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 كاديميةالقيادات األ اختيارمعايير 

 

تهدف عملية اختيار القيادات االكاديمية الي تحري الدقة في اختيار 

التعليم  القيادات مما يتضمن تحقيق التطوير الداعم والمستمر لرفع كفاءة المؤسسة ولتحسين جودة مخرجات

 والتعلم والقدرة المؤسسية.

 تحديد القيادات األكاديمية

  .لكليةعميد ا -1

 .لكليةوكالء ا -2

  .رؤساء األقسام األكاديمية -3

 .الطابع الخاصذات الوحدات المراكز ومديرى  -4

 .منسقي البرامج المتخصصة -5

 .مدير وحدة ضمان الجودة -6

 لكلية عميد امعايير اختيار أوأل: 

 .مصرية ذو جنسية يكون أن .1

 .الكليةفى أحد تخصصات الدكتوراه حاصال على درجة أن يكون  .2

 أن يكون لديه سجلٌّ وظيفيٌّ يشهد بااللتزام والنزاهة. لم يوقع عليه إدانات أو جزاءات. .3

 التدريس.باحترام أعضاء هيئة ، التمتع مع االخرينالعالقات الشخصية الطيبة، التعاون  .4

والمشاركة  ،واإلشراف على الرسائل العلمية ،حاثمتابعا للبحث العلمي؛ كنشر األبأن يكون  .5

مما يضيف له سجال علميا متميزا في  ،والندوات العلمية في المشروعات البحثية والمؤتمرات

 األبحاث واألنشطة العلمية.

 .االستراتيجىالتخطيط علي لديه القدرة  .6

 .ضمن فريق وقيادتهم والعمل مع االخرين التواصل علي لديه القدرة  .7

 .تحت ضغطالعمل  و الوقتإدارة علي لديه القدرة  .8

 .ل المشكالتوحالقرارات تخاذ علي ألديه القدرة  .9

اعتماد مجلس الكلية رقم 

18/9/2018( بتاريخ 242)  
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  .الجامعةوالمؤسسة على مستوى ل الجودة والتطوير أعمافى المشاركة  .10

 .الطالبيةالتعليمية واألنشطة فى المشاركة  .11

 ونشاطات وفاعليات الكلية.اللجان فى المشاركة  .12

 والتى معلوماتية عن التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة إلدارة الشأن الجامعي؛لديه قاعدة  .13

 ومهام وواجبات كل إدارة. ،تمكنه من المعرفة الجيدة بإدارات الكلية

أن يكون لديه رؤية مستقبلية لألنشطة الطالبية داخل الكلية والعمل على وضعها في مراكز  .14

 المنافسة مع الكليات األخرى.

تكوين عالقات جيدة بين الكلية والجامعة من جهة والكلية والقطاعات على لديه القدرة  .15

 الخارجية من المجتمع جهة أخري

 لكليةوكالء اثانيا: معايير اختيار 

 .يةمصرذو جنسية  أن يكون .1

 .الكليةفى أحد تخصصات الدكتوراه حاصال على درجة  أن يكون .2

 تزام والنزاهة. لم يوقع عليه إدانات أو جزاءات.أن يكون لديه سجلٌّ وظيفيٌّ يشهد باالل .3

 .التدريسباحترام أعضاء هيئة التمتع مع االخرين العالقات الشخصية الطيبة التعاون  .4

متابعا للبحث العلمي؛ كنشر األبحاث، واإلشراف على الرسائل العلمية، والمشاركة  أن يكون .5

في المشروعات البحثية والمؤتمرات والندوات العلمية، مما يضيف له سجال علميا متميزا في 

 األبحاث واألنشطة العلمية.

 انجاز المهام الموكلة إليه بكفاءة عاليةعلى لديه القدرة  .6

 على أسس ومبادئ قانونية وأخالقيةل المشكالت وحصنع واتخاذ القرارات على لديه القدرة  .7

  .االستراتيجىالتخطيط على لديه القدرة  .8

 .تحت ضغطالوقت والعمل إدارة على لديه القدرة  .9

 ضمن فريق العمل ووقيادتهم مع االخرين التواصل على لديه القدرة  .10

استثمارهم في العمل وهيئة التدريس  استقطاب الكفاءات المتميزة من أعضاءعلى لديه القدرة  .11

 المناسب.
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 .الكليةونشاطات وفاعليات اللجان فى المشاركة  .12

  .الكليةعلى مستوى ل الجودة والتطوير أعمافى المشاركة  .13

 رؤساء األقسام األكاديمية ثالثا: معايير اختيار 

 ية.مصرذو جنسية أن يكون  .1

 الكلية. فى أحد تخصصاتالدكتوراه أن يكون حاصال على درجة  .2

 أن يكون أستاذ بالقسم )و يجوز أستاذ مساعد في حالة عدم وجود أساتذة بالقسم(. .3

 أن يكون لديه سجلٌّ وظيفيٌّ يشهد بااللتزام والنزاهة. لم يوقع عليه إدانات أو جزاءات. .4

 التدريس.باحترام أعضاء هيئة ، التمتع مع االخرينالعالقات الشخصية الطيبة، التعاون  .5

 نشاط العلمي والبحثي.الكفاءة وال .6

اإلسهام في مجاالت الجودة والتطوير، واإللمام بكيفية صياغة توصيف وتقرير المقررات  .7

 والبرامج.

 الزمالء والرؤساء والمرؤسينمع التعاون  .8

 الفريقوإدارة المشاكل مواجهة  لديه القدرة على .9

 .االستراتيجىالتخطيط المشاركة في  .10

 .والخدمات الطالبية األنشطةالمشاركة في  .11

 .لمجتمع الخارجيواالخدمات المجتمعية للكلية المشاركة في  .12

 الطابع الخاصذات الوحدات المراكز و مديرىرابعا: معايير اختيار 

 ية.مصرذو جنسية أن يكون  .1

الكلية أو فى تخصص يتعلق بنشاط فى أحد تخصصات الدكتوراه أن يكون حاصال على درجة  .2

 الوحدة.

 .المهنةبقواعد وآداب التمتع بالنزاهة والشفافية وااللتزام  .3

 .يوقع عليه أى ادانات أو جزاءاتلم  .4

 الخبرة والدراية بالعمل الخارجي والمشاركة المجتمعية. .5

 .االستراتيجى التخطيطعلى لديه القدرة  .6
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 .ضمن فريقالعمل ومع االخرين التواصل على لديه القدرة  .7

 .ل المشكالتوحالقرارات  تخاذاعلى لديه القدرة  .8

 .وقيادة االخرين تحت ضغطالعمل والوقت إدارة على لديه القدرة  .9

 منسقي البرامج المتخصصةخامسا: معايير اختيار 

 ية.مصرذو جنسية أن يكون  -1

 الكلية.فى أحد تخصصات الدكتوراه أن يكون حاصال على درجة  -2

 المهنة. بقواعد وآدابالتمتع بالنزاهة والشفافية وااللتزام   -3

 يوقع عليه أى ادانات أو جزاءات.لم  -4

 االستراتيجى.لديه القدرة علي التخطيط  -5

 والعمل ضمن فريق.االخرين التواصل مع على لديه القدرة  -6

 ل المشكالت.وحالقرارات تخاذ اعلى لديه القدرة  -7

 الوقت والعمل تحت ضغط وقيادة االخرين.على إدارة لديه القدرة  -8

 والبحثي. الكفاءة والنشاط العلمي -9

اإلسهام في مجاالت الجودة والتطوير، واإللمام بكيفية صياغة توصيف وتقرير المقررات  -10

 والبرامج.

تتوافر له الخبرة بنظام الساعات المعتمدة )الحصول علي دورات تدريبية في مجال   -11

 الساعات المعتمدة(.

 سادسا: معايير اختيار مير وحدة ضمان الجودة

 الجنسية.أن يكون مصريَّ  -1

 أن يكون حاصالً على درجة الدكتوراه في أحد تخصصات الكلية. -2

 ضمان الجودة. من ذوي الخبرة في مجال -3

 يفضل ان يكون لديه خبرة سابقة بالعمل ضمن لجان وحدة ضمان الجودة بالكلية أو الجامعة.  -4

 االستراتيجى.لديه القدرة علي التخطيط  -5

 والتنظيم في العمل.مشهود له بحسن التواصل مع األخر  -6
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 التمتع بالنزاهة والشفافية وااللتزام بآداب وقواعد المهنة. -7

 لم َُوقَّع عليه إدانات أو جزاءات.  -8

 الكفاءة والنشاط العلمي والبحثي. -9


