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 رؤية المعهد

أن يكون واحدا من أفضل المعاهد الهندسية المشهود لها 

بالريادة محليا وإقليميا في التعليم الهندسي والبحث العلمي 

المتميزة التي من خالل التخصصات والبرامج األكاديمية 

 تلبي احتياجات المجتمع وتسهم في التنمية المستدامة.

 رسالة المعهد

إعداد خريج متميز قادر على مواكبة التطور التكنولوجي العالمي الحديث في مختلف التخصصات التي تلبي 

ة تهيئاحتياجات سوق العمل المحلي واإلقليمي من خالل إجراء أبحاث علمية وتطبيقية وذلك عن طريق 

الظروف المناسبة ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب مع توفير برامج تعليمية متقدمة وإنشاء مراكز 

 استشارية ومعامل بحثية متطورة تسهم في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته.

 

 وزارة التعليم العالي
 معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا

Giza Engineering Institute 

 

 

 داء اجلهاز اإلداريأ  معايري تقييم 

داء أ  معايير تقييم فقد اعتمد  22/22/2122( بتاريخ 2بناًء على موافقة المجلس األكاديمي رقم )

 علي النحو التالي: وهي ،الجهاز اإلداري
 واإلنتاجية األداء: أوال

 عمله بطبيعة المتعلقة المهام إتقان (2

 المحدد الوقت في له المعطاة تامالمه إنجاز (2

 عمله بطبيعة المتعلقةواللوائح  والتعليمات األنظمة تطبيق (3

 المعهد أهداف تحقيق في المساهمة (2

 والمهارات القدرات:  ثانيا
 عمله ألداء المطلوبة والمهارات القدرات امتالك (5

 االتصال ومهارات قدرات امتالك (2

 العمل متابعة على القدرة امتالك (7

 ومهاراته قدراته لتطوير والقدرة الرغبة امتالك (8

   والتعليمات اإلشراف من ممكن قدر بأقل المطلوب العمل نجازا (9

 المبادرات: ثالثا
 المبادرة عنصر  امتالك (21

 األداء في إدارته. لتحسين وطرق وسائل اقتراح (22

 لزمالئه المكتسبة الخبرات نقل (22

 والبشرية المادية الموارد في الهدر لتقليل وطرق وسائل اقتراح (23

 والمحافظة االلتزام: رابعا
 الرسمي للدوام المحددة بالمواعيد االلتزام (22

  والمرافقوالمعدات واألدوات  الممتلكات على المحافظة (25

 الشخصية والنظافة العام المظهر على المحافظة (22

 وسريتها المعهد ومراسالت وثائق على المحافظة (27

 العالقات:  خامسا
 ويعمل في منظومة فريق العمل لتحقيق األهدافوالرؤساء  العمل زمالء مع صحية عالقات له (28

 يقبل النقد البناء من مديره أو زمالئه (29

 المعهد مع تتعامل التي والمؤسسات األفراد مع صحية عالقات هل (21

 عميد المعهد              
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