن تعفيذ  نشطتهاي تم تش يل عدد من اللجان التعفيذ ن بوحدة ممان الجودة وصلك 

  ختلفن كاالتى :الم

 : والمتابعهالمراععن  لجعن

تتم عملين المراععن على  عدة مستو ات هى مراععن البرامج والمقررات و األقسا  األكاد مين 

 التالى:كوايدار ن والخطط المختلفن  

  مؤشرات و ساليا وادوات صات تتوا ر لها  خطن لعمليات المراععن والتقو مومع

 مصداقين 

  التقو م مع األطراف المععين المختلفن.معاقشن نتائج 

  بالمعهدممارسات لتعل ل وتطو رالقدرة المؤسسين والفاعلين التعليمين اقتراح. 

 .تحد د مدى إنع اس عملين التقو م على تحسين األداء المؤسس  والفاعلين التعليمين 

لك من خالت خطه كما تقو  اللجعه بمتابعه تعفيذ الخطط المختلفه الموعودة داخل المعهد و ص

 المراععه الخاصه بها.
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 لجعن إعداد الدراسن الذاتين:

 تجميع البيانات والوثائ  الالزمن يعداد الدراسن الذاتين. -1

 حصائيات والمقارنات الالزمن للدراسن الذاتين.يإعداد ا -2

 كتابن الدراسن الذاتين. -3

 لجعن التدر ا :

متضمعن عدد  على تعد ل ايحتياعاتبعاء  ومع خطن تدر بين تلب  االحتياعات الفعلين -1

 ونوعين البرامج التدر بين وهليات تعفيذها .

 .  عمل تغذ ن راععن من المتدربين واألثر الذى  حدثه التدر ا    األداء -2

 لجعن التعليم والطالب:

 ستراتيجيات التعليم والتعلم .إالتوعين ب -1

التعليميأأأن  وايعأأأراءات متابعأأن نتأأأائج إسأأتبيانات الطأأأالب ومأأأدى رمأأاءهم عأأأن العمليأأن  -2

 بين الخاصن بها. التصو

 اقتراح سياسات للتعامل مع مشاكل التعليم . -3

 متابعن اساليا تقو م الطالب و تطو ر وتحسين العملين التعليمين بصفن مستمرة . -4

 متابعن إنشاء رابطن للخر جين . -5

 والخر جين.العملين التعليمين  بالمختلفن الخاصن  وال تيباتدله ألمتابعن وإعداد ا -6

قاعأات الدراسأن  -تقييم المصادر المتاحن للتعليم والتعلم مثل ) مستوى كفاءة  داء الم تبأن -7

بالعسأبن للتعلأأيم والأتعلم والتسأأهيالت  المعهأدمسأتوى رمأأاء الطأالب عأن سياسأأات  -والمعامأل

 الماد ن (.

 :جعن ايستبيانات ل

 .السعو نإعداد خطن ايستبيانات  -1

 انات ومدى تحقيقها الغرض معها.مراععن صياغن ايستبي -2

 توز ع ايستبيانات للفئات المستهد ن.  -3

 عمع ايستبيانات حسا الجدوت اللمعى. -4

 ر راحصائى وكتابن التقيتفر غ ايستبيانات وعمل التحليل ا -5

 متابعن ماتم من اعراءات كاالتى: -6

 العرض على المجالس المختصنن- أ
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 ما تم بشجن ايعراءات التصحيحين - ب

 ل ل  ئن مستهد ن اعالن ماتم - ت

عالنها عن طر   لجعن إونتيجتها كتابن تقر ر سعوى عن ماتم  ى كا ن ايستبيانات و -7

 عال يا

 لجعن البرامج والمقررات :

 متابعن تقييم البرامج التعليمين مقارنن باحتياعات المجتمع . -1

لداخلين عمات المراععن ا عداد التقار ر و متابعن إمتابعن توصيف البرامج والمقررات و -2

 والخارعين للبرامج.

 متابعن مراععن وتحد ث البرامج والمقررات الدراسين بصفن دور ن. -3

 لجعن الدعا ن وايعال :

رشاد يدليل ا -دليل الطالا -تقو  اللجعن بإعداد وطباعن األدلن  المختلفن مثل دليل المعهد -1

 ودة.الخ والملصقات والمطبوعات الخاصن  بوحدة ممان الج----األكاد مى

 تعسي  المعلومات الخاصن  بالوحدة مع مسئولى موقع المعهد على شب ن المعلومات.  -2

 .بصفن دور نعالمين عن  نشطن المعهد المختلفن إعمل مواد   -3

 .عمل ملصقات خاصن بمعا ير ممان الجودة  ى صورة إعالمين مبسطن -4

 لجعن الدراسات العليا والبحث العلمى  :    

 خطن البحث العلمى .متابعن اعداد وتحد ث  -1

  ن تمو ل البحث العلمى .ا ر كفرمتابعن تقا -2

 تلا  بحقوا المل ين الف ر ن والعشر . لمتابعن اي -3

 .خالقيات البحث العلمىتطبي   متابعن  -4

 .متابعن وسائل تشجيع وتحفيل البحث العلم  ومساهمته    دعم العملين التعليمين  -5

 لمى.إعداد تقار ر دور ن عن  نشطن البحث الع -6

 المساعدة  ى التقد  للمشروعات البحثين. -7
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 لجعن خدمن المجتمع :

 المجتمع وتعمين البيئن .خدمن متابعن خطن  -1

 البيئن .  تعمينقتراح  برامج التوعين بخدمن المجتمع وإ -2

 طراف المستفيدة . ألتصاالت والعالقات مع ايتوطيد ا -3

 و عضاء هيئن التدر س  ى برامج خدمن المجتمع . متابعن مساهمات الطالب  -4

 قياس مستوى رماء معظمات سوا العمل والمجتمع المدنى عن  داء المعهد . -5

 المقترحات : و  لجعن الش اوى 

 متابعن هلين المقترحات والش اوى . -1

 لش اوى. ا الرد علىمتابعن  -2

ايعأأراءات  ر أع الأأرد علأأى الشأأ اوى إلأأى المجأأالس المختصأأن لمعاقشأأتها وإتخأأاص -3

 التصو بين.

 متابعن ايعراءات التصو بين  للش اوى. -4

 إبالا الشاكى بما تم نحو الش وى المقدمن. -5

 .دراسن مدى إم انين تفعيل المقترحات المقدمه -6

 لجعن قواعد البيانات والتوثي :

 .بجنشطن المعهد وتوثيقهاجميع  البيانات المتعلقن  متابعن هليات لت -1

 .األنشطن المعفذهعمل تقار ر دور ن عن  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

 مشروع اعتماد معمل

 تلوث الهواء

 

 ن معمأأل تلأأوث الهأأواء بالمعهأأد هأأو األستشأأاري البيئأأ  لجهأأاز شأأئون البيئأأن كمأأا قأأا  بأأإدارة 

 ىوتشغيل المشرو  القوم  لشب ن رصد ملوثات الهواء باألس عدر ن والدلتا لمده تل د عن احد

رات لخدمأأن الصأعاعن والمجتمأأع وصلأك بعمأأل قياسأأات عامأأاا . كمأا  قأأو  بجعمأات ايستشأأا عشأر

لعوعين الهواء داخل وخار  بيئن العمل وا ضاا  أ  حالأن قيأاس نوعيأن الهأواء لدراسأات تقيأيم 

 األثر البيئ  للمشروعات الملمع إنشاؤها 

و حتأا  المعهأد يتمأأا  هأذه القياسأات بدقأأه وكفأاءة عاليأن مسأأتخدماا المأعهج العلمأ  الصأأحيح 

 المعا رة لألعهلهلعمليات 

 

 الربط والعتائج المتوقعن من المشرو 

 حتا  المعمل لإلعتماد لتعل ل  رص المعمل    القيا  بمثأل هأذه االعمأات االستشأار ن السأاب  

صكرها . وهذا  جت  كعائد متوقع بعد تعفيأذ هأذا المشأرو  حيأث انأه سأتقل الفجأوه بأين المعمأل 

المعتمدة . وسوف  تم التقأد  لإلعتمأاد مأن خأالت الم تأا كممثل للمعهد وبين المعامل العالمين 

الحاصأأل علأأأ   –رة الصأأعاعن ابأأوز –التأأابع للمجلأأس الأأأوطع  لإلعتمأأاد  –الأأوطع  لإلعتمأأاد 

معه ابالتال  سيتم ايعتراف الدول  بمعمل تلوث الهواء بجو   ILACايعتراف الدول  من ات 

 . 17025مشياا مع ما عاء    وثيقن اال لو ايس عدر ن    حالن إعازته شهادة االعتماد مت
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 مشروع اعتماد معمل

 تلوث المياه والبيئة البحرية

 

 هدف المشرو  الى اعتماد معمل تلوث المياه والبيئن البحر ن بحيث تصبح نتائج التحاليل الت  

الوصوت  قو  بها المعمل معتمده عل  المستوي المحل  والعالم  واسباب ودوا ع الدراسه هو 

بجداء المعمل ال  المستوي العالم  , وكذلك  وعد معامل معتمده لقياس ملوثات المياه والبيئأن 

البحر ن عل  مستوي الجامعات ومراكل البحأوث المصأر ن عأالوه علأ  االسأتفاده مأن ال أوادر 

 (17025الموعوده بمعهد الدراسات العليا والبحوث والت  سب  لها اسأتخدا  معأا ير اال ألو )

من خالت مشرو  رصد المياه الساحلين للبحر االبيض المتوسط من السلو  ال  ر ح والذي بد  

 ومستمر حت  االن . 1998   عا  
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المعا ير القياسين العامه لبرامج الدراسات العليا حسا 

 متطلبات الهيئن القومين لضمان الجودة وايعتماد

 العليا الدراسات دبلومه برامج : وال

 الخر ج مواصفات - ١

 :على قادرا   ون  ن  جا تخصص  ي    العليا الدراسات دبلومه برنامج خر ج

 0المهنية ممارسته في اكتسبها التي المتخصصة المعارف تطبيق . ١

 .لها حلوال اقتراح و المهنية المشكالت تحديد .٢

 ممارساته فاي المناسابة التكنولوجياة الوساال  واساتخدا  المهنياة المهاارات إتقاا  .٣

 .المهنية

 .المنظومي المهني العم  خالل من العم  فرق قيادة و التواص  .٤

 .المتاحة المعلومات ضوء في القرار اتخاذ .٥

 .بكفاءة المتاحة الموارد توظيف .٦

 .البيئة على الحفاظ و المجتمع تنمية في بدوره الوعي .٧

 المسااللة تقبا  و المهناة قواعاد و المصاداقية و بالنزاهة االلتزا  يعكس بما التصرف .٨

 .والمحاسبة

 .المستمر التعلم في واالنخراط ذاته تنمية ضرورة إدراك .٩

 العامن القياسين المعا ير -٢

 الفهم  و المعر ن -١

 علأى قأادرا الخأر ج   أون  ن  جأا العليأا الدراسأات دبلومأه برنامج دراسن بانتهاء

 :من كل واستيعاب  هم
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 ذات العلاو  وكااا الاتعلم مجاال فاي المتخصصاة والمعاارف ياتواألساسا النظرياات -أ

 .المهنية بممارسته العالقة

 .التخصص مجال في المهنية للممارسة القانونية و األخالقية المبادئ -ب

 .التخصص مجال في المهنية الممارسة في الجودة أساسيات و مبادئ -ج

 .وصيانتها البيئة علي الحفاظ علي العم  و البيئة على المهنية ممارسةال تأثير - د

  الذهعين المهارات -٢

 :على قادرا الخر ج   ون  ن  جا العليا الدراسات دبلومه برنامج دراسن بانتهاء

 .ألولوياتها وفقا ترتيبها و التخصص مجال في المشاك  تحلي  و تحديد -أ

 .مهنته مجال في المتخصصة المشاك  ح  -ب

 .بالتخصص العالقة ذات المواضيع و ثلألبحا التحليلية القراءة -ج

 .المهنية الممارسات في المخاطر تقييم - د

 .المتاحة المعلومات ضوء في المهنية القرارات اتخاذ -ه

 المهعين المهارات - ٣

 :على قادرا الخر ج   ون  ن  جا العليا الدراسات دبلومه برنامج دراسن بانتهاء

 .التخصص مجال في المهنية المهارات تطبيق - أ

 .المهنية التقارير كتابة - ب

  المعتقلن و العامن المهارات  -٤

 :على قادرا الخر ج   ون  ن  جا العليا الدراسات دبلومه برنامج دراسن بانتهاء

 المختلفة بأنواعه الفعال التواص  -أ

 .المهنية الممارسة تطوير يخد  بما المعلومات تكنولوجيا استخدا  -ب

 .الشخصية احتياجاته التعليمية تحديد و تيالاا التقييم -ج

 .المعارف و المعلومات على للحصول المختلفة المصادر استخدا  - د
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 .الوقت وإدارة فريق في العم  -ه

 .مألوفة مهنية سياقات في فريق قيادة -و

 .والمستمر الااتي التعلم -ز

 الماعستير برامج :ثانيا

 الخر ج مواصفات -١

 :على قادرا   ون  ن  جا تخصص  ي    تيرالماعس برنامج خر ج

 .المختلفة أدواته واستخدا  العلمي البحث منهجيات و أساسيات تطبيق إجادة .١

 .التخصص مجال في واستخدامه التحليلي المنهج تطبيق .٢

     ممارساته فاي العالقاة ذات المعاارف ماع دمجهاا و المتخصصاة المعاارف تطبياق .٣

 .المهنية

 .التخصص مجال في الحديثة الرؤى و الجارية بالمشاك  وعيا إظهار .٤

 .لها حلوال إيجاد و المهنية المشكالت تحديد .٥

      الوساال  واساتخدا  المتخصصاة  المهنياة المهاارات مان مناسا  نطااق إتقاا  .٦

 .المهنية ممارسته يخد  بما المناسبة التكنولوجية

 .لعم ا فرق قيادة على القدرة و بفاعلية التواص  .٧

 .مختلفة مهنية سياقات في القرار اتخاذ .٨

 .عليها الحفاظ و استفادة أعلي يحقق بما المتاحة الموارد توظيف .٩

 المتغيرات ضوء في البيئة على والحفاظ المجتمع تنمية في بدوره الوعي إظهار . ١٠

 .واإلقليمية العالمية      

 .المهنة بقواعد االلتزا  و داقيةالمص و بالنزاهة االلتزا  يعكس بما التصرف . ١١

 .المستمر التعلم علي قادرا و مهنيا و أكاديميا ذاته تنمية . ١٢
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 العامن القياسين المعا ير -٢

  الفهم و المعر ن -١

 :من ب ل درا ن و  هم على الخر ج   ون ان  جا الماعستير برنامج دراسن بانتهاء

 .العالقة ذات المجاالت في وكاا التعلم بمجال المتعلقة األساسيات و النظريات -أ

 .البيئة علي وانعكاسها المهنية الممارسة بين المتبادل التأثير - ب

 .التخصص مجال في العلمية التطورات - ت

 .التخصص مجال في المهنية للممارسة القانونية و األخالقية المبادئ - ث

 .التخصص جالم في المهنية الممارسة في الجودة أساسيات و مبادئ - ج

 .العلمي البحث وأخالقيات أساسيات - ح

 الذهعين المهارات -٢

 :على قادرا الخر ج   ون ان  جا الماعستير برنامج دراسن بانتهاء

 .المشاك  لح  عليها القياس و التخصص مجال في المعلومات تقييم و تحلي  -أ

 .المعطيات بعض توافر عد  مع المتخصصة المشاك  ح  - ب

 .المهنية المشاك  لح  المختلفة المعارف بين ربطال - ت

 .بحثية مشكلة حول منهجية علمية دراسة كتابة أو /و بحثية دراسة إجراء - ث

 .التخصص مجال في المهنية الممارسات في المخاطر تقييم - ج

 .التخصص مجال في األداء لتطوير التخطيط - ح

 .متنوعة مهنية سياقات في المهنية القرارات اتخاذ - خ
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  المهعين المهارات- ٣

 :على قادرا الخر ج   ون ان  جا الماعستير برنامج دراسن بانتهاء

 .التخصص مجال في الحديثة و األساسية المهنية المهارات إتقا  -أ

 .المهنية التقارير تقييم و كتابة - ب

 .التخصص مجال في القالمة األدوات و الطرق تقييم - ت

 

 . المعتقلن و امنالع المهارات- ٤

 :على قادرا الخر ج   ون  ن  جا الماعستير برنامج دراسن بانتهاء

 .المختلفة بأنواعه الفعال التواص  -أ

 .المهنية الممارسة يخد  بما المعلومات تكنولوجيا استخدا  - ب

 .الشخصية التعليمية احتياجاته وتحديد الااتي التقييم - ت

 .المعارف و المعلومات على للحصول المختلفة المصادر استخدا  - ث

 .اآلخرين أداء تقييم ومؤشرات قواعد وضع - ج

 .مختلفة مهنية سياقات في فرق وقيادة   فريق في العم  - ح

 .بكفاءة الوقت إدارة - خ

 .المستمر و الااتي التعلم - د

 الدكتوراه برامج :ثالثا

 الخر ج مواصفات -١

 :على قادرا   ون  ن  جا تخصص  ي    الدكتوراه برنامج خر ج

 .العلمي البحث منهجيات و أساسيات إتقا  .١

 .التخصص مجال في للمعارف اإلضافة علي المستمر العم  .٢
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 ذات المجااالت و التخصاص مجاال فاي للمعاارف والناقاد التحليلاي المانهج تطبياق .٣

 .العالقة

 للعالقات طورام و مستنبطا العالقة ذات المعارف مع المتخصصة المعارف دمج .٤

 .بينها البينية

 .التخصص مجال في الحديثة النظريات و الجارية بالمشاك  عميقا وعيا إظهار .٥

 .لحلها مبتكرة حلوال إيجاد و المهنية المشكالت تحديد .٦

 .التخصص مجال في المهنية المهارات من واسعا نطاقا إتقا  .٧

 .المهنية للمزاولة دةجدي أسالي  و أدوات و طرق تطوير نحو التوجه .٨

 .المهنية ممارسته يخد  بما المناسبة التكنولوجية الوسال  استخدا  .٩

 .مختلفة مهنية سياقات في عم  فريق قيادة و بفاعلية التواص  . ١٠

 .المتاحة المعلومات ظ  في القرار اتخاذ . ١١

 .جديدة ردموا إيجاد على والعم  تنميتها و بكفاءة المتاحة الموارد توظيف . ١٢

 .البيئة على الحفاظ و المجتمع تنمية في بدوره الوعي . ١٣

 .المهنة قواعد و المصداقية و بالنزاهة االلتزا  يعكس بما التصرف . ١٤

 .لآلخرين خبراته و علمه نق  و المستمرة الااتية بالتنمية االلتزا  . ١٥

 العامن القياسين المعا ير -٢

 . الفهم و المعر ن -١

 والدرا ن الفهم عل  قادرا الخر ج   ون  ن  جا الدكتوراه برنامج دراسن ءبانتها

 :من ب ل

 والمجااالت التخصاص مجاال فاي المعاارف مان والحاديث األساسايات و النظرياات -أ

 .العالقة ذات

 .المختلفة أدواته و العلمي البحث أخالقيات و منهجيات و أساسيات - ب

 .التخصص مجال في المهنية للممارسة القانونية و األخالقية المبادئ - ج
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 .التخصص مجال في المهنية الممارسة في الجودة أساسيات و مبادئ - د

 البيئاة تنمياة وطارق و البيئاة علاى المهنياة ممارساته بآثاار المتعلقاة المعاارف - ه

 .وصيانتها

 . الذهعين المهارات -٢

 :على راقاد الخر ج   ون  ن  جا الدكتوراه برنامج دراسن بانتهاء

 .منها واالستنباط عليها القياس و التخصص مجال في المعلومات تقييم و تحلي  -أ

 .المتاحة المعطيات علي استنادا المتخصصة المشاك  ح  -ب

 .المعارف إلى تضيف بحثية دراسات إجراء -ج

 .علمية أوراق صياغة - د

 .المهنية الممارسات في المخاطر تقييم -ه

 .التخصص مجال في ألداءا لتطوير التخطيط -و

 .مختلفة مهنية سياقات في المهنية القرارات اتخاذ -ز

 .اإلبداع /االبتكار -ح

 .واألدلة البراهين علي المبني والنقاش الحوار - ط

 

 . المهعين المهارات  -٣

 :على قادرا الخر ج   ون  ن  جا الدكتوراه برنامج دراسن بانتهاء

 .التخصص مجال في الحديثة و ساسيةاأل المهنية المهارات إتقا  -أ

 .المهنية التقارير تقييم و كتابة -ب

 .التخصص مجال في القالمة األدوات و الطرق تطوير و تقييم -ج

 .المهنية الممارسة يخد  بما التكنولوجية الوسال  استخدا  - د

 .اآلخرين أداء وتنمية المهنية الممارسة لتطوير التخطيط -ه
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 . المعتقلن و منالعا المهارات -٤

 :على قادرا الخر ج   ون  ن  جا الدكتوراه برنامج دراسن بانتهاء

 .المختلفة بأنواعه الفعال التواص  - أ 

 .المهنية الممارسة تطوير يخد  بما المعلومات تكنولوجيا استخدا  - ب

 .أداءهم وتقييم اآلخرين تعليم - ج

 .المستمر والتعلم الااتي التقييم -د

 .المعارف و المعلومات على للحصول المختلفة المصادر ا استخد -ه

 .العم  فرق وقيادة فريق في العم  -و

 . الوقت إدارة علي والقدرة العلمية اللقاءات إدارة -ز

 

 


