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 الهندسةمعايير اختيار القيادات االدارية بكلية 

ة املوارد وادار  تسعي الكلية ايل الوصول الداء اداري مميز ووفق معايري اجلودة من خالل اعداد هيكل اداري فعال قادر علي حل املشكالت وتوظيف
اءة و اخلربة فهاعلي الكييري الختيار القيادات االدارية يعتمد فمن خالل التخطيط االسرتاجتي مما يلزم ذلك وضع معا ء باستمرارلتطوير االدا املتاحة

  :الختيار القيادات مت وضع املعايري علي النحو التايل )1(مبا يتفق مع رسالة ورؤية الكلية و بعد مراجعة القوانني املنظمة

  معايير عامة الختبار القيادات االدارية بالكلية
 ل مؤھل عالي وخبرة مناسبة لطبیعة العم - 1
 اإللمام الكامل باللوائح و القوانین المنظمة للعمل - 2
 فھم رسالة الكلیة وتحدید اولویات واھداف خطة عمل الكلیة - 3
القدرة علي ادارة المتاح من خالل تطویر األداء وتحسین استخدام الموارد و توظیف اإلمكانات المادیة والمالیة  - 4

 .ة لإلدارةالمتاحة وتقلیل االھدار في كافة اإلمكانات المتاح
 القدرة علي حل المشاكل و اتخاذ القرار و التواصل الفعال وتحمل المسؤلیة - 5
القدرة علي المتابعة والتنسیق مع اإلدارات االخري المرتبطة بإدارتھ في الكلیة والمشاركة بفاعلیة في لجان  - 6

 .العمل التي یضم إلیھا
 واقتراح الحلول العلمیة للمشاكل وكتابة تقاریر التقیم القدرة علي تقیم االداء ورصد المشاكل في العمل ودراستھا - 7
 .التمتع بحسن السمعة واالنضباط في المواعید والنزاھة واألخالق الكریمة والسلوك القویم والترفع عن الصغائر - 8
 القدرة علي القیادة وتفعیل وتوجیھ فریق العمل. - 9

یر االداري وتحدید االحتیاجات التدریبة لتحسین مھارة التخطیط االستراتیجي والقدرة على ادارة برامج التطو  -10
 االداء

 ،القدرة على التعامل مع الوسائط االلكترونیة الحدیثة وقواعد البیانات  -11
 .لم یسبق لھ التعرض لعقوبات اداریة او جنائیة خالل سجلھ الوظیفي -12

 
  معاییروشروط خاصة الختیار امین الكلیة .1

بالكلية حيث يتويل شاغل هذا املنصب االشراف العام علي تنقيذ القوانني والقرارات واللوائح اليت حتكم نظام  ميثل امني الكلية قمة اهليكل االدراي 
بتحديد مهام العمل بالكلية باالضافة ايل متابعة اجراءات العمل وبناءا علي الكتاب الصادرة من االدارة العامة للتنظيم واالدارة باجلامعة واخلاص 

  :كلية مت وضع املعايري التالية عند اختيار امني الكلية مع مرعاة املعايري العامة السابقةومسئوليات امني ال

  .مؤھل عالي مناسب مع مزاولة العمل في وظائف الدرجة االولي مدة ال تقل عن سنتین .1
  .عاما في الجھاز االداري للكلیة 20خبرة ال تقل عن  .2
  اجتیاز البرامج التدریبة الالزمة لشغل ھذه الوظیفة والتي تحددھا الكلیة .3
  .قدرة عالیة في القیادة واالشراف والتوجیة .4
  .قدرة عالیة قي ادراة الوقت واالجتماعات واعداد التقاریر .5
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  .قدرة على اكتشاف األخطاء وتقبل النقد البناء .6
  ھ واكتساب ثقة الغیرالثقة في النفس عن طریق الكفاءة العالیة في تخصص .7
  .قدرة على اتخاذ القرارات السریعة في المواقف العاجلة دون ترددال .8
 .قدرة عالیة في التعامل ومتابعة الخطط التنفیذیة ووفق الجدول الزمني .9

  رة بالكليةاختيار مدير ادالمعاييروشروط خاصة  -2

ها مهام خاصة وتتفق مع رؤية ورسالة الكلية وبناءا علي الكتاب الصادرة من االدارة وفق اهليكل التنظيمي للكلية يوجد اكثر من ادراة بالكلية لكل من
مرعاة املعايري العامة للتنظيم واالدارة باجلامعة واخلاص بتحديد مهام ومسئوليات مديري االدارات بالكلية مت وضع املعايري التالية عند اختيارهم مع 

  :يةالختبار القيادات االدارية بالكلالعامة 
 .لطبیعة العمل باالدارة مؤھل عالي مناسب .1
  .خبرة خمس سنوات في مجال اإلدارة التي یعمل بھا .2
 .الدرجة األولي علي األقل الحصول علي .3
  .اجتیاز البرامج و الدورات التدربیة المؤھلة .4
 االلمام التام بمھام والمسمي الوظیفي للمدیر االدارة المرشح لھا .5
 .عة العمل باالدارةااللمام التام بمشاكل وطبی .6
 .باالدارة التابع لھا اإللمام الكامل باللوائح و القوانین المنظمة للعمل .7
 .و المتابعة قدرة عالیة في القیادة واالشراف والتوجیة .8
 .قدرة عالیة في التعامل ومتابعة الخطط التنفیذیة ووفق الجدول الزمني .9

 .قدرة عالیة قي ادراة الوقت واعداد التقاریر .10
 .علي العمل تحت الضغط  القدرة .11

  عميد الكلية                    2012/  11/   11اعتمدت بعد العرض علي جملس الكلية املنعقد بتاريخ  

  حمدى شهاب    / د.أ                                                                                             
  
 


