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  مقدمة: أوال 

  -:قامت لجنة مشكلة من كل من السادة 

 جمال الدین علي أبو المجد        عمید الكلیة/ د .أ .١

 محمد محمود نصر                وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب/ د .أ .٢

 حامد                 وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوثھشام فتحي / د .أ .٣

 ربیع علي صدیق                وكیل الكلیة لشئون البیئة وخدمة المجتمع/ د .أ .٤

 طلعت حسانین عبد اللطیف     مدیر وحدة ضمان الجودة واالعتماد/ د .أ .٥

 .مجلس الكلیة وذلك لوضع مقترح آللیات اختیار القیادات األكادیمیة لعرضھ علي 

رئیس القسم  –مجموعة الوظائف التي تتضمن عمل كل من منسق البرنامج العلمي  یقصد بالوظائف األكادیمیة

و كیل الكلیة لشئون  –و كیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا و البحوث  –وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب  –العلمي 

  .لكلیة عمید ا –خدمة المجتمع و تنمیة البیئة 

وھي اللجنة التي تتولى عملیة الفحص و التقییم لإلنتاج المقدم من السادة  ویقترح تشكیل لجنة للفحص و التقییم

و یتم اختیار أعضاء اللجنة بقرار . أعضاء ھیئة التدریس و الراغبین في شغل إحدى الوظائف األكادیمیة المعلن عنھا

  .ة في أعضاء لجنة الفحص والتقییمجلس و یجب أن تراعى الشروط التالیمن مجلس الكلیة بناء على ترشیح أعضاء الم

أن یكون أعضاء اللجنة من بین أعضاء ھیئة التدریس المتمیزین ذوي السمعة الطیبة و المشھود لھم  )١-١(

 بالكفاءة 

ة أن یكون أعضاء اللجنة من بین الذین شغلوا ھذه المناصب في الفترة الماضیة و لدیھم خبرة أعمال سابق )٢-١(

 بھذا الخصوص

التصویت على أسماء المرشحین من قبل أعضاء المجلس  بصورة سریة  و تفعیل نتیجة /استخدام االقتراع )٣-١(

 .التصویت/االقتراع

  اعتماد تشكیل لجنة التقییم بواسطة مجلس الكلیة )٤-١(

الملصقات  –امعة الموقع االلكتروني للج"یقصد بالوسائط اإلعالنیة ھنا  و الوسائط اإلعالنیةكما یتم النشر عبر 

  "النشرات و المطویات الورقیة –الكلیة /البرید الدوري لمجلس القسم –داخل الكلیة و خارجھا 
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ً
  لتقدم لشغل الوظائف األكادمييةل االشرتاطات العامة: ثانيا

 الخدمة الفعلیة  مراعاة فترة الخدمة الفعلیة للمتقدم في الكلیة مع خصم عدد السنوات التي قضاھا خارج  )١-٢(

 ....).الزوجة، /مرافقة الزوج –أجازة بدون مرتب  –إعارة (بالكلیة 

 أن یكون قائما بالعمل داخل الكلیة مدة ال تقل عن ثالثة سنوات عند تقدمھ لشغل الوظیفة )٢-٢(

 غیر موقع علیھ جزاءات طوال فترة خدمتھ –حسن السمعة والكفاءة  )٣-٢(

 إال یكون من بین شاغلي نفس الوظیفة المتقدم لشغلھا  )٤-٢(

 ث
ً
  تشكيل جلنة األمانة لشغل الوظائف األكادميية :الثا

أفراد من ذوى الخبرة  ٥- ٣مجلس القسم العلمي باختیار اللجنة على أن تتكون اللجنة من /یقوم مجلس الكلیة )١-٣(

و الثقة و الحكمة و السریة و حسن اتخاذ القرار ، یقوم أعضاء اللجنة المشكلة من بینھم باختیار رئیسا 

 . للجنة

اللجنة بجمیع األعمال الخاصة باإلشراف و التنفیذ على شغل الوظائف األكادیمیة بصورة مستقلة و  تقوم )٢-٣(

حیادیة، و تخضع أعمال اللجنة لمراقبة مجلس الكلیة أو مجلس القسم العلمي دون التأثر بصورة فردیة بآراء 

 .رئیس مجلس القسم العلمي/العمید

م المخاطبة الرسمیة من عمید الكلیة و المتضمنة تكلیف اللجنة بالبدء یكون عمل ھذه اللجنة قانونیا بعد استال )٣-٣(

 .    في أعمالھا

بعد االنتھاء من إعالن النتائج ) القسم العلمى/تحدد بمعرفة مجلس الكلیة(یمنح أعضاء اللجنة مكافأة مالیة  )٤-٣(

 .النھائیة

 
ً
  حتديد الوظائف الشاغرة :رابعا

اجتماعا قبل انتھاء الوظیفة األكادیمیة بمدة ال تقل عن ) مجلس القسم –كلیة مجلس ال(یعقد المجلس العلمي المختص 

المجلس العلمي المختص بدراسة /تقوم إدارة الكلیة. أربعة أشھر لتحدید األماكن المراد شغلھا من ھذه الوظائف

لبدء في مزاولة أعمالھا المتطلبات الالزمة لشغل ھذه الوظائف و إخطار رئیس لجنة األمانة المشكلة بصورة رسمیة با

  اوالً طبقا للبند رقم 
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ً
  اإلعالن عن الوظائف الشاغرة :خامسا

تقوم لجنة األمانة بدراسة أفضل الوسائط اإلعالنیة  إلتمام عملیة اإلعالن عن شغل ھذه الوظائف و التي یجب أن 

  :تتضمن

 أنواع الوظائف األكادیمیة الشاغرة )١-٥(

 طریقة التقدم لشغل الوظیفیة )٢-٥(

 یر المطلوبة لشغل الوظیفةالمعای )٣-٥(

 كیفیة التقییم لألفراد المتقدمین لشغل الوظیفة )٤-٥(

 كیفیة اإلعالن عن نتائج التقییم و إعالن أسماء الناجحین )٥-٥(

  

 
ً
  اإلنتاج املقدم للفحص :سادسا

یقصد باإلنتاج المقدم للفحص، جمیع الوثائق الخاصة بالمتقدم و التي تتناول وصف شخصیتھ من جمیع  )١-٦(

على أن تكون ھذه . ا یرى المتقدم في ذلك من سبیل إلظھار قدراتھ و ملكاتھ في شغل الوظیفةالجوانب و م

 .الوثائق معتمدة و ال تحتمل اى تأویل

تعد الوثائق في صورة خمسة نسخ ورقیة و نسخة أخرى الكترونیة، و یجب أن تكون معدة بطریقة واضحة  )٢-٦(

 و جیدة، تظھر خصائص المتقدم 

 
ً
  ختيارمعايري اال :سابعا

 انظر الجدول المرفق

 
ً
  فحص اإلنتاج املقدم لشغل وظيفة القيادة األكادميية :ثامنا

من  المجلس العلمي المختص بناء على ترشیح أعضاء المجلس باختیار خمسة محكمین/یقوم مجلس الكلیة )١-٨(

ثانیا، یلجأ إلیھم ، ثالثة منھم بصفة أساسیة والرابع فاحصا احتیاطیا أوال والخامس فاحصا احتیاطیا الكلیة 

 ..عند الحاجة، و یتم إخطار لجنة األمانة المشكلة بأسماء السادة المقیمین
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تتولى لجنة األمانة بعد التأكد من توافر شروط شغل الوظائف في اإلنتاج الخاص بالمتقدمین و مطابقتھ  )٢-٨(

یقة سریة لتقیمھا طبقا ، إرسال اإلنتاج المقدم إلى السادة المقیمین بطر للمواصفات و المعاییر المعدة

 .للنموذج المعد لذلك و المعتمد من قبل مجلس الكلیة

تقوم لجنة األمانة باستالم التقاریر الخاصة بأعمال التقییم في مدة یجب أال تزید عن عشرون یوما، و یتم  )٣-٨(

ط ترتیب األفراد في صورة راسیة بناء على الدرجات و النسب الحاصلین علیھا مع مراعاة توافر شرو

بحد أقصى ثالثة أفراد في رئاسة (حصول األفراد على الدرجات و النسب المؤھلة لشغل الوظائف المختلفة 

 )  العمید –القسم، الوكالء 

 –تقوم لجنة األمانة بتحدید األسماء الفائزة طبقا لعدد الدرجات المتاحة و إعداد تقریر شامل بنتائج التقییم  )٤-٨(

 قائمة الترتیب الرأسیة للفائزین

 
ً
 اعتماد نتائج التقييم لشغل الوظيفة األكادميية :تاسعا

القسم العلمي بشأن عرض تقریر نتائج الفحص /یتولى رئیس لجنة األمانة مخاطبة رئیس مجلس الكلیة )١-٩(

 ألوراق المتقدمین على المجلس في اقرب جلسة لالنعقاد

مقدم  من رئیس لجنة األمانة و القسم العلمي باالطالع على محتوى تقریر الفحص ال/یقوم مجلس الكلیة )٢-٩(

 .اعتماد ما ورد بھ من نتائج أولیھ

باالختیار من بین الفائزین ) رئیس القسم/رئیس الجامعة، عمید الكلیة(تقوم الجھة اإلداریة المختصة  )٣-٩(

قانون تنظیم (واستكمال المتطلبات اإلداریة لشغل الوظائف طبقا للقوانین و اللوائح المنظمة بھذا الخصوص 

 . و طبقا للنتیجة التي تم الحصول علیھا و اعتمدتھا المجالس المختصة) امعات و الئحتھ التنفیذیةالج

إلتمام عملیة االختیار من بین ثالثة (في حالة عدم توافر العدد الكافي من المتقدمین لشغل إحدى الوظائف  )٤-٩(

بشرط أن یكون حاصال على  ، یتم االختیار فقط من العدد المرشح حتى لو كان شخصا واحدا فقط)مرشحین

  النسبة المقررة على معیار شغل الوظیفة /الدرجة

 
ً
  إعالن نتائج التقييم لشغل الوظائف األكادميية: عاشرا

القسم العلمي المختص، و ذلك في الوسائط /ییم االولیھ بعد موافقة مجلس الكلیةتقوم لجنة األمانة بعرض نتائج التق

  .اإلعالمیة التي تم االتفاق علیھا 
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  التظلمات وإعادة التقييم :احلادي عشر 

یتولى رئیس لجنة األمانة تلقى طلبات التظلمات بعد إعالن النتائج و لمدة ال تزید عن خمسة أیام عمل ، بعدھا یقفل 
، و النظر فیھا التخاذ اإلجراء المناسب، و لھ في ) الساعة الثانیة ظھرا(لتظلم في نھایة یوم العمل الخامس باب ا

مجلس القسم العلمي نحو إعادة التقییم لإلنتاج المقدم من المتظلم مره /ذلك الحق في التشاور مع مجلس الكلیة
  . الخامس/أخرى و االستعانة بالمحكم الرابع

  معايري اختيار القيادة األكادمييةمقرتح لصياغة 

 الوظيفة

  

 الدرجة

  احملاور املعيار املؤشر

عمید 
 الكلیة

كیل و
الكلیة 
لشئون 
  البیئة 

خدمة و
 المجتمع

وكیل 
الكلیة 
لشئون 

الدراسات 
  العلیا 

 البحوثو

وكیل 
لشئون 
  التعلیم 

 الطالبو

رئیس 
 القسم

منسق 
 برنامج

 الدرجة مسمى المؤشر
مسمى 
 المعیار

  علية الفا

  التعليمية 

  ملرحلة 

البكالوريو

  س

      ١٠  
إعداد ھیكل البرنامج 

  الدراسي

١١٥  
الكفاءة 
  التدریسیة

      ١٠  
إعداد مصفوفة البرامج و 

  المقررات

      ١٠ 

المشاركة في إعداد 
التوصیف العلمي 

للبرنامج الدراسي التابع 
 لھ

      ١٥ 
إعداد ملفات المقررات 

التي یقوم  التعلیمیة
 بتدریسھا

      ١٥ 

الحصول على تقییما 
ایجابیا من خالل 

المقررات التعلیمیة  التي 
 %)٧٥(یقوم بتدریسھا 

      ١٥ 
استخدام  طرق و أسالیب 

 تدریس حدیثة

      ١٥ 
استخدام استراتیجیات 
  جدیدة للتعلیم و التعلم

      ١٥ 
عدم توقیع عقوبات علیھ 

أعمال خاصة ب
 االمتحانات و التصحیح

  
  
 

     ١٠ 
تنظیم /حضور

ندوات خاصة /مؤتمرات
  بتطویر العملیة التعلیمیة

      ٢٠  
و  إنتاج المقررات 

  االمتحانات الرقمیة
٧٠ 

میكنة 
العملیة 



  
           

            
  

ا رؤ  

  . ة المتسارعةرات الخارجیـــالحدیثة والمتغی ةـورات العلمیة والتكنولوجیطــة وبحثیة واستشاریة متمیزة بما یتواكب مع التــــسسة تعلیمیكلیة إلى أن تكون مؤال تسعى
ا ر  

ختلفة ، كما تلتزم بالتطویر المستمر فى مجال البحث العلمى بما كلیة بتقدیم برامج تعلیمیة وتدریبیة وفقًا للمعاییر القومیة وذلك إلعداد خریج متمیز فى التخصصات الهندسیة المالتلتزم 

  ٠یساهم فى تنمیة وتطویر المؤسسات المجتمعیة ، مع وضع آلیات المراجعة والتحدیث للرسالة طبقًا للمتغیرات المحلیة والخارجیة 
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  جامعة املنـــيا

  وحدة ضمان اجلودة واالعتماد
  

Quality Assurance Unit 
  كلية اهلندسة

      ٢٠  
المشاركة في تأسیس 

  الكلیة / معامل  بالقسم
 التعلیمیة

      ٣٠  
الحصول على دورات 

تدریبیة في مجال 
  تكنولوجیا االتصال

      ١٥  
المشاركة في تنفیذ 

األنشطة على مستوى 
  الكلیة

٧٠ 
تنفیذ 

األنشطة 
  الطالبیة

      ١٥  
المشاركة في تنفیذ 

األنشطة على مستوى 
  الجامعة

      ٢٠ 
عقد دورات تدریبیة 

للطالب لرفع مھارات 
  الطالب

      ٢٠ 

االشتراك في 
جمعیات خارجیة /تجھا

تقوم على توظیف 
  الخریجین

  
 

 االجــــــــــــــــــــماىل الكلى للمحور  ٢٥٥     

      ١٥ 
النشر في دوریات عالمیة 

  ذات قیمة ھامة عالیة

٥٠ 
النشر  

  العلمي

الدراسات 

  العليا

و البحث  

  العلمي

      ٥ 
النشر في دوریات محلیة 

  محكمة

      ١٥ 
نشر التراكمي معدل ال

  )االجمالى(

      ١٥ 
استخدام إنتاجھ العلمى 
كمرجع  في البحوث 

  األخرى

      ١٠  
مشاریع بحثیة ذات تمویل 

  دولي

٢٥ 

االشتراك 
/ في تنفیذ
 إشراف

مشاریع 
 بحثیة

      ١٠  
مشاریع بحثیة ذات تمویل 

  محلى

      ٥  
اإلشراف على تنفیذ 

  مشروعات بحثیة

      ١٠  
اإلشراف على رسائل 

  الماجستیر 
٢٥ 

اإلشراف 
على 

الرسائل 
 العلمیة

      ١٥  
االشراف على رسائل 

  الدكتوراه

      ١٠  
تألیف الكتب و المراجع 

  العلمیة

٢٥  
   التألیف

براءة و
  االختراع

  تسجیل براءة اختراع  ١٠      

  تنفیذ براءة اختراع  ٥      



  
           

            
  

ا رؤ  

  . ة المتسارعةرات الخارجیـــالحدیثة والمتغی ةـورات العلمیة والتكنولوجیطــة وبحثیة واستشاریة متمیزة بما یتواكب مع التــــسسة تعلیمیكلیة إلى أن تكون مؤال تسعى
ا ر  

ختلفة ، كما تلتزم بالتطویر المستمر فى مجال البحث العلمى بما كلیة بتقدیم برامج تعلیمیة وتدریبیة وفقًا للمعاییر القومیة وذلك إلعداد خریج متمیز فى التخصصات الهندسیة المالتلتزم 
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  جامعة املنـــيا

  وحدة ضمان اجلودة واالعتماد
  

Quality Assurance Unit 
  كلية اهلندسة

  عقد المؤتمرات تنظیم و  ١٠      

٢٥ 
المشاركة 

في 
  المؤتمرات

  حضور مؤتمرات دولیة  ١٠      

  حضور مؤتمرات محلیة  ٥      

  دولیة/جوائز عالمیة  ٢٠      

٥٠ 

  الجوائز 
وشھادات 

  الشكر
  التقدیرو

  جوائز محلیة  ٢٠      

      ١٠  
عضویة اللجان العلمیة  

  الدائمة للترقیة

٣٠ 

عضویة 
ن اللجا

العلمیة 
  التحكیمو

      ٥  
التحكیم في اللجان العلمیة 

  الدائمة

      ٥  
  التحكیم لمجالت 
 ودوریات علمیة

  دولیة/محلیة

      ١٠  
 وإصدار المجالت 

  الدوریات العلمیة المحكمة

  
  

 االجــــــــــــــــــــماىل الكلى للمحور  ٢٢٠          

  یةعضویة اللجان القوم  ٢٠      

٣٥ 

المشاركة 
في 

ألنشطة ا
القومیة 
للتعلیم 
العالي 

البحث و
  العلمي 

اجلوده 

  والتطوير 

  إدارة األنشطة القومیة  ١٥      

  عضویة الجمعیات األھلیة ١٥      

٥٠ 
المشاركة 
في الخدمة 
  المجتمعیة

      ١٥ 
تقدیم االستشارات و 

  الخدمة المجتمعیة

      ٢٠  
یذ أنشطة المشاركة في تنف

الجامعة لخدمة  المجتمع 
  تنمیة البیئة 

      ٢٠  
المشاركة في أنشطة 

مجال الجودة على 
  مستوى الجامعة

٥٠ 

المشاركة 
في أنشطة 
الجودة 

 واالعتماد 

      ١٥  
المشاركة في أنشطة 

مجال الجودة على 
  مستوى الكلیة

      ١٥  
الحصول على دورات 

تدریبیة في مجال جودة 
  لعملیات الجامعیةا



  
           

            
  

ا رؤ  

  . ة المتسارعةرات الخارجیـــالحدیثة والمتغی ةـورات العلمیة والتكنولوجیطــة وبحثیة واستشاریة متمیزة بما یتواكب مع التــــسسة تعلیمیكلیة إلى أن تكون مؤال تسعى
ا ر  

ختلفة ، كما تلتزم بالتطویر المستمر فى مجال البحث العلمى بما كلیة بتقدیم برامج تعلیمیة وتدریبیة وفقًا للمعاییر القومیة وذلك إلعداد خریج متمیز فى التخصصات الهندسیة المالتلتزم 

  ٠یساهم فى تنمیة وتطویر المؤسسات المجتمعیة ، مع وضع آلیات المراجعة والتحدیث للرسالة طبقًا للمتغیرات المحلیة والخارجیة 
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  جامعة املنـــيا

  وحدة ضمان اجلودة واالعتماد
  

Quality Assurance Unit 
  كلية اهلندسة

      ١٠  
مدیرا إلحدى مشروعات 

التطویر على مستوى 
  الجامعة/الكلیة

٣٠ 

المشاركة 
في 

مشروعات 
 التطویر 

      ٥  

عضو مجلس إدارة 
إلحدى مشروعات 

التطویر على مستوى 
  الجامعة/الكلیة

      ٥  
عضو تنفیذي إلحدى 

مشروعات التطویر على 
  الجامعة/مستوى الكلیة

      ١٥  
حضور دورات في 
  المجال التخصصى

٥٠ 

التنمیة 
الذاتیة 
وصقل 

  المھارات 

      ١٥  
حضور دورات في مجال 
مھارات القیادة و اإلدارة 

  التخطیط االستراتیجي –

      ١٠  

المشاركة في تنظیم /تنظیم
دورات تدریبیة 

أعضاء ھیئة /للطالب
  /العاملین/التدریس

  
 

 االجــــــــــــــــــــماىل الكلى للمحور ١٩٥     

  تولى المناصب اإلداریة   ٣٠      

٥٠ 

تولى 
المناصب 
القیادیة و 

  اإلداریة

اإلدارة 

  اجلامعية

  

      ٢٠  
شغل وظائف  التكلیف 

  لإلشراف االدارى

      ١٠  
عضویة اللجان داخل 

  الجامعة/الكلیة 
٢٠ 

التعاون و 
العالقة مع 

  ١٠        الزمالء
المشاركة في تنفیذ 

األنشطة على مستوى 
  الجامعة/الكلیة/القسم

      ٢٥  
آراء الزمالء أعضاء ھیئة 

  التدریس
٢٥  

التقییم 
الشخصي 

من قبل 
القیادة 
  العلیا 

   والزمالء

      ٣٥  
الخطط المستقبلیة للمرشح 

نحو النھوض بتبعات 
  المنصب المرشح لھ

٣٥  
الخطط 

  المستقبلیة

  
 

 االجــــــــــــــــــــماىل الكلى للمحور  ١٣٠     

  
 

  االجمالى الكلى لدرجات المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــیاس  ٨٠٠     

  الحد االدنى للنسبة المئویة  المتطلبة لشغل الدرجة   
  


