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 معايير اختيار القيادات األكاديمية واإلدارية وثيقة

 مقدمة

 الكوادرمستوي أداء  ورفعفي نشر ثقافة الجودة  والمتمثلةاألهداف اإلستراتيجية للكلية  ءفي ضو 

 ت تخصصاتهم، كان من بين األهداففي مجاال وتنميتهمبالكلية  واألكاديمية اإلدارية

في  وتنميتهمبالكلية  واألكاديميةاإلدارية  الكوادرت رالمهاالمستمر  التطويراإلستراتيجية للكلية 

يادات قلتدريبية ووضع خطة لتدريب تلك الاالحتياجات ا مجاالت تخصصاتهم من خالل تحديد

ر الفعالية اإلدارية، كما و مح  واالداريةاألكاديمية  بنوعيها القياداتمية كفاءاتهم. وتعد ن لتطوير وت

 ادارة  تتبنى .متميزةت را ات مهاذقيادات  لما يتطلب ذلك من ةكلي بيل لتطوير وتحديث الأنها الس

 فاعلية تضمن قرارات وإتخاذ سياسات وضع خالل من لإلعتماد التطويروالسعى فكرة الكلية

 على بناء االكاديمية إلختيارالقيادات وثيقة بالكلية الجودة ضمان اقترحت وحدة وقد االداء

 ( 1-3)ملحق                 بتاريخ الكلية مجلس على عرضها تم موضوعية معايير

 تم ثم ،فيها ىأالرإلبداء  التدريس هيئةأعضاء لعرضهاعلى األقسام مجالس علىهاعرضتم  ثم

  .بهاام االقس مجالسم إعالبمجلس الكلية  فى  و  وتوثيقها عتمادهاا

 :ليعلى التا ةوتحتوي هذه الوثيق

 واإلدارية ةيميادات األكاديقالهدف من وضع معايير اختيار ال أوال:

 واإلداريةكاديمية يادات األقثانيا: تحديد ال
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 اإلداريةيادات األكاديمية و قعلى أساسها يتم اختيار ال يثالثا: تحديد المعايير الت

 اإلداريةاألكاديمية و  القياداتاختيار وتعيين  اجراءات: رابعا

 اإلداريةاألكاديمية و  القياداتولية اختيار خامسا: شروط 

 :الهدف أوال:

اختيار  يالدقة ف تحريالى  اإلداريةاالكاديمية و  القياداتتهدف عملية وضع معايير اختيار 
المؤسسة ولتحسين  وفاعليةاءة فع كفستمر لر لموايق التطوير الداعم قيضمن تح مما القيادات

 والقدرة المؤسسية. جودة مخرجات التعليم والتعلم

 

 :اإلداريةاالكاديمية و  القياداتثانيا: تحديد 

 عميد الكلية - ١

 وكالء الكلية -٢

 االكاديمية أقسامرؤساء   -٣

  مدير وحدة ضمان الجودة -٤

 (ات الطابع الخاصذالوحدات  يمدير  ،الطالبيةاألنشطة رائد ) بالكلية ةالمختلفالقيادات   -٥

 (، التسويق...الخةالمالي  اإلدارة)شئون الخريجين،  اإلدارات المختلفة ريمدي  -6

 األكاديمية القياداتعلى أساسها يتم اختيار  التيثالثا: تحديد المعايير 
 العليا

 (  2-3)ملحق   :كاآلتى  1972( لسنة 49الجامعات )تنظيم  قانون فى تم إقراره ما على بناء وذلك 
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 -:الكلية دمعايير اختيار عمي  -١

 .يلبحث العلمواالمعيار األول : النشاط 

 .يةدياقت اإلدارية و الراالمعيار الثاني : المها

 .المعيار الثالث: المشاركة في األنشطة و الخدمات الطالبية

 تطوير التعليم: المساهمات في مجال الرابعالمعيار 

 .والجامعة الكلية ىستو على م بالجودةلجان التطوير الخاصة  في ةالمشاركالمعيار الخامس: 

 .ة في األنشطة القوميةكالمشار  المعيار السادس:

 .المعيار السابع: السجل الوظيفي الذي يشهد بااللتزام و النزاهة

 .الرؤساءو الء مالتعاون والعالقة الطيبة مع الز  المعيار الثامن :
 عن  باالنتخاب العميد تعيينوكانت آلية  .المعايير هذه فيه تتحقق من للترشح ميتقدالمفترض أن  و 

 .ومعاونيهم التدريس اعضاءهيئة من خالل المباشر االقتراع طريق

 -:معايير اختيار وكالء الكلية -2

إطار المعايير  فييس الجامعة و ئوموافقة ر  الكليةلوكالء من جانب عميد ا وترشيحيتم اختيار 
 :التالي، ويتم االختيار على الشكل واحدة ةقابلة للتجديد مر  سنواتوذلك لمدة ثالث  الموضوعة

 لشئون التعليم والطالب الكليةوكيل  -أ

 الكليةأحد تخصصات  فيه را أن يكون حاصال على درجة الدكتو 

 بالكلية ياألكاديم االرشادبنظام  درايةعلى  يكونأن 

 والجامعة الكلية بلوائح درايةعلى  يكونأن 
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  بالكلية الدراسيةكامله بالخطط  درايةلديه  يكونأن 

 معهم والتعاملعلى حل مشكالت الطالب  القدرةلديه  يكونأن 

 الجامعةأو  بالكليةأحد لجان تطوير التعليم  فيقد ساهم  يكونأن 

 على التفاعل مع الطالب بشكل جيد القدرةلديه  يكونأن 

 األنشطة الطالبية في الفعالة ةالمشارك

 الكليةعلى مستوى  والتطوير الجودةوأعمال  االستراتيجيعلى التخطيط  القدرةلديه 

 ضمن فريق والعملمع اآلخرين  التواصلعلى  القدرةلديه 

 تحت ضغط والعملالوقت  إدارةعلى  القدرةلديه 

 وحل المشكالت اتخاذ القراراتعلى  القدرةلديه 

 المهنةبآداب  النزاهة والشفافية وااللتزام

 والمرؤوسينمع النبالء  الطيبة الشخصيةالعالقات 

 وبات تأديبيهقأو ع جزاءات أيلم يوقع عليه 

 سات العليا والبحوثراوكيل الكيه للد —ب

 .الكليةب  البحثية لمشروعاتاو  العلميالبحث  في المساهمة

 .الكليةب  والدورات التدريبية فةالمختل والندوات ةالعلمي  المؤتمرات في كةالمشار 

 .الكليةحداث أأنشطة و و لجان  في كةالمشار 

 الكليةعلى مستوى  والتطوير الجودةوأعمال  االستراتيجيعلى التخطيط  القدرةلديه 

 لعمل ضمن فريقامع اآلخرين و  التواصلعلى  القدرةلديه 
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 لعمل تحت ضغطاالوقت و  إدارةعلى  القدرةلديه 

 وحل المشكالت القرارات ذعلى اتخا القدرةلديه 

 المهنةبآداب  النزاهة والشفافية وااللتزام

 والمرؤوسين الزمالءمع  الطيبة الشخصيةالعالقات 

  وبات تأديبيهقءات أو عاجر ا أيلم يوقع عليه 

 البيئةلشئون خدمة المجتمع وتنمية  الكليةوكيل  —ج

 . الكلية وأنشطة وأحداثلجان  في المشاركة

 المجتمعأنشطة خدمة  في المساهمة

 المدني المجتمعلديه عضويه بأحد أو بعض مؤسسات  يكونأن 

 الجامعةب  المجتمعلخدمة  الداخليةللجان الديه عضويه بأحد  يكونأن 

 األنشطة المجتمعية الطالبية في الفعالة المشاركة

 الكليةعلى مستوى  والتطوير الجودةوأعمال  االستراتيجيعلى التخطيط  القدرةلديه 

 على قياده اآلخرين القدرةلديه 

 لعمل ضمن فريقامع اآلخرين و  التواصلعلى  القدرةلديه 

 لعمل تحت ضغطاو  إدارة الوقتعلى  القدرةلديه 

 وحل المشكالت القراراتاتخاذ على  القدرةلديه 

 المهنةبآداب  النزاهة والشفافية وااللتزام

 والمرؤوسين الزمالءمع  الطيبة الشخصيةالعالقات 
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  وبات تأديبيهقءات أو عاجر ا أيلم يوقع عليه 

 -:معايير اختيار رؤساء األقسام األكاديمية -3

لقانون تنظيم  التنفيذيةالالئحة  فيالمعمول بها  القواعدسم بناءا على قيتم اختيار رئيس مجلس ال
ه العاملين بالقسم ويتم االختيار ذاطار ترشيح ثالثة من األسات  فيو  ١97٢لسنة   ٤9الجامعات
أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه  آراءاستقصاء  ، ويتم سابق عام حتى األقدميةحسب 

على أن يتمتع  مرة واحدة.قابلة للتجديد  سنوات، وذلك لمدة ثالث المرشحةبخصوص األسماء 
 :باآلتي

جراء .ت البحث العلمي في مجال التخصصرااإلتقان الجيد لمها  مجال فى ابتكارية أبحاث وا 
 .مرموق إجتماعى  و إقتصادى  و  علمى مردود ذات التخصص

 .في العمل الجامعي األكاديمي تدرج

 .متابعة الجديد فيه لتخصصات الدقيقة من خاللواالتامة بالتخصص العام  الدراية

 .البحوث إجراء في واالستمراريةنشاط علمي متميز 

  لخارجيةاو العلمية الداخلية  المؤتمراتة في كالمشار 

 واألكاديميةسم اإلدارية قالعلى المتابعة الجادة والدقيقة ألعمال  القدرة

 .إجادة تنظيم أعمال القسم وتوزيع األعباء على أيام األسبوع

 .العلمية ألعضاء القسم بالقدراتالنهوض 

 .على تطوير أعمال القسم القدرة

 إجادة التخطيط للقسم على المدى القريب والبعيد

 جماعية وبصورةالمناسبة  رات القدرة على اتخاذ القرا
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 .والكتابياالتصال الشفوي  بمهاراتالتمتع 

 . اجتماعات القسم إدارةعلى  القدرة

 الكلية بإداراتالجيدة  المعرفة

 شجيع الباحثين في القسم على اإلنجازت 

 باختالف بالمستشفيات العمل فى االنتظام و  التفانى(  :  ُوجد إن) بالمستشفيات العمل معيار
 أو تشخيصية أبحاث إجراء,  الداخلى القسم مرضى على المرور,  الخارجية العيادة)  اقسامها
 .الحوادث نوبتجية, الطوارىء نوبتجية, العمليات,  الداخلى بالقسم للمرضى عالجية

 -ة:الكليب الجودةدير وحدة ضمان مر اختيار معايي -4

للتجديد  الموضوعةطبقا للمعايير  أعوام ٣أن يجدد كل و ، الكليةأن يتم االختيار من مجلس 
 :كالتالياالختيار  على أن يتم

 احد تخصصات الكلية فيحاصال على درجة الدكتوراه  يكونان 

 الكلية لمدة ال تقل عن سنتين من العمل الفعلى فيشغل منصب عضو هيئة التدريس  يكونان 

 أعمال الجودة فيان يشارك 

 الكليةب  الخاصة القياسيةاألكاديمية  القوميةملما بالمعايير  يكونان 

 ٥لضمان جود القوميةوضعتها الهيئة  التيت وممارسات معايير االعتماد راملما بمؤش يكونأن 
 العتمادوا التعليم

 واالعتماد ةالجودلضمان  القومية الهيئةمن  دوراتحاصال على  يكونأن 

 الوقت وادارة القيادةت  رافريق ومها في والعملالعمل تحت ضغط   في دوراتحاصال على  يكونأن 

 و الشفافية بالنزاهةالتمتع 
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 .لعمل الجاداو  وااللتزاممشهود له بالمصداقية  يكونان 

الكلية، أعضاء هيئة التدريس،  دارةالعالقات الطيبة مع إان يتميز بشخصية قادره على إقامة 
 العاملين بالكلية والموظفين والطالب

 هني طريقة مهم ألى مسائله قانو  يكونان 

ات الطابع ذالوحدات ي دير م، الطالبيةاألنشطة  رائد) الكليةب المختلفة القيادات -5
 -(:الخاص

 :على أن يجدد سنويا على أن تكون معايير االختيار كالتالى الكليةيتم االختيار من مجلس 

 الكليةب ةاألنشطة الطالبي رائدمعايير اختيار   ١-5

 مهطيبة مع الطلبة و قادر على تحفيز على عالقات  يكونأن 

تسم تب التي متفق مع رغبات الطالب و قادر على اختيار مجموعة االنشطة الطال يكونان 
 والتنوع بالشمول

 المقررات  وطبيعة لمجتمعاو على اختيار النشاط الطالبي المناسب للبيئة  الخبرةلديه  يكونأن 
 الكليةب  الدراسية

ر تلك األماكن بالشكل و على كافة العقبات لظه والقضاء الطالبيةيذ األنشطة فتهيئة اماكن تن 
 الالئق

 أفكار إبداعيه للطالب تقديماللجان على  درواشجيع ت 

 وتذليل العقبات التي يواجهونها باستمرارلجان االنشطة الطالبية  روادالتواصل مع 

 الطالبيةكافة األنشطة  في كةشجيع الطالب للمشار ت 

 .ان تكون لديه الرغبة في العمل مع اآلخرين وتقديم الخدمة لهم
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 فةد اللجان المختلواالسنوي ألداء ر  التقييمعلى وضع  رقاد يكونأن 

العمل على تقويم سلوك الطالب اعتمادا على الفكر االبداعي و التواصل فيما بينهم من خالل 
 ةالطالبي  األنشطة

 ات الطابع الخاصذمعايير اختيار مديرو الوحدات  5-2

 ٠الدكتوراهحاصال على درجة  يكونان 

 الفعليعن سنتين من العمل  تقلالكلية لمدة ال  فيشغل منصب عضو هيئة التدريس  يكونان 

  سابقة مشروعاتيذ فعمل وتن  فية كومشار  رةله خب  يكونان 

 ات عائد مادى ومعنويذعلى استحداث مشاريع جديدة  القدرةلديه  يكونان 

 المشاريع القائمة بالكلية رةإدا في رةلديه المها

 المجتمعية والمشاركةبالعمل الخارجي  خبرة ودرايةلديه 

 و الشفافية بالنزاهةالتمتع 

 التعاون مع أعضاء هيئة التدريسالعالقات الطيبة و 

 قانونيةمسائله  يأل يتعرضلم 

 (: الخ ،المالية اإلدارةشئون الخريجين،  أمين الكلية ، ) فةت المختلرااإلدا مديريمعايير اختيار  -6

 .باإلدارة(هل جامعي يناسب طبيعة العمل )الحصول على مؤ  المؤهل الدراسي

 سنوات(تقل عن عشر  ال ري)خبر في مجال العمل اإلدا الخبرة

المعلومات  تكنولوجيا واستخداموالتخصص  اإلداريمجال التطوير  فيت التدريبية راالدو 
 الحاسب االلي لتعامل معوا
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ع ي )شهادات بالكفاءة من ثالث قيادات ممن تعامل معهم ، عدم توق والقياديةاإلدارية  القدرات
 (الخمس األخير السنوات فيعليه  جزاءات يأ

تطوير العمل  فياته كر والتحديث الخاصة بالكلية )مشار أنشطة الجودة والتطوي  فية كالمشار 
 ة(ر ي ث األخ الثال تاالسنو بالكلية خالل ري اإلدا

امتياز في  تقديرلحصول على وام والنزاهة )حسن السمعة السجل الوظيفي الذى يشهد بااللتزا
 . (األداء لتقييمتقارير  عب أر  آخر

 والمرؤوسين الرؤساءالء والعالقة مع مالتعاون مع الز 

 : األكاديمية ومعايير تجديدها القياداتلية اختيار وتعيين آ:  رابعا

 :األكاديمية حيث يمكن أن االختيار عن طريق أوال القياداتتتعدد سبل اختيار تعيين واختيار 

أو من  والجامعةبها اشخاص إما من داخل الكلية  لتلتحق ةة الشاغر فاالعالن عن الوظي 
للجامعة  لكترونياإل والموقع الرسميةخالل وسائل اإلعالم المتاحة مثل الجريدة  خارجهما، من

 .الوظيفةالمتطلبات األساسية لشغل الن اإلع فيأو الكلية، ويحدد 

  نيةفال والمهاراتثانيا: االختيار من خالل اختبار للكفاءات 

ة منية الالز فال والمهاراتة، ممن تتوافر فيهم الكفاءات فلمرشحين لشغل الوظي اأفضل  انتقاءيتم 
 :بعدة أساليب رةالشاغ ةفالوظي لشغل 

 :يلى قيس مات ة فشغل الوظي  يت لطالب راء اختبارااالختبار، يتم إج  −
 .الماضى في وهالمتقدمين لشغل الوظائف بما تعلممدى إلمام  −
 ٠والحركيةالنفسية والبدنية  والتطلعات واالستعدادات والقدراتالسمات الشخصية  −
 : ، ويتم قياسها كالتالى والثقافيةالمهنية  القدرات −

 للكليةلمرشح امن جانب  المقترحةالتطوير  عرض تقديمي إلحدى مشروعات •
 .للكليةطموحه  جديدةصياغة رؤية ورسالة  •
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 المجتمعللبحث العلمى أو لخدمة  جديدةوضع خطة تنفيذيه  •
 ات الطابع الخاصذر عام الستحداث إحدى الوحدات و وضع تص •

 الشخصيةالمقابالت : ثالثا

 يعن طالب  وتفصيليةودقيقة  واقعيةالحصول على معلومات  الشخصيةوتهدف المقابالت 
 .ةفلحكم على أهليته لشغل الوظي واكاملة عنه  ةصور  لتكوين الوظيفة

من  ةلديهم )درجة كبير  يتوافر األقلوتتم المقابلة من خالل لجنة مكونة من ثالثة أشخاص على 
 :في التخصص(، على النحو التالي رةوالخب ة المهار 

لب ة ويتم الحصول على أكثر من إجابة من طافشغل الوظي  يوجود فردين أو أكثر من طالب 
 .نتها ببعضها البعضر تقييم اإلجابات ومقا مت ة، وتفالوظي 

من كل فرد في اللجنة  مرشحة، ويتم تقييم إجابات كل فحد أو أكثر لشغل الوظي وا متقدموجود 
 .سطوتؤخذ المتو  التقديراتتجمع  معلى حدى، ث 

 دمين من داخل الكليةتقاالختيار من خالل اللجان المن : رابعا

 وحدة إدارة الجودةه وعضو من ذمن األسات  الكليةأن تشكل لجنة من مجلس 

 أن يتم استقصاء جميع أعضاء هيئة التدريس عن طريق بطاقة تقييم

 .رشحون في تقييم أنفسهمميشارك ال

  القرارنتائج االستقصاء لمتخذي  رفعيتم 

بها في قانون تنظيم الجامعات  المعمول القواعدن تتم بناءا علي أشروط االختيار يجب 
في المقام األول  تراعيعملية تقييم ثابتة و محددة معايير و  ضوءلمرشحين في ا والمفاضلة بين

د اعتمدت آلية اختيار قر . فيادة وتحمل مسئولية التطوي قام المي ز للتو  اختيار أفضل العناصر
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 سنواتفيها بتجديدها كل ثالث  السلطةعلى أساس تبادل  بالكلية واإلداريةاألكاديمية  القيادات
 ما لم يتم إستقالته أو إقالته ، وتعتمد اآللية بعد

مجتمع الكلية،  أيللمنصب حيث يتم االختيار بين المتقدمين بناءا على ر  التقدمفتح باب  .١
 ةالقيادي  مهاراتهالمجال ،  فيه ؤ ادآ

 بطلبات الى عميد الكلية لشغل المنصب التقدمثم يتم  .٢

 شكيل لجنة لفرز طلبات وملفات المتقدمينت ويتم  .٣

 .تم وضعها لتلك المناصب ياالختيار بينهم وفق المعايير الت حيث يتم  .٤

الذاتية متضمنة مسار  رةاألكاديمية لتشمل السي  القيادات لترشيحح شروط أساسية راويمكن اقت 
األنشطة  - الجوائز -ت و المهمات العلمية راالمؤتم - تاألجازا فترات -  الحياة العملية

 -يا لمحليا و دو األبحاث و النشر العلمي  -القومية  األنشطة المجتمعية و  -الطالبية 
ت راالتدريبية لتنمية مها المؤهالت والدورات والبرامج – الترشيحالخدمات المقدمة للقسم قبل فتره 

لعملية التعليمية داخل القسم ا مقترحة لتطوير تقديم ورقة —ت أعضاء هيئة التدريس راو قد
 .لخطة التنفيذيةواوالقيم  واألهدافشمل الرؤية و الرسالة ت 

 نيديد التعيجت معايير

 :الكليةعميد 

 الجامعةيس رئالسيد  رأييس مجلس األمناء بعد أخذ ئيتم تجديد التعيين من قبل ر 

 :الكليةوكالء 

حيث يتم التعيين لمدة  الجامعةيس ئ فقة السيد ر والتعيين من قبل عميد الكلية بعد ميتم تجديد ا
 مرة واحدةقابلة للتجديد  تواثالث سن

 :األقسامرؤساء 
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مرة قابلة للتجديد  سنواتيتم تجديد التعيين من قبل عميد الكلية حيث يتم التعيين لمدة ثالث 
 واحدة

 : ةمدير وحدة ضمان الجود

 يويم الداخلقنظم الت  اءسإر  فييتم تجديد التعيين من قبل عميد الكلية تبعا لمعدل انجار 
 يعزل من منصبه مستواه، وفي حالة عدم كفاءته أو تدني  الكليةب  ةالجود قافةث طوير ونشر ت لوا

 :ات الطابع الخاصذالوحدات  مديري

 الكليةيتم تجديد التعيين من قبل عميد الكلية تبعا لما حققه من مشروعات عملت على تطوير 
 ل من منصبهز يع مستواهي حالة عدم كفاءته أو تدني ف؛ و الذاتية وزيادة مواردها

 :الطالبيةد األنشطة ئرا

أن تجدد له بناءا على كفاءته وما حققه من تعدد وتنوع  علىيتم التجديد من قبل عميد الكلية 
قبال أكبر من ا ةالبي طال األنشطة في لة عدم كفاءته أو تدني ي حاف؛ و ةالمشارك علىالب طلوا 

 . ل من منصبهز مستواه يع

 ( 128/5برقم )  23/5/2016كليه بتاريخ المجلس بعتماد تم اال


