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اخت�شا�شات الوظائف القيادية يف �شوء القانون ٤٩ ل�شنة ١٩٧٢ ب�شان تنظيم اجلامعات على 
م�شتوى كلية الهند�شة - جامعة املن�شورة :

يخت�س جمل�س الكلية بالكلية بالنظر يف امل�صائل الآتية : 
اأوال : م�شائل التخطيط والتن�شيق والتنظيم واملتابعة 

• ر�صم ال�صيا�صة العامة للتعليم والبحوث العلمية فى الكلية وتنظيمها وتن�صيقها بني الأق�صام 	
املختلفة. 

• و�صع خطة ا�صتكمال واإن�صاء املباين ودعم املعامل والتجهيزات واملكتبة فى الكلية . 	
• اإعداد خطة الكلية اأو املعهد للبعثات والإجازات الدرا�صية والإيفاد على املنح الأجنبية. 	
• اإعداد برنامج ل�صتكمال اأع�صاء هيئة التدري�س فى الكلية . 	
• اجلامعية 	 واملذكرات  الكتب  على  الكلية  طالب  ح�صول  بتي�صري  الكفيلة  ال�صيا�صة  اإعداد 

وبت�صجيع التاأليف فى بع�س املواد . 
• ر�صم الإطار العام لنظام العمل فى اأق�صام الكلية وتنظيم التن�صيق بني هذه الأق�صام . 	
• اإقرار املحتوى العلمي ملقررات الدرا�صة فى الكلية والتن�صيق بينها يف الأق�صام املختلفة. 	
• اإبداء الراأي يف و�صع الالئحة التنفيذية للجامعات واإعداد الالئحة الداخلية للكلية و�صع 	

الالئحة الداخلية ملكتبة الكلية . 
• و�صع الالئحة الداخلية ملكتبة الكلية . 	
• تنظيم قبول الطالب فى الكلية وحتديد اإعدادهم. 	
• تنظيم الدرو�س واملحا�صرات والبحوث والدرو�س العملية واإعمال المتحانات فى الكلية . 	
• والمتحانات 	 الدرا�صة  نظم  وتقييم  ؛  الأق�صام  وتقارير  للكلية  ال�صنوي  التقرير  مناق�صة 

ومطالب  والتعليمي  العلمي  التقدم  اإطار  فى  وجتديدها  ومراجعتها  الكلية  فى  والبحث 
املجتمع وحاجاته املتطورة . 

• تنظيم ال�صئون الإدارية واملالية فى الكلية . 	
• اإعداد م�صروع موازنة الكلية . 	
• متابعة تنفيذ ال�صيا�صة العامة للتعليم والبحوث فى الكلية . 	

١- جمل�س الكلية
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ثانيا : امل�شائل التنفيذية 
• توزيع العتمادات املالية على الأق�صام . 	
• حتويل الطالب ونقل قيدهم من الكلية واليها . 	
• قيد الطالب للدرا�صات العليا وت�صجيل ر�صائل املاج�صتري والدكتوراه وتعيني جلان احلكم على 	

الر�صائل  واإلغاء القيد والت�صجيل . 
• توزيع الدرو�س العملية واملحا�صرات  	
• حتديد مواعيد المتحانات وو�صع جداوله وتوزيع اأعماله وت�صكيل جلانه وحتديد واجبات 	

املمتحنني واإقرار مداولت جلان المتحان ونتائج المتحانات فى الكلية 
• اقرتاح منح الدرجات وال�صهادات العلمية والدبلومات من الكلية 	
• الرت�صيح للبعثات واملنح والأجازات الدرا�صية  	
• اقرتاح تعيني اأع�صاء هيئه التدري�س فى الكلية ونقلهم 	
• الندب من الكلية واليها 	
• الرت�صيح للمهمات العلمية و الإعارات واإجازات التفرغ العلمي 	
• رعاية ال�صئون الجتماعية والريا�صية للطالب 	
• اقرتاح قبول التربعات مع مراعاة حكم املادة ال�صابعة 	
• الكليات 	 من  الأحوال  بح�صب  الأوىل  الفرق  وطالب  الإعدادية  الفرق  طالب  حتويل  قبول 

واملعاهد املتناظرة فى اجلامعات اخلا�صعة لهذا القانون 
• قبول حتويل ونقل قيد الطالب من كليات تابعه للجامعات اخلا�صعة لهذا القانون 	
• ت�صجيل ر�صائل املاج�صتري والدكتوراه وتعيني جلان احلكم على هذه الر�صائل واإلغاء الت�صجيل 	

ثالثا : م�شائل متفرقة 
• امل�صائل الأخرى التي يحيلها علية جمل�س اجلامعة 	
• امل�صائل الأخرى التي يخت�س بها وفقا للقانون 	
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متطلبات الوظيفة :- 
• القانون رقم )84(ل�صنة 	 ، وعلى  طبقا لقانون تنظيم اجلامعات رقم ) 94 ( ل�صنة 1972 

2012 فيما ت�صمنه من ا�صافة املادة )13( مكرر  للقانون رقم ) 94 ( ل�صنة 1972.
• اىل 	 بال�صافة  بال�صافة  بالكلية  واملتفرغني  العاملني  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  يتوىل 

من   %10 عن  تزيد  ل  بن�صبة  ال�صحيحة  ا�صواتهم  )تقيم  واملعيدين  امل�صاعدين  املدر�صني 
ال�صوات ال�صحيحة لأع�صاء هيئة التدري�س ( اختيار �صاغلى الوظائف القيادية املن�صو�س 
 ) – رئي�س اجلامعة  املعهد  اأو  الكلية  – عميد  الق�صم  رئي�س جمل�س   ( القانون  بهذا  عليها 
وذلك بطريق النتخاب وفقا لل�صروط والإجراءات ومعايري املفا�صلة التى يقرها املجل�س 
الأعلى للجامعات مب�صاركة ثالثة من روؤ�صاء نوادى اأع�صاء هيئة التدري�س على نحو ي�صمن 
كفالة امل�صاواة والعدالة بني جميع املتقدمني ل�صغل هذه الوظائف وحتقيق اختيار اأف�صل 
اأع�صاء هيئة التدري�س باجلامعات وي�صدر قرار التعيني من  واأكفاأ العنا�صر املمثلة لإرادة 
ال�صلطة املخت�صة بالتعيني وفقا لهذا القانون وذلك طبقا لنتيجة النتخابات ويلغى كل ما 

يخالف ذلك 
•  وفى حالة عدم وجود اأ�صاتذة فى الكلية اأو املعهد لرئي�س اجلامعة اأن يندب احد الأ�صاتذة 	

من الكليات اأو املعاهد التابعة للجامعة للقيام بعمل العميد؛ وله اأن يندب احد الأ�صاتذة 
امل�صاعدين من ذات الكلية اأو املعهد للقيام بعمل العميد 

�شروط الرت�شح
• اأن يكون املتقدم من الأ�صاتذة العاملني بالكلية.	
• اأن يكون قائما بالعمل بجامعته ملدة �صنتني اأكادميتني �صابقة على الرت�صح.	
• فى 	 عليها  املن�صو�س  اجلرائم  احدى  فى  جنائية  بعقوبة  عليه  احلكم  �صبق  قد  يكون  األ 

قانون العقوبات اأو مامياثلها من جرائم فى القوانني اخلا�صة اأو بعقوبة مقيدة للحرية فى 
جرمية خملة بال�صرف اأو المانة ما مل يكن رد اليه اعتباره.

٢- عميد الكلية
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• ليكون قد وقع عليه جزاء تاأديبى مامل يكن قد مت حموه طبقا للقانون.	
• عدم �صبق �صغل املتقدم لوظيفة من ذات الدرجة ملدتني كاملتني.	
• باملجمع 	 الكلية  وممثلى  الكلية  عميد  لختيار  الناخبني  جمعية  انعقاد  ل�صحة  ي�صرتط 

النتخابى لرئي�س اجلامعة فى الجتماع الأول ح�صور 60% على الأقل من اجماىل اأع�صاء 
هيئة التدري�س العاملني واملتفرغني القائمني بالعمل فعليا بجامعتهم وفى حالة عدم اكتمال 
يتم  الن�صاب  اكتمال  عدم  ا�صتمرار  وعند  ل�صتكماله  �صاعتني  ملدة  اجلل�صة  توؤجل  الن�صاب 
اأ�صبوع على الأكرث ويخطر به جميع الأع�صاء  اآخر خالل  ف�س الجتماع مع حتديد موعد 
اأثناء اجلل�صة وتنعقد جمعية الناخبني فى هذه احلالة بح�صور 40% على الأقل من اأع�صائها 
ملدة  الت�صويت  جل�صة  توؤجل  احلالة  هذه  فى  انعقادها  ن�صاب  ت�صتكمل  مل  واذا  امل�صاراليهم، 

�صاعتني ثم تنعقد باأى ن�صبة للح�صور.
   اللجنة الدائمة لال�شراف على االنتخاب:

• النتخابى 	 باملجمع  الكلية  وممثلى  العميد  انتخابات  على  لال�صراف  جلنة  بالكلية  تنتخب 
التدري�س  هيئة  اأع�صاء  من  ثالثة  من  وتتكون  الق�صام  جمال�س  وروؤ�صاء  اجلامعة  لرئي�س 
بالكلية ا�صافة اىل ع�صو هيئة تدري�س من كلية احلقوق بذات اجلامعة وليكون له �صوت 

معدود.
• اخت�صا�صات اللجنة الدائمة:	
• العالن عن تر�صيح من�صب عميد الكلية عن طريق النتخاب وتو�صع فى لوحة العالنات 	

بال�صافة اىل اخطار الأق�صام العلمية بذلك.
• حتديد مواعيد لتلقى طلبات الرت�صح ملن�صب عميد الكلية.	
• تلقى وفح�س اوراق املتقدمني للرت�صح وا�صتبعاد الغري م�صتوفى ل�صروط الرت�صح منها وذلك 	

بقرار م�صبب منها يثبت م�صمونه فى حما�صر اأعمال اللجنة.
• البت فيما يقدم اليها من طعون على املر�صحني خالل ثالثة اأيام من ا�صتيفاء كافة الأوراق 	

الالزمة لفح�س الطعون.
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• العالن عن الأ�صماء النهائية لأع�صاء هيئة التدري�س املر�صحني.	
• حتديد موعد لكل ع�صو مر�صح لعر�س اخلطة امل�صتقبلية املقدمة من �صيادته.	
• حتديد موعد النتخابات للرت�صح ملن�صب عميد الكلية.	
• الهيئة 	 ك�صوف  وكذلك  بالكلية  بالعمل  القائمني  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  ك�صوف  حت�صري 

لختيار  وذلك  املر�صحني  اأ�صماء  مت�صمنة  الرت�صح  ا�صتمارات  عمل  اىل  بال�صافة  املعاونة. 
واحد من الأ�صماء املر�صحني معتمدة من ال�صيد ا.د.عميد الكلية وخمتومة بختم الكلية.

• بعد انتهاء املواعيد املقررة لالنتخابات تقوم اللجنة بفرز ال�صتمارات واعالن النتيجة.	
• فى حالة العادة، يتم حتديد موعد لالعادة بني املر�صحني. وتقوم اللجنة بنف�س الجراءات 	

التى متت من قبل فى املرة الأوىل وبعد فرز ال�صتمارات يتم اعالن املر�صح الذى ح�صل على 
من�صب عميد الكلية.

• يتم حترير حم�صر معتمد )من اأع�صاء اللجنة( وير�صل اىل ال�صيد الأ�صتاذ الدكتور/ رئي�س 	
اجلامعة ل�صدار قرار بتعيني عميد الكلية.  

اخت�شا�شات العميد:
• تنفيذ قرارات جمل�س الكلية واملجل�س الأعلى للجامعات فيما يخ�س الكلية .	
• يكون للعميد ال�صلطة املخولة لوكيل الوزارة املن�صو�س عليها فى القوانني واللوائح املعمول بها 	

بالن�صبة للعاملني من غري اأع�صاء هيئة التدري�س بالكلية.
• ال�صيا�صة 	 واملالية فى حدود  العلمية والإدارية  ال�صئون  واإدارة  الكلية  اأمور  يقوم بت�صريف 

والقرارات  واللوائح  القوانني  لأحكام  وفقًا  الكلية  وجمل�س  اجلامعة  جمل�س  ر�صمها  التى 
املعمول بها ويتوىل:

• 3-1 الإ�صراف على اإعداد اخلطة التعليمية والعلمية ومتابعة تنفيذها.	
• 3-2 التن�صيق بني الأجهزة الفنية والإدارية والعاملني بالكلية.	
• التدري�س 	 هيئات  من  الكلية  حاجة  اإ�صتكمال  ب�صاأن  الإقرتاحات  تقدمي  على  العمل   3-3

والفنيني والفئات امل�صاعدة الأخرة واملن�صاآت والتجهيز والأدوات وغريها.
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• 3-4 مراقبة �صري الدرا�صة والإمتحانات وحفظ النظام داخل الكلية واإبالغ رئي�س اجلامعة 	
عن كل ما من �صاأنه امل�صا�س ب�صري العمل بالكلية وما ين�صب اإىل اأحد اأع�صاء هيئة التدري�س .

• 3-5 الإ�صراف على العاملني والأجهزة الإدارية بالكلية ومراقبة اأعمالهم.	
• 3-6 اإعداد تقريرعن �صئون الكلية و العملية التعليمية والإدارية واملالية فى نهاية كل عام 	

جامعى مت�صمن:
• عر�س اأوجه ن�صاط الكلية وم�صتوى اأداء العمل بها.	
• �صئون الدرا�صة والإمتحان ونتائجها.	
• بيان العقبات التى اإعرت�صت التنفيذ وعر�س املقرتحات للحلول املالئمة.	
• امل�صكلة وفقًا لأحكام قانون اجلامعات 	 اإجتماع جمال�س الأق�صام واللجان  اإىل  العميد  يدعو 

وله اأن يعر�س ما يراه من مو�صوعات.
• يوؤدى ما ي�صند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة.	
• ويتبعه ما يلى :- 	
• مكتب عميد الكلية .	
• وحدة �صمان اجلودة .	
• مكتب الأمن .	
• مركز الدرا�صات والبحوث والإ�صت�صارات الهند�صية .	
• مركز اخلدمات الفنية واملعملية والعلمية.	

ويتم تقييم كفاءة االأداء االدارى با�شتخدام منوذج١
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• طبقا للمادة 47 من قانون تنظيم اجلامعات رقم 49 ل�صنة 1972 يكون لكل كلية ثالث وكالء 	
يعاونان العميد يف اإدارة �صئون الكلية ويقوم اأقدمها مقامه عند غيابةه ويخت�س اأحدهما 
والريا�صية  الثقافية  الطالب  و�صئون  البكةالوريو�س  مبرحلة  بالتعليم  اخلا�صة  بال�صئون 
مع  الروابط  وتوثيق  والبحوث  العليةا  الدرا�صات  ب�صئون  الثانى  ويخت�س  والجتماعية 
الكليات واملراكز والهيئات املعينة بالبحث العلمي. ويخت�س الثالث ب�صئون خدمة املجتمع 
البيئة.  وتنمية  املجتمع  خدمة  جمل�س  يف  ع�صوا  وظيفة  بحكم  ويكون  البيئة  وتنمية 
راأي  اأخذ  بعد  رئي�س اجلامعة  من  بقرار  ويكون ذلك  بتعيني وكيل واحد  الكتفاء  ويجوز 

جمل�س الكلية وموافقة جمل�س اجلامعة. 

متطلبات الوظيفة :- 
• يعني وكيل الكلية طبقا لن�س املادة رقم   47 من القانون 49 ل�صنة 1972 والتي تن�س يف 	

الفقرة الأخرية منها على "ويكون تعيني الوكيل من بني اأ�صاتذة الكليةة بقرار من اجلامعةة 
بناء على تر�صيح العميد ، وذلك ملدة ثالث �صنوات قابلة للتجديد مرة واحدة". 

معايري االإختيار:
• الكفاءة والن�صاط العلمى.	
• القدرات الإدارية والقيادية. 	
• امل�صاركة فى الأن�صطة واخلدمات الطالبية. 	
• امل�صاهمة فى جمالت اجلودة والتطوير. 	
• مدة اخلدمة فى الكلية وم�صتوى الأداء. 	
• امل�صاركة فى الأن�صطة القومية. 	
• ال�صجل الوظيفى الذى ي�صهد بالإلتزام والنزاهة. 	
• التعاون والعالقات الطيبة مع الزمالء والروؤ�صاء واملروؤو�صني.	

 وكيل الكلية

3- وكيل الكلية ل�شئون التعليم و الطالب
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دليل التو�صيف الوظيفى وتقييم الأداء ومعايري اختيار القيادات الأكادميية

ال�شروط:
• الكلية 	 فى  اإحرتام  مو�صع  اأرائه  جلعل  يكفى  مبا  طيبة  و�صمعة  علمية  مبكانة  يتمتع  اأن 

واجلامعة.
• لدية خربة بالربامج الدرا�صية بالكلية.	
• له روؤية وخربة فى اأعمال التطوير واجلودة.	
• امل�صاركة فى ح�صور الدورات واملوؤمترات	
• لديه خربة قيادية.	
• له خربة بلجان واأن�صطة الطالب.	

االإخت�شا�شات:
• يتوىل وكيل الكلية ل�صئون التعليم والطالب الإخت�صا�صات الآتية حتت اإ�صراف العميد:	
• ت�صريف �صئون الطلبة فى الكلية والإ�صراف على التدريب العملى للطالب.	
• توطئة 	 الكلية  خارج  من  والإمتحانات  للتدري�س  الندب  ب�صاأن  الأق�صام  مقرتحات  درا�صة 

لعر�صها على جمل�س الكلية.
• الإ�صراف على رعاية ال�صئون الريا�صية والإجتماعية للطالب.	
• الإ�صراف على متابعة تدري�س املقررات القومية والرتبية الع�صكرية فى الكلية.	
• الإ�صراف على الطالب الوافدين. 	
• اإعداد ما يعر�س على املوؤمتر ال�صنوى العلمى فيما يخ�صه .	
• عر�س كافة املو�صوعات املتعلقة ب�صئون الطالب على جمل�س �صئون التعليم باجلامعة .	
• تتبع نتائج الطالب ودرا�صة الإح�صائيات اخلا�صة بها وتقدمي التو�صيات الالزمة اإىل جمل�س الكلية	
• تنظيم املكافاآت واملنح الدرا�صية .	
• تي�صري طبع ون�صر الكتب واملذكرات الدرا�صية .	
• ت�صجيع تكوين اجلمعيات العلمية وتنظيم الزيارات والأن�صطة العلمية املنا�صبة للطالب.	
• القيام مبا ي�صند اإليه من اأعمال مماثلة.	



15كلية الهند�صة – جامعة املن�صورة وحدة �صمان اجلودة

دليل التو�صيف الوظيفى وتقييم الأداء ومعايري اختيار القيادات الأكادميية

  ويتبعه االإدارات االآتية :- 
• �صئون الت�صجيل واخلريجني .	
• �صئون الدرا�صة والإمتحانات .	
• رعاية الطالب ) اإجتماعية وريا�صية وثقافية (.	
• مكتب �صكاوى الطالب.	

امل�شتندات املطلوبة:
• اإفادة من مركز تطوير الأداء اجلامعى باإجتياز الدورات اخلا�صة بتنمية القدرات .	
• اإفادة من وحدة �صمان اجلودة والإعتماد بامل�صاركة فى اأعمال التطوير واجلودة.	
• اإفادة من �صئون اأع�صاء هيئة التدري�س بال�صرية الذاتية / التدرج العلمى والوظيفى.	
• اإفادة من رئي�س جمل�س الق�صم العلمى باملهام التدري�صية والتعليمية .	
• اإفادة بتقرير �صنوى عن تقييم كفاءة الأداء للع�صو	
• اإفادة من الع�صو مبجمل الن�صاط العلمى والبحثى واملوؤمترات والندوات وامل�صروعات البحثية 	

وامل�صاركة املجمعية والن�صاط اجلامعى  
االإجراءات املطلوبة:

• تطبيق مواد القانون لتنظيم اجلامعات امل�صرية ولئحته التنفيذية.	
• تطبيق املعايري العامة لالإختيار وال�صروط املعتمدة واملوثقة .	
• اإ�صتيفاء امل�صتندات املطلوبة .	
• مذكرة اأ.د/ عميد الكلية .	
• مذكرة اإدارة �صئون اأع�صاء هيئة التدري�س باجلامعة .	
• قرار رئي�س اجلامعة .	
• اإ�صت�صدار قرار الكلية التنفيذى.	

 ويتم تقييم كفاءة االأداء االدارى با�شتخدام منوذج٢
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دليل التو�صيف الوظيفى وتقييم الأداء ومعايري اختيار القيادات الأكادميية

متطلبات الوظيفة :- 
• يعني وكيل الكلية طبقا لن�س املادة رقم 47 )1( من القانون 49 ل�صنة 1972 و مادة 35 	

ل�صنة 1975 ومادة 38 من الالئحة التنفيذية.والتي تن�س يف الفقرة الأخرية منها على 
• تر�صيح 	 على  بناء  اجلامعةة  من  بقرار  الكليةة  اأ�صاتذة  بني  من  الوكيل  تعيني  "ويكون 

العميد ، وذلك ملدة ثالث �صنوات قابلة للتجديد مرة واحدة". 
معايري االإختيار:

• الكفاءة والن�صاط العلمى.	
• القدرات الإدارية والقيادية .	
• امل�صاركة فى الأن�صطة واخلدمات الطالبية .	
• امل�صاهمة فى جمال اجلودة والتطوير .	
• مدة اخلدمة فى الكلية وم�صتوى الأداء .	
• امل�صاركة فى الأن�صطة القومية .	
• ال�صجل الوظيفى الذى ي�صهد بالإلتزام والنزاهة .	
• التعاون والعالقات الطيبة مع الزمالء والروؤ�صاء واملروؤو�صني.	

ال�شروط:
• الكلية 	 فى  اإحرتام  مو�صع  اأرائه  جلعل  يكفى  مبا  طيبة  و�صمعة  علمية  مبكانة  يتمتع  اأن 

واجلامعة.
• لدية خربة بالربامج الدرا�صية بالكلية.	
• له روؤية وخربة فى اأعمال التطوير واجلودة.	
• امل�صاركة فى ح�صور الدورات واملوؤمترات.	
• لديه خربة قيادية.	
• له خربة بلجان واأن�صطة الطالب.	

٤- وكيل الكلية ل�شئون الدرا�شات العليا والبحوث



17كلية الهند�صة – جامعة املن�صورة وحدة �صمان اجلودة

دليل التو�صيف الوظيفى وتقييم الأداء ومعايري اختيار القيادات الأكادميية

االإخت�شا�شات:
• اإ�صراف 	 حتت  الآتية  الإخت�صا�صات  والبحوث  العليا  الدرا�صات  ل�صئون  الكلية  وكيل  يتوىل 

العميد:
• جمال�س 	 اإقرتاحات  على  بناء  الكلية  فى  العلمية  والبحوث  العليا  الدرا�صات  خطة  اإعداد 

الأق�صام واللجان املخت�صة.
• متابعة تنفيذ هذه اخلطة فى الأق�صام املختلفة بالكلية.	
• الإ�صراف على الن�صر العلمى فى الكلية ومتابعة تنفيذ ال�صيا�صة املر�صومة فى هذا ال�صاأن.	
• التكافئية 	 العالقات  �صئون  وتوىل  الكلية  فى  العلمية  والندوات  املوؤمترات  تنظيم   اإقرتاح 

اخلارجية.
• اإعداد ما يعر�س على املوؤمتر العلمى ال�صنوى للكلية فيما يخ�صه.	
• الإ�صراف على �صئون املكتبة واإقرتاح اخلطة لتزويدها بالكتب واملراجع الدوريات.	
• اإعداد م�صروع ميزانية البحث العلمى فى الكلية وتوزيعها وفقًا للربامج املقرتحة من خالل 	

جلنة الدرا�صات العليا والبحوث بالكلية.
• النظر فى اإقرتاحات جمال�س الأق�صام ب�صاأن ت�صجيل ر�صائل املاج�صتري والدكتوراه وتقارير 	

امل�صرفني وتعيني جلان احلكم على الر�صائل من خالل جلنة الدرا�صات العليا والبحوث قبل 
العر�س على جمل�س الكلية.

• القيام مبا ي�صند اإليه من اأعمال مماثلة	
ويتبعه االإدارات االآتية :- 

�صئون الدرا�صات العليا والبحوث . «
العالقات الثقافية  . «
املكتبة . «
املجلة العلمية  . «
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دليل التو�صيف الوظيفى وتقييم الأداء ومعايري اختيار القيادات الأكادميية

امل�شتندات املطلوبة:
• اإفادة من مركز تطوير الأداء اجلامعى باإجتياز الدورات اخلا�صة بتنمية القدرات .	
• اإفادة من وحدة �صمان اجلودة والإعتماد بامل�صاركة فى اأعمال التطوير واجلودة .	
• اإفادة من �صئون اأع�صاء هيئة التدري�س بال�صرية الذاتية / التدرج العلمى والوظيفى .	
• اإفادة من جمل�س الق�صم العلمى باملهام التدري�صية والتعليمية .	
• اإفادة بتقرير �صنوى عن تقييم كفاءة الأداء للع�صو .	
• اإفادة من الع�صو مبجمل الن�صاط العلمى والبحثى واملوؤمترات والندوات وامل�صروعات البحثية 	

وامل�صاركة املجمعية والن�صاط اجلامعى.
االإجراءات املطلوبة:

• تطبيق مواد القانون لتنظيم اجلامعات امل�صرية ولئحته التنفيذية.	
• تطبيق املعايري العامة لالإختيار وال�صروط املعتمدة واملوثقة .	
• اإ�صتيفاء امل�صتندات املطلوبة .	
• مذكرة اأ.د/ عميد الكلية .	
• مذكرة اإدارة �صئون اأع�صاء هيئة التدري�س باجلامعة .	
• قرار رئي�س اجلامعة .	
• اإ�صت�صدار قرار الكلية التنفيذى.	

ويتم تقييم كفاءة االأداء االدارى با�شتخدام منوذج3



19كلية الهند�صة – جامعة املن�صورة وحدة �صمان اجلودة

دليل التو�صيف الوظيفى وتقييم الأداء ومعايري اختيار القيادات الأكادميية

متطلبات الوظيفة :- 
• مادة 32 مكرر من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات رقم 49 ل�صنة 1972 والقرار 	

اجلمهورى رقم 419 ل�صنة 1995 . 
• تر�صيح 	 بناء على  رئي�س اجلامعة  من  بقرار  الكلية  اأ�صاتذة  من بني  الوكيل  تعيني  " يكون 

العميد وذلك ملدة ثالث �صنوات قابلة للتجديد مرة واحدة". 
معايري االإختيار:

• الكفاءة والن�صاط العلمى.	
• القدرات الإدارية والقيادية.	
• امل�صاركة فى الأن�صطة واخلدمات الطالبية.	
• امل�صاهمة فى جمال اجلودة والتطوير .	
• مدة اخلدمة فى الكلية وم�صتوى الأداء .	
• امل�صاركة فى الأن�صطة القومية .	
• ال�صجل الوظيفى الذى ي�صهد بالإلتزام والنزاهة .	
• التعاون والعالقات الطيبة مع الزمالء والروؤ�صاء واملروؤو�صني.	

ال�شروط:
• الكلية 	 فى  اإحرتام  مو�صع  اأرائه  جلعل  يكفى  مبا  طيبة  و�صمعة  علمية  مبكانة  يتمتع  اأن 

واجلامعة .
• لدية خربة بالربامج الدرا�صية بالكلية .	
• له روؤية وخربة فى اأعمال التطوير واجلودة .	
• امل�صاركة فى ح�صور الدورات واملوؤمترات .	
• لديه خربة قيادية .	
• له خربة بلجان واأن�صطة الطالب.	

5- وكيل الكلية ل�شئون خدمة اللمجتمع وتنمية البيئة
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دليل التو�صيف الوظيفى وتقييم الأداء ومعايري اختيار القيادات الأكادميية

االإخت�شا�شات:
• يتوىل وكيل الكلية ل�صئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة الإخت�صا�صات الآتية حتت اإ�صراف 	

العميد:
• اإعداد اخلطط والربامج التى تكمل دور الكلية فى خدمة املجتمع وتنمية البيئة.	
• اإن�صاء واإدارة الوحدات ذات الطابع اخلا�س التى تقدم خدمتها لغري الطالب.	
• اإعداد وتنفيذ برامج تدريب اأفراد املجتمع على اإ�صتخدام الأ�صاليب الفنية والعلمية ورفع 	

كفاءتهم الإنتاجية فى �صتى املجالت .
• وتنمية 	 املجتمع  خدمة  ت�صتهدف  التى  واملحا�صرات  العلمية  والندوات  املوؤمترات  تنظيم 

البيئة.
ويتبعه االإدارات االآتية :-

مكتب متابعة اخلريجني . «
وحدة الإدارية للخدمات املجتمعية . «
وحدة اإدارة الأزمات والكوارث. «

امل�شتندات املطلوبة:
• اإفادة من مركز تطوير الأداء اجلامعى باإجتياز الدورات اخلا�صة بتنمية القدرات .	
• اإفادة من وحدة �صمان اجلودة والإعتماد بامل�صاركة فى اأعمال التطوير واجلودة .	
• اإفادة من �صئون اأع�صاء هيئة التدري�س بال�صرية الذاتية / التدرج العلمى والوظيفى .	
• اإفادة من رئي�س جمل�س الق�صم العلمى باملهام التدري�صية والتعليمية .	
• اإفادة بتقرير �صنوى عن تقييم كفاءة الأداء للع�صو .	
• اإفادة من الع�صو مبجمل الن�صاط العلمى والبحثى واملوؤمترات والندوات وامل�صروعات البحثية 	

وامل�صاركة املجمعية والن�صاط اجلامعى.



21كلية الهند�صة – جامعة املن�صورة وحدة �صمان اجلودة

دليل التو�صيف الوظيفى وتقييم الأداء ومعايري اختيار القيادات الأكادميية

االإجراءات املطلوبة:
• تطبيق مواد القانون لتنظيم اجلامعات امل�صرية ولئحته التنفيذية.	
• تطبيق املعايري العامة لالإختيار وال�صروط املعتمدة واملوثقة .	
• اإ�صتيفاء امل�صتندات املطلوبة .	
• مذكرة اأ.د/ عميد الكلية .	
• مذكرة اإدارة �صئون اأع�صاء هيئة التدري�س باجلامعة .	
• قرار رئي�س اجلامعة .	
• اإ�صت�صدار قرار الكلية التنفيذى.	

ويتم تقييم كفاءة االأداء االدارى با�شتخدام منوذج٤



وحدة �صمان اجلودةكلية الهند�صة – جامعة املن�صورة 22

دليل التو�صيف الوظيفى وتقييم الأداء ومعايري اختيار القيادات الأكادميية

متطلبات الوظيفة :- 
• اأ�صيفت مادة 13 مكرر اىل قانون تنظيم اجلامعات ال�صادر بالقانون رقم 49 ل�صنة 1972 	

لنتخاب رئي�س الق�صم.  
• الأ�صاتذة 	 من  للرت�صيح  متقدمني  ثالثة  اأقدم  بني  من  الق�صم  جمل�س  رئي�س  انتخاب  يتم 

املبا�صر  احلر  النتخاب  طريق  عن  وذلك   ، الرت�صح  ل�صروط  وامل�صتوفني  بالق�صم  العاملني 
ويكون تعيينه بقرار من رئي�س اجلامعة ملدة ثالث �صنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

• ينتخب رئي�س الق�صم بوا�صطة جميع اأع�صاء هيئة التدري�س بالق�صم العاملني واملتفرغني 	
الذين  و  واملعيدين  امل�صاعدين  املدر�صني  اىل  �صافة  بالإ باجلامعة  فعليا  بالعمل  والقائمني 
هيئة  لأع�صاء  ال�صحيحة  الأ�صوات  من   %10 يجاوز  ل  مبا  ال�صحيحة  اأ�صواتهم  تقيم 

التدري�س بالق�صم �صالفى البيان. 
• فى حالة وجود اأكرث من اأ�صتاذ تتوافر فيهم �صروط الرت�صيح واقت�صار الرت�صيح على اأحدهم 	

بالق�صم  فقط  واحد  عامل  اأ�صتاذ  وجود  حالة  وفى  بالتذكية.  جناحه  تعلن  اللجنة  فان 
تنطبق عليه �صروط الرت�صيح فتقوم جلنة الإ�صراف باإعداد تقرير لعر�صه على ال�صلطة 
املخت�صة بالتعيني لتقوم بدورها بتكليف قائم باأعمال الرئا�صة للق�صم ملدة عام اأكادميي ، 

على اأن يتم اإجراء النتخابات عقب هذه املدة وحال توافر �صروطها . 
معايري االإختيار:

• الكفاءة والن�صاط العلمى. 	
• القدرات الإدارية والقيادية. 	
• امل�صاهمة فى جمالت اجلودة والتطوير. 	
• امل�صاهمة فى الأن�صطة واخلدمات الطالبية. 	
• مدة اخلدمة فى الكلية وم�صتوى الأداء. 	
• امل�صاركة فى الأن�صطة القومية. 	

6- روؤ�شاء االق�شام العلمية
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• ال�صجل الوظيفى الذى ي�صهد بالإلتزام والنزاهة. 	
• التعاون والعالقات الطيبة مع الزمالء والروؤ�صاء واملروؤو�صني.	

ال�شروط:
• الكلية 	 فى  اإحرتام  مو�صع  اأرائه  جلعل  يكفى  مبا  طيبة  و�صمعة  علمية  مبكانة  يتمتع  اأن 

واجلامعة.
• له ن�صاط علمى بارز فى جمال التخ�ص�س.	
• اأن يكون لدية خربة بالعملية التعليمية والتدري�صية فى جمال تخ�ص�صه. 	
• ذو روؤية وخربة فى اأعمال التطوير واجلودة. 	
• اأن يكون قد �صارك فى م�صروع تطوير التعليم بالكلية. 	
• له خربة باإخت�ص�صات الق�صم والأجهزة واملعامل. 	
• يف�صل من لديه خربة اإدارية �صابقة.	

االإخت�شا�شات:
• يتوىل رئي�س حمل�س الق�صم الإخت�صا�صات الآتية حتت اإ�صراف العميد:	
• يتوىل رئي�س جمل�س الق�صم ب�صفة خا�صة الإ�صراف على:	
• اإقرتاح توزيع املحا�صرات والدرو�س والأعمال اجلامعية الأخرى على اأع�صاء هيئة التدري�س 	

القائمني بالتدري�س فى الق�صم وذلك للعر�س على جمل�س الق�صم. 
• جمل�س 	 على  للعر�س  للق�صم  بالن�صبة  الكلية  خارج  من  للتدري�س  الندب  مقرتحات  اإعداد 

الق�صم. 
• اإقرتاح خطة الدرا�صات العليا والبحوث بالق�صم للعر�س على جمل�س الق�صم.  	
• متابعة تنفيذ قرارات و�صيا�صة جمل�س الق�صم والكلية وذلك فيما يخ�صه. 	
• الإ�صراف على العاملني فى الق�صم ومراقبة اأعمالهم.	
• حفظ النظام داخل الق�صم واإبالغ عميد الكلية على كل ما فى �صاأنه امل�صا�س بح�صن �صري العمل 	

بالق�صم. 
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• واملالية 	 والإدارية  التعليمية  العملية  الق�صم  �صئون  عن  عام  كل  نهاية  فى  تقرير  اإعداد 
و�صئون  به  العمل  اأداء  وم�صتوى  الق�صم  فى  الن�صاط  لأوجه  عر�صًا  التقرير  هذا  ويت�صمن 
الدرا�صة والإمتحانات ونتائجها وبيان العقبات التى اإعرت�صت تنفيذها وعر�س املقرتحات 

باحللول املالئمة ويعر�س التقرير على جمل�س الق�صم توطئة للعر�س على جمل�س الكلية. 
• عر�س وجهة نظر جمل�س الق�صم العلمى عن نظر امل�صائل املعرو�صة ب�صاأنه على جمل�س الكلية.	
• جمل�س 	 ير�صمها  التى  ال�صيا�صة  حدود  فى  واملالية  والإدارية  العلمية  ال�صئون  على  ي�صرف 

الكلية ووفقًا لأحكام القوانني واللوائح والقررات املعمول بها
• العلمى وتقييم 	 التعليم والبحث  للق�صم ويتم فيه مناق�صة كافة �صئون  العلمى  املوؤمتر  يعقد 

النظم ومراجعتها وحتديثها مبا يحقق اإنطالقها. 
• يكون لرئي�س الق�صم ال�صلطة املخولة لروؤ�صاء امل�صالح املن�صو�س عليها فى القوانني واللوائح 	

بالن�صبة للعاملني من غري اأع�صاء هيئة التدري�س بالق�صم.
• تنفيذ وتطبيق الأحكام العامة للمجل�س ب�صاأن عودة املجل�س لالإنعقاد / دورية الإنعقاد / 	

اأمني املجل�س / جدول الأعمال / ت�صكيل جلان لبحث  القرارات /  �صحة الإنعقاد / �صدور 
املو�صوعات التى تدخل فى الإخت�صا�صات.

امل�شتندات املطلوبة:
• اإفادة من مركز تطوير الأداء اجلامعى باإجتياز الدورات اخلا�صة بتنمية القدرات. 	
• اإفادة من وحدة �صمان اجلودة والإعتماد بامل�صاركة فى اأعمال التطوير واجلودة. 	
• اإفادة من �صئون اأع�صاء هيئة التدري�س بال�صرية الذاتية / التدرج العلمى والوظيفى. 	
• اإفادة من جمل�س الق�صم العلمى باملهام التدري�صية والتعليمية. 	
• اإفادة بتقرير �صنوى عن تقييم كفاءة الأداء للع�صو. 	
• اإفادة من الع�صو مبجمل الن�صاط العلمى والبحثى واملوؤمترات والندوات وامل�صروعات البحثية 	

وامل�صاركة املجمعية والن�صاط اجلامعى.
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االإجراءات املطلوبة:
• تطبيق مواد القانون لتنظيم اجلامعات امل�صرية ولئحته التنفيذية.	
• تطبيق املعايري العامة لالإختيار وال�صروط املعتمدة واملوثقة. 	
• اإ�صتيفاء امل�صتندات املطلوبة. 	
• مذكرة اأ.د/ عميد الكلية. 	
• مذكرة اإدارة �صئون اأع�صاء هيئة التدري�س باجلامعة. 	
• قرار رئي�س اجلامعة. 	
• اإ�صت�صدار قرار الكلية التنفيذى.	

ويتم تقييم كفاءة االأداء االدارى با�شتخدام منوذج 5 .
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ال�صــــم )اختيـــارى(: ................................................................................................................
 الوظيفة / الدرجة العلمية: ............................. الق�صـــم العلمي / الإدارى: ........................ 

ال�صـــن: .....................................                                              النوع: ) ذكر / اأنثى (

حجم العينةعينة ال�صتبياناتالهدفرقم ال�صتبيان

تقييم اأداء العميد)1(
)                                  (

اأع�صاء جمل�س الكلية

ال�صادة الوكالء

روؤ�صاء الأق�صام العلمية

اأع�صاء هيئة التدري�س

مدير عام الكلية

اإحتاد الطالب

معـــــايري التقـــييم

م�صتوي التقييم

مقبول
)1(

جيد
)2(

جيد 
جدا
)3(

ممتاز
الوزن الن�صبىالدرجة)4(

اأول : املهارات ال�صلوكية واملهام الإدارية والقيادية واأعمال التقييم
12.6- احرتام اأراء الآخرين.

22.5- حرية باحلوار واملناق�صة.
3- اإتخاذ القرارات بعيدًا عن 

2.8الدكتاتورية.

42.0- له روؤية و�صيا�صة وا�صحة ومعلنة.
5- يعطي الكلية الكثري من جهده 

2.6ووقته.

6- تبني مبداأ التفوي�س للوكالء 
1.6وروؤ�صاء الأق�صام.

7- له قرارات متميزة يف الت�صال 
1.6والعالقات.

82.5- يتميز باملرونة يف العمل.
9- يدير الكلية من خالل جلان 

1.8متخ�ص�صة.

منوذج )١(
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10- يتبني �صيا�صة الالمركزية يف 
1.8الإدارة.

11- تطبيق �صلطاته القانونية بعدالة 
2.2ومنطقية.

12- الهتمام بتوظيف العالقات مع 
1.6امل�صتفيدين واأ�صحاب امل�صالح.

13- احلر�س علي توزيع املوارد املتاحة 
2.1مبو�صوعية مما يحقق النفع.

142.1- الو�صوح وال�صفافية يف املعامالت. 
15- تبني التوجهات احلديثة لتطوير 

2.3الأداء.

16- مراعاة اختيار ذوي الكفاءة لأداء 
2.3املهام املختلفة.

17- احلر�س علي مراقبة �صري 
الدرا�صة والمتحانات وحفظ النظام 

بالكلية
2.1

18- احلر�س علي الإ�صراف علي 
العاملني بالأجهزة الإدارية ومراقبه 

اأعمالهم
1.8

192.1- القدرة واخلربة فى القيادية.
202.3- القدره علي تنمية موارد الكلية.

21- احلر�س علي تدعيم البنية 
1.8الأ�صا�صية للكلية.

22- تن�صيط اأداء الوحدات ذات 
1.7الطابع اخلا�س.

23- التن�صيق بني الأجهزة الفنية 
1.8والإدارية بالكلية.

48الدرجات
ثانيا : املهام التعليمية والبحثية وخدمة املجتمع 

1- تبني تطوير وحت�صني الربامج 
5.0التعليمية ومتابعة تنفيذها.

22.4- توفري الأجهزة واملعدات الالزمة.
3- ال�صعي لتوفري ظروف العمل خلدمة 

3.7العملية التعليمية والبحثية.

4- تبني �صيا�صة امل�صاركة يف الندوات 
3.4واملوؤمترات وور�س العمل.

54.0- اخلربة بالربامج الدرا�صية بالكلية.
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6- ال�صهام يف تهيئة اأف�صل الظروف 
3.4للبحث العلمي.

7- توثيق العالقات البحثية حمليًا 
2.4واإقليميًا ودوليًا.

8- دور ايجابي يف جمال خدمة الكلية 
2.7/ اجلامعة واملجتمع اخلارجى.

27الدرجات
ثالثا : مهام التطوير واجلودة

1- تبني التخطيط ال�صرتاتيجي 
2.6لتحقيق فاعليه تعليمية عالية.

22.0- ال�صعي لتحقيق ر�صالة الكلية.
3- احلر�س علي وجود هيكل تنظيمي 

2.7مالئم ومعتمد.

4- يعتمد يف اختيار القيادات علي 
2.2بطاقات التو�صيف الوظيفي املوثقة.

5- ال�صعي لتح�صني الو�صع التناف�صي 
للكلية من خالل برامج تعليمية 

معتمدة وتقدمي خريج مبوا�صفات 
تتفق واحتياجات �صوق العمل.

2.2

6- تبني اآليات لتنفيذ الأهداف 
الإ�صرتاتيجية والأن�صطة واملهام 

باخلطة.
2.2

7- احلر�س علي تفعيل اللوائح 
والقوانني املتعلقة بالفاعلية 

التعليمية.
2.2

8- ال�صعي لتعزيز نقاط القوة وحت�صني 
2.2نقاط ال�صعف.

9- اخلربة يف اأعمال التطوير 
2.5واجلودة.

10- دعم الأق�صام الأكادميية 
2.0والإدارية يف تطوير نظم اجلودة.

11- حت�صني املعايري الأكادميية 
وم�صتوي جودة فر�س التعليم وتطبيق 

املعايري املرجعية القومية.
2.2

25الدرجات
100اإجماىل 
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ال�صــــم )اختيـــارى(: ................................................................................................................
 الوظيفة / الدرجة العلمية: ............................. الق�صـــم العلمي / الإدارى: ........................ 

ال�صـــن: .....................................                                              النوع: ) ذكر / اأنثى (

حجم العينةعينة ال�صتبياناتالهدفرقم ال�صتبيان

)2(
تقييم اأداء وكيل الكلية 
ل�صئون التعليم والطالب

)                                 (

عميد الكلية

اأع�صاء هيئة التدري�س

املدر�صني امل�صاعدين

املعيدين

1% ممثلني عن الطالب من الفرق املختلفة

روؤ�صاء الأق�صام الإدارية قطاع �صئون الطالب

معـــــايري التقـــييم

م�صتوي التقييم

مقبول
)1(

جيد
)2(

جيد 
جدا
)3(

ممتاز
الوزن الن�صبىالدرجة)4(

اأول : املهارات ال�صلوكية واملهام الإدارية والقيادية واأعمال التقييم
12.4- احرتام اأراء الآخرين.

22.4- حرية باحلوار واملناق�صة.
3- اإتخاذ القرارات بعيدًا عن 

2.4الدكتاتورية.

42.4- له روؤية و�صيا�صة وا�صحة ومعلنة.
5- يعطي الكلية الكثري من جهده 

2.6ووقته.

6- قدره متميزة يف الت�صالت 
1.5والعالقات

72.6- يتميز باملرونة يف العمل
8- قدرة حل امل�صكالت يف جمال ما 

2.6يخ�صه ب�صرعة وكفائه

9- اإدارة قطاع �صئون التعليم والطالب 
من خالل جلان متخ�ص�صة منبثقة عن 

جمل�س الكلية
2.6

منوذج )٢(
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10- تبني �صيا�صة الالمركزية يف 
1.8الإدارة

11- ي�صتخدم �صلطاته القانونية 
2.1بعدالة ومنطقية

12تطبيق- يهتم بتوظيف العالقات مع 
2.1امل�صتفيدين )اأولياء الأمور(

133.0- الو�صوح وال�صفافية يف املعامالت
14- تبني التوجهات احلديثة لتطوير 

2.4الأداء

15- احلر�س علي توزيع املوارد املتاحة 
فيما يخ�صه مبو�صوعية )�صندوق 

التكافل / �صندوق اخلدمات الطالبية(
2.4

162.6- القدرة واخلربة فى القيادية
17- الهتمام بروح التعاون والتاآخي 

2.1بني الأق�صام املختلفة

18- ال�صعي لتوفري ظروف العمل 
املالئمة لأع�صاء هيئة التدري�س 

والهيئة املعاونة
2.4

192.6- اخلربه باللجان والأن�صطة الطالبية
45الدرجات

ثانيا : املهام التعليمية والبحثية وخدمة املجتمع 
1- تبني تطوير وحت�صني الربامج 

2.9التعليمية

2- اخلربه بالربامج الدرا�صية بالكلية 
2.5واملقررات بالربامج

3- توفري الأجهزة واملعدات الالزمة 
2.3باملعامل والور�س

4- ال�صعي لتوفري ظروف العمل خلدمة 
2.3العملية التعليمية

5- ُي�صرك اأع�صاء هيئة التدري�س يف 
2.0اإعداد اجلداول الدرا�صية

6- ت�صكيل جلان المتحان والكنرتولت 
2.5وجلان املراجعة بطريقة عادلة

7- ا�صتطالع راأي الطالب يف مواعيد 
2.2المتحانات

8- دور فعال يف توعية الطالب 
باأن�صطه الكلية املختلفة وتنظيم 

الزيارات والأن�صطة املنا�صبة
3.2
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9- تطبيق �صيا�صات القبول والتحويل 
3.4وتوزيع الطالب ب�صفافية

10- تنظيم التدريب العملي للطالب 
واملكافاآت واملنح الدرا�صية وطبع ون�صر 

الكتب الدرا�صية
2.7

26الدرجات
ثالثا : مهام التطوير واجلودة

1- تبني التخطيط ال�صرتاتيجي 
2.8لتحقيق فاعليه تعليمية عالية

21.8- ال�صعي لتحقيق ر�صالة الكلية
3- ال�صهام بايجابية يف حتقيق جوده 

2.3الأداء وتطوير العمل باإداراته

4- تبني معايري مرجعية لت�صميم 
2.8الربامج وحت�صني املقررات الدرا�صية

5- ال�صعي لتحقيق نظام الإر�صاد 
2.3الأكادميي بفاعلية

6- احلر�س علي توعية الطالب من 
1.8خالل دليل الطالب

7- ال�صاهام يف توعية واإعالم الطالب 
بنظام الريادة العلمية وال�صاعات 

املكتبية
2.1

8- احلر�س علي اإعداد اخلريجني مبا 
2.8يتالئم و�صوق العمل

9- تبني برامج لتحفيز املتفوقني 
2.3واملبدعني من الطالب

10- احلر�س علي تقدمي برامج 
2.3لرعاية الطالب املتعرثين

11- يتبني نظم معتمدة للدعم 
2.1الطالبي

12- تبني برامج لرعاية الطالب 
1.8اجتماعيًا و�صحيًا

13- احلر�س علي تقدمي الدعم 
1.8للطالب ذوي الحتياجات اخلا�صة

29الدرجات
100اإجماىل 
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ال�صــــم )اختيـــارى(: ................................................................................................................
 الوظيفة / الدرجة العلمية: ............................. الق�صـــم العلمي / الإدارى: ........................ 

ال�صـــن: .....................................                                              النوع: ) ذكر / اأنثى (

حجم العينةعينة ال�صتبياناتالهدفرقم ال�صتبيان

)3(
 

تقييم اأداء وكيل الكلية 
ل�صئون الدرا�صات العليا 

والبحوث
)                                         (

 

عميد الكلية

اأع�صاء هيئة التدري�س

 املدر�صني امل�صاعدين

 املعيدين

 طالب املنح الدرا�صية

 طالب الدرا�صات العليا من اخلارج

مدير عام الكلية

معـــــايري التقـــييم

م�صتوي التقييم

مقبول
)1(

جيد
)2(

جيد 
جدا
)3(

ممتاز
الوزن الن�صبىالدرجة)4(

اأول : املهارات ال�صلوكية واملهام الإدارية والقيادية واأعمال التقييم
12.7- احرتام اأراء الآخرين.

22.5- حرية باحلوار واملناق�صة.
3- اإتخاذ القرارات بعيدًا عن 

2.7الدكتاتورية.

42.7- له روؤية و�صيا�صة وا�صحة ومعلنة.
5- يعطي الكلية الكثري من جهده 

2.5ووقته.

6- قدره متميزة يف الت�صالت 
2.2والعالقات

72.4- يتميز باملرونة يف العمل
8- قدرة حل امل�صكالت يف جمال ما 

2.5يخ�صه ب�صرعة وكفائه

منوذج )3(
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9- اإدارة قطاع الدرا�صات والبحوث 
من خالل جلان متخ�ص�صة منبثقة عن 

جمل�س الكلية
2.5

10- تبني �صيا�صة الالمركزية يف 
2.2الإدارة

11- تطبيق �صلطاته القانونية بعدالة 
2.2ومنطقية

12- الهتمام بتوظيف العالقات مع 
2.4امل�صتفيدين اأ�صحاب امل�صالح

132.4- الو�صوح وال�صفافية يف املعامالت
14- تبني التوجهات احلديثة لتطوير 

2.5الأداء

15- احلر�س علي توزيع املوارد املتاحة 
2.2فيما يخ�صه مبو�صوعية 

162.7- القدرة واخلربة فى القيادية
17- الهتمام بروح التعاون والتاآخي 

2.2بني الأق�صام املختلفة

18- ال�صعي لتوفري ظروف العمل املالئمة 
2.5لأع�صاء هيئة التدري�س والباحثني

44الدرجات
ثانيا : املهام التعليمية والبحثية وخدمة املجتمع 

1- تبني تطوير وحت�صني الربامج 
2.3التعليمية

2- ال�صاهام يف تهيئة ظروف البحث 
2.3العلمى

3- توثيق العالقات البحثية مع 
2.2الكليات الأخرى

4- امل�صاعدة علي تكوين فرق بحثية يف 
2.3املجالت التخ�ص�صية

5- الهتمام باإعداد خطة الدرا�صات 
2.6العليا ومتابعة تنفيذها

6- الهتمام بتوافر قواعد بيانات 
2.3البحث العلمي والدرا�صات العليا

7- الإ�صراف علي �صئون الن�صر العلمي 
2.2بالكلية

8- التطوير والتحديث الإمكانيات 
2.3املكتبية
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9- الهتمام بتوافر الثقة يف تاأدية 
اخلدمة باملكتبة ومعدل ال�صتجابة يف 

تقدمي اخلدمة الفورية
2.2

10- الأداء والإ�صراف علي املجلة 
2.2العلمية للكلية

11- الهتمام بتوافر الأجهزة 
واملعدات وتكنولوجيا التعلم واحلا�صوب 

باملعامل البحثية
2.8

12- احلر�س علي ا�صتفادة املوؤ�ص�صات 
والقطاعات الإنتاجية من نتائج البحث 

العلمي
2.8

131.5- الدور اليجابي يف خدمة املجتمع
30الدرجات

ثالثا : مهام التطوير واجلودة
1- تبني التخطيط ال�صرتاتيجي 

3.0لتحقيق فاعليه تعليمية عالية.

22.3- ال�صعي لتحقيق ر�صالة الكلية.
3- ال�صهام بايجابية يف حتقيق جوده 

3.0الأداء وتطوير العمل باإداراته.

4- تبني تفعيل التفاقيات الثقافية 
مع املوؤ�ص�صات العلمية املحلية 

والدولية.
2.7

5- تبني م�صاركة اأع�صاء هيئة 
التدري�س يف م�صروعات بحثية 

تطبيقية وتناف�صية والن�صر العلمي.
3.4

6- تبني معايري مرجعية لت�صميم 
3.0الربامج وحت�صني املقررات الدرا�صية.

7- احلر�س علي توفري قواعد للتعامل 
مع �صكوى الطالب �صواء يف المتحانات 

/ الن�صر العلمي وطرق التقومي.
3.0

8- احلر�س علي تقومي طالب 
2.8الدرا�صات العليا.

9- احلر�س علي التزام الأق�صام 
العلمية بتوزيع الإ�صراف علي الر�صائل 

العلمية طبقًا للتخ�ص�س.
2.8

26الدرجات
100اإجماىل 
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ال�صــــم )اختيـــارى(: ................................................................................................................
 الوظيفة / الدرجة العلمية: ............................. الق�صـــم العلمي / الإدارى: ........................ 

ال�صـــن: .....................................                                              النوع: ) ذكر / اأنثى (

حجم العينةعينة ال�صتبياناتالهدفرقم ال�صتبيان

)4(
 

تقييم اأداء وكيل الكلية 
ل�صئون خدمة املجتمع 

وتنمية البيئة
 

عميد الكلية

اأع�صاء هيئة التدري�س

 املدر�صني امل�صاعدين

 املعيدين

 مدير عام الكلية

امل�صتفيدين من اخلارج 20 ع�صوًا

معـــــايري التقـــييم

م�صتوي التقييم

مقبول
)1(

جيد
)2(

جيد 
جدا
)3(

ممتاز
الوزن الن�صبىالدرجة)4(

اأول : املهارات ال�صلوكية واملهام الإدارية والقيادية واأعمال التقييم
12.4- احرتام اأراء الآخرين.

22.2- حرية باحلوار واملناق�صة.
3- اإتخاذ القرارات بعيدًا عن 

2.2الدكتاتورية.

42.4- له روؤية و�صيا�صة وا�صحة ومعلنة.
5- يعطي الكلية الكثري من جهده 

2.2ووقته.

6- قدره متميزة يف الت�صالت 
2.4والعالقات

7- القدرة علي حل امل�صكالت يف جمال 
2.6ما يخ�صه ب�صرعة

8- اإدارة قطاع خدمة املجتمع من 
خالل جلان متخ�ص�صة منبثقة عن 

جمل�س الكلية
2.0

92.0- تبني �صيا�صة الالمركزية يف الإدارة

منوذج )٤(
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10- تطبيق �صلطاته القانونية بعدالة 
2.0ومنطقية

11- الهتمام بتوظيف العالقات مع 
2.0امل�صتفيدين

122.4- الو�صوح وال�صفافية يف املعامالت
13- تبني التوجهات احلديثة يف 

2.0تطوير الأداء

14- احلر�س علي توزيع املوارد املتاحة 
2.0فيما يخ�صه مبو�صوعية 

152.2- القدرة واخلربة فى القيادية
16- الهتمام بروح التعاون والتاآخي 

2.0بني الأق�صام املختلفة

17- ال�صعي لتوفري ظروف العمل 
2.0املالئمة جلميع العاملني بالكلية

18- خربة بامل�صاركة املجتمعة 
2.0وجمالتها

39الدرجات
ثانيا : املهام التعليمية والبحثية وخدمة املجتمع 

1- تبني تطوير وحت�صني الربامج 
3.0التعليمية

23.4- خربه بالربامج التدري�صية بالكلية
3- الهتمام بتوفري الأجهزة واملعدات 

باملعامل والور�س والوحدات ذات 
الطابع اخلا�س

3.0

4- ال�صعي لتوفري ظروف العمل املالئمة 
2.8جلميع العاملني بالكلية والطالب

5- احلر�س علي م�صاركة الطالب 
واأع�صاء هيئة التدري�س والعاملني يف 

جمال اخلدمة املجتمعية
3.0

6- الهتمام بفاعلية يف ن�صر ثقافة 
3.0الوعي البيئي

7- الهتمام باأمن و�صالمة املوارد 
3.4الب�صرية واملادية

83.0- ال�صهام يف التوعية البيئية

9- عالقات جيدة بامل�صتفيدين لها 
2.7مردود ايجابي علي الكلية
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10- تبني خطط تدريبية معلنه لرفع 
2.7كفاءة اأداء العاملني

30الدرجات
ثالثا : مهام التطوير واجلودة

1- تبني التخطيط ال�صرتاتيجي 
3.4لتحقيق فاعلية تعليمية عالية

23.0- ال�صعي لتحقيق ر�صالة الكلية

3- ال�صهام بايجابية يف حتقيق جودة 
3.0الأداء وتطوير العمل باإدارته

4- تبني اآلية للتعاون بني مراكز 
خدمة املجتمع وامل�صتفيدين داخل 

وخارج اجلامعة
2.7

5- تبني برامج لت�صويق ا�صتخدام 
الأجهزة واملعدات لتدعيم اخلدمات 

املقدمة للمجتمع داخل وخارج الكلية 
واجلامعة

2.8

6- الهتمام بتعزيز الت�صالت 
باملوؤ�ص�صات وال�صركات الإنتاجية 

والقطاع اخلا�س وامل�صتثمرين
3.0

7- احلر�س علي ربط رجال الأعمال 
وال�صناعة باأن�صطة املجتمع داخل 

الكلية
2.5

8- تبني دعم الت�صال باخلريجني 
2.4وتلبيه احتياجات امل�صتفيدين

9- احلر�س علي ال�صتفادة من اأراء 
امل�صتخدمني النهائيني يف جودة 

اخلدمات
2.7

10- الهتمام بخطط وبرامج موثقة 
2.7للخدمة املجتمعية

11- الهتمام باملمار�صات الفعلية 
2.8لتطبيق برامج خدمة املجتمع

31الدرجات

100اإجماىل 
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ال�صــــم )اختيـــارى(: ................................................................................................................
 الوظيفة / الدرجة العلمية: ............................. الق�صـــم العلمي / الإدارى: ........................ 

ال�صـــن: .....................................                                              النوع: ) ذكر / اأنثى (

حجم العينةعينة ال�صتبياناتالهدفرقم ال�صتبيان

تقييم اأداء رئي�س )5(
جمل�س الق�صم العلمى

عميد الكلية

وكالء الكلية

 اأع�صاء هيئة التدري�س بالق�صم

 الهيئة املعاونة )مدر�صني م�صاعني(

 الهيئة املعاونة )معيدين(

 طلبة مرحلة البكالوريو�س )10%من الإجماىل(

معـــــايري التقـــييم

م�صتوي التقييم

مقبول
)1(

جيد
)2(

جيد 
جدا
)3(

ممتاز
الوزن الن�صبىالدرجة)4(

اأول : املهارات ال�صلوكية واملهام الإدارية والقيادية واأعمال التقييم
12.1- يحرتم اأراء الآخرين

2- اإعطاء الفر�صة للمناق�صة يف �صنع 
2.4القرارات الإدارية

3- احلر�س علي حتقيق عالقات 
اإن�صانية طيبة بني اأع�صاء هيئة 

التدري�س
2.0

4- القدرة علي تنظيم وتن�صيق العمل 
2.1داخل الق�صم العلمي

5- حتفيز العاملني بالق�صم علي الأداء 
2.1املتميز

6- يعطي الكثري من الوقت واجلهد 
2.0لإدارة �صئون الق�صم العلمي

72.4- يتميز باملرونة يف العمل

منوذج )5(
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8- القدرة علي اجناز القرار بعيدًا عن 
2.1الديكتاتورية

9-  ال�صهام يف حل م�صكالت اأع�صاء 
2.1هيئة التدري�س والهيئة املعاونة

10- احاطة اأع�صاء جمل�س الق�صم 
العلمي باملكاتبات الواردة ومو�صوعات 

جمل�س الكلية
2.0

11- ال�صتجابة للطلبات املقدمة من 
اأع�صاء هيئة التدري�س للعر�س علي 

جمل�س الق�صم العلمي
2.4

12- احلر�س علي م�صاركة اأع�صاء 
هيئة التدري�س يف اأعمال المتحانات 

وجلان املراجعة
2.0

13- املرا�صالت لالأع�صاء توزع يف 
2.1مواعيدها املحددة

14- احلر�س علي احل�صور ويلزم 
اأع�صاء هيئة التدري�س والهيئة املعاونة 

بذلك وتنفيذ الأعمال املطلوبة
2.4

15- الهتمام بتدريب ال�صادة اأع�صاء 
2.1هيئة التدري�س والعاملني بالق�صم

16- ال�صعي للتن�صيق والتعاون العلمي 
بني الأق�صام املختلفة بالكلية يف 

البحث والتعليم
2.1

17- القدرة علي حتديد احتياجات 
2.4الق�صم من الأجهزة واملعدات

182.0- القدرة واخلربة فى القيادية
19- الإ�صراف علي ال�صئون العلمية 
والإدارية واملالية يف اإطار ال�صيا�صة 

التي ير�صمها جمل�س الكلية
2.1

20- تطبيق �صلطاته وفقًا لأحكام 
2.1القوانني واللوائح واملقررات املعمول بها

43الدرجات
ثانيا : املهام التعليمية والبحثية وخدمة املجتمع 

1- توزيع املهام والأعباء التدري�صية 
2.4بعدالة

2- الإ�صراف ومتابعة املحا�صرات 
2.7والدرو�س العملية داخل الق�صم
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3- عقد املوؤمتر العلمي للق�صم ويعر�س 
2.4تو�صياته علي جمل�س الكلية

4- احلر�س علي توفري كافة 
الإمكانيات لتح�صني ظروف العمل 

خلدمة العملية التعليمية
2.4

5- ت�صجيع اأع�صاء هيئة التدري�س علي 
2.2التاأليف اجلامعي للمقررات الدرا�صية

6- ت�صجيع اأع�صاء هيئة التدري�س 
علي اإعداد املقررات الدرا�صية ب�صورة 

الكرتونية
2.7

7- احلر�س علي توفري وا�صتخدام 
اأ�صاليب التكنولوجيا احلديثة يف 

التعليم
2.2

8- الهتمام بال�صيا�صة العامة للبحث 
2.0العلمي واخلطط البحثية بالق�صم

9- امل�صاركة يف توزيع الإ�صراف علي 
2.0الر�صائل العلمية تبعًا للوائح

10- الت�صجيع علي الن�صر العلمي يف 
2.4الدوريات املحلية والعاملية املتخ�ص�صة

11- الت�صجيع علي امل�صاركة يف 
2.2امل�صروعات البحثية

12- احلر�س علي مالحقة التطور 
2.4العلمي والبحثي والتعليمي

13- القيام بدور ايجابي يف حتقيق 
2.0مطالب املجتمع وحاجاته املتطورة

30الدرجات
ثالثا : مهام التطوير واجلودة

1- القدرة علي التخطيط 
3.5ال�صرتاتيجي بالق�صم العلمي

2- اخلربة يف اأعمال التطوير وحت�صني 
3.5اجلودة

3- اخلربة بالعملية التعليمية 
3.5والتدري�صية يف جمال التخ�ص�س

4- احلر�س علي م�صاركة الأع�صاء يف 
3.5اإعداد التقرير ال�صنوي
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5- احلر�س علي امل�صاهمة يف اإعداد 
3.5الربامج التعليمية

6- تبني معايري مرجعية يف اإعداد 
ملفات املقررات وتو�صيف وتقرير 

املقررات الدرا�صية
3.5

7- احلر�س علي حتقيق نظم الريادة 
3.0والإر�صاد الأكادميي وتوعية الطالب

8- احلر�س علي امل�صاهمة فى حل 
3.0امل�صكالت الهند�صية يف املجتمع املحيط

27الدرجات
100اإجماىل 
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امل�صاركون / امل�صتفيدونالهدف

ح�صر اإ�صهامات ع�صو الهيئة الأكادميية

ح�صر اإ�صهامات ع�صو الهيئة الأكادميية

املدر�صون امل�صاعدون

املعيدون

ال�صـــم:  ................................         الوظيفة: ........................      الق�صم العلمى:  .................

تاريخ امليالد: ..........................         النوع)ذكر/انثى(: .............      املحمول: .....................

١- الدرجات العلمية
اجلامعة – تاريخ احل�صول على الدرجةالتخ�ص�سالدرجة

-1
-2
-3 
 -4

٢- االأبحاث العلمية:
الفرتة الزمنيةاملجالعدد البحوثمكان الن�صر

جمالت علمية حملية
جمالت علمية دولية

موؤمترات حملية
موؤمترات دولية

3- املوؤلفات العلمية:
املجالالعددالنوع

1- مقالت علمية
2- كتب

ا�شهامات ع�شو الهيئة االكادميية
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٤- اجلوائز العلمية:
جوائز عاملية / التاريخجوائزالدولة / التاريخجوائزاجلامعة / التاريخا�صــم اجلائزة

التفوق العلمى
الت�صجيعية
التقديرية

اأخرى

5- اال�شراف على الر�شائل العلمية:
ما مت اجنازهالفرتة الزمنيةالعددنوع الر�صالة

ماج�صتري
دكتوراه

6- امل�شروعات البحثية التطبيقية:
القيمةالفرتةاملجالعدد امل�صروعاتم�صدر التمويل

متويل من اجلامعة
�صندوق البحوث

ال�صندوق املركزى
متويل حملى

جهات حكومية 
اأكادميية البحث العلمى

متويل خارجى
 )لبحوث علمية م�صرتكة(

٧- الندوات وور�س العمل واللقاءات العلمية:
الفرتة الزمنيةاملجالال�صم

حما�صر/ متحدث
ورقة عمل

ع�صو جلنة حت�صريية
مقرر

ح�صور ومناق�صة
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8- امل�شاركة فى االن�شطة التدريبية:
عدد الربامجالفرتة الزمنيةاملجالالنوع

تدريب الطالب)داخلى/ميدانى(
تدريب امل�صتفيدين )داخل اجلامعة(  -   )خارج اجلامعة(

٩- ع�شوية اللجان واملجال�س النوعية:
الفرتة الزمنيةاملجالالنوع

جلان على م�صتوى الكلية
جمال�س الق�صم /الكلية

جلان على م�صتوى اجلامعة
جمال�س نوعية باجلامعة
جلان على امل�صتوى القومى
�صركات وهيئات وموؤ�ص�صات

اكادميية البحث العلمى
املعاهد العلمية والبحثية
جلان على امل�صتوى العاملى

١0- تنمية القدرات:
املجال / الربنامجعدد الدوراتا�صم الدورة

تنمية قدرات اأع�صاء هيئة التدري�س
اجلودة والعتماد

التخ�ص�س

١١- جمال اجلودة والتطوير:
ال�صهاماتنوع الن�صاطال�صم

اخلطة ال�صرتاتيجية ور�صالة الكلية
امل�صاركة املجتمعية وتنمية البيئة

حت�صني الفاعلية التعليمية
تنمية املوارد
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١٢- اأن�شطة اأخرى:
الفرتة الزمنيةاملجالال�صم

الأن�صطة اخلدمية
الأن�صطة الثقافية
ملتقى ومنتديات

معار�س
اأخرى
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معايري اختيار القيادات االكادميية
عميد كلية / وكالء كلية / رئي�س جمل�س ق�شم علمي

اأوًل : الكفاءة والن�صاط العلمى

1/1- اجلوانب التدري�صية والتعليمية
حما�صرات )بكالوريو�س–درا�صات عليا/ متارين/ معامل....(

مقابالت طالبية )�صاعات مكتبية(
اأعداد ملف املقرر واملراجع

ا�صتخدام التكنولوجيا احلديثة فى التعليم
مقررات الكرتونية/ و�صائل التدري�س/ بنوك الأ�صئلة/ حلول المتحانات

2/1- اجلوانب البحثية
الأبحاث املن�صورة )جمالت علمية حمكمة حملية/ دولية(

حتكيم اأبحاث )املوؤمترات العلمية/ املجالت العلمية املتخ�ص�صة/ ترقيات اأع�صاء هيئة التدري�س/ جوائز(
الر�صائل العلمية )ماج�صتري / دكتوراه(

ما اأ�صرف عليه من ر�صائل علمية مت اإجنازها وما مل يتم الإنتهاء منها
ع�صوية جلان التحكيم واملناق�صة للر�صائل العلمية

املوؤمترات العلمية )حمليا / دوليا(
تنظيم املوؤمترات / القاء حما�صرات علمية /  امل�صاركة ببحوث

ثانيًا : القدرات الإدارية والقيادية

املتابعة الدورية
و�صع نظام حلفظ التقارير لأحكام الرقابة واملتابعة

التحديث والتطوير فى جمال العمل
القدرة على املتابعة الدورية لتنفيذ الأعمال

الإلتزام والتواجد مبا ل يقل عن 4-5 اأيام
امل�صاهمة فى انتظام العملية التعليمية

الدورات التدريبية التى ح�صل عليها
اجلوائز العلمية التى ح�صل عليها
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املنا�صب القيادية التى �صغلها من قبل )رئي�س جمل�س ق�صم/ وكيل كلية / اإ�صراف علمي على �صعبة او اأق�صام مناظرة 
/ اإ�صراف على املعامل والور�س

ثالثًا : امل�صاركة فى الأن�صطة واخلدمات الطالبية

الإر�صاد الأكادميي للطالب
امل�صاركة فى �صاعات الريادة العلمية

امل�صاهمة فى جلان واأن�صطة احتاد الطالب
ريادة الأ�صر الطالبية

امل�صاركة فى �صندوق التكافل الجتماعى

رابعًا : امل�صاهمة فى جمالت اجلودة والتطوير

اخلربة بالربامج التعليمية وتطوير اللوائح الدرا�صية بالكلية
تطوير البنية الأ�صا�صية )املعامل/ الور�س/ قاعات الدر�س/ الو�صائل التعليمية والبحثية / .....(

امل�صاهمة فى جلان القطاعات النوعية واملجال�س اجلامعية على م�صتوى:الكلية: جمل�س الق�صم/جمل�س الكلية 
اللجان املنبثقة عن جمل�س الكلية، اجلامعة :  جمل�س �صئون التعليم والطالب/جمل�س الدرا�صات العليا والبحوث/

جمل�س �صئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة/جلان املكتبات/جلنة املباين واملن�صاآت/جلنة املختربات املعملية
امل�صاركة فى اإعمال وحدة �صمان اجلودة

امل�صاركة وتنفيذ اأعمال مركز تطوير الأداء اجلامعى
حتقيق روؤية ور�صالة الكلية /اجلامعة

امل�صاهمة فى و�صع اخلطة ال�صرتاتيجية للكلية/اجلامعة
خام�صًا : مدة اخلدمة بالكلية وم�صتوى الأداء

معيد)......عام(، مدر�س م�صاعد)......عام(،  مدر�س)......عام(، اأ�صتاذ م�صاعد)......عام(، اأ�صتاذ)......عام(
مدرة الإعارة )......عام(، املهمات العلمية )......عام(، الأجازات )......عام(

�صاد�صًا : امل�صاركة فى الأن�صطة القومية

ربط املوؤ�ص�صة التعليمية بنظائرها حمليا وعامليا
امل�صاركة فى امل�صروعات اخلدمية على امل�صتوى القومي )خدمة البيئة / ......(

امل�صاركة فى م�صروعات بحثية لها تاأثري مبا�صر فى خدمة ال�صناعة امل�صرية واجلهات املختلفة
امل�صاركة فى جمال التنمية والبتكار ونقل التكنولوجيا

امل�صاركة فى عمل اللجان على امل�صتوى القومي: جلان الرتقي لأع�صاء هيئة التدري�س / جلان القطاع الهند�صى/ 
اللجان النوعية باأكادميية البحث العلمى
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�صابعًا : ال�صجل الوظيفى

اللتزام الوظيفي والنزاهة فى العمل
اجلزاءات  التاأديبية اأو جنائية مت�س ال�صرف والأمانة العلمية

اللتزام الوظيفي والنزاهة فى العمل
اجلزاءات  التاأديبية اأو جنائية مت�س ال�صرف والأمانة العلمية

ثامنًا : التعاون والعالقات الطيبة مع الزمالء والروؤ�صاء واملروؤو�صني

القدرة على الت�صال والعالقات
احرتام اأراء الآخرين

اأن يت�صم باملرونة فى العمل
القدرة على اتخاذ القرار وحل امل�صكالت
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بيان بالنقاط التي ح�شل عليها املر�شحني ل�شغل املنا�شب القيادية االكادميية
عميد كلية / وكالء كلية / رئي�س جمل�س ق�شم علمي

املن�شب القيادى للرت�شيح :

)1()2()3(
اأ�صماء املر�صحني:
الدرجة العلمية:

الق�صم العلمى:

) 3 () 2 () 1 (عنا�صر الإختيار
يتوفر)   ( املنا�صب القيادية )ال�صابقة/احلالية( 

ل يتوفر)   (
يتوفر)   ( 

ل يتوفر)   (
يتوفر)   ( 

ل يتوفر)   (
1- ال�صوابط العامة

   )قانون تنظيم اجلامعات / الختيار(
يتوفر)   ( 

ل يتوفر)   (
يتوفر)   ( 

ل يتوفر)   (
يتوفر)   ( 

ل يتوفر)   (
الدرجةالدرجةالدرجة2- معايري الختيار للقيادات الأكادميية

الكفاءة والن�صاط العلمى )اجلوانب التدري�صية والتعليمية- 
اجلوانب البحثية

القدرات الإدارية والقيادية
امل�صاركة فى الأن�صطة واخلدمات الطالبية

امل�صاهمة فى جمالت اجلودة  والتطوير
مدة اخلدمة بالكلية وم�صتوى الأداء 

امل�صاركة فى الأن�صطة القومية
ال�صجل الوظيفي

التعاون والعالقات الطيبة مع الزمالء والروؤ�صاء واملروؤو�صني
الجماىل 

الدرجةالدرجةالدرجة3-  كفاءة الأداء الدارى للقيادات
املهارات ال�صلوكية واملهام الإدارية والقيادية واأعمال التقييم

املهام التعليمية والبحثية وخدمة املجتمع
مهام التطوير واجلودة

الجماىل 
الجماىل العام
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