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 معايري اختيار القيادات األكادميية بكلية اهلندسة
  

ي حل  ادر عل ال ق ادیمى فع داد ھیكل أك تسعي الكلیة الي الوصول ألداء أكادیمى ممیز ووفق معاییر الجودة من خالل اع
ك  زم ذل وضع المشكالت وتوظیف وادارة الموارد المتاحة لتطویر االداء باستمرار من خالل التخطیط االستراتجي مما یل

د  ة و بع ة الكلی الة ورؤی ع رس ق م ا یتف ة بم ة واإلداری اءة العلمی اعلي الكف د فیھ ة یعتم ادات األكادیمی ار القی اییر الختی مع
ھ  )49( مراجعة قانون تنظیم الجامعات ھ التنفیذی ى والئحت ة   2006الصادر ف ة والعشرون المعدل ة الرابع انون الطبع و ق
  :معاییر علي النحو التالي تسعالختیار القیادات تم وضع  56 مادةو43  مادة 2012تنظیم الجامعات  المعدل لسنة 

  معاییر اختیار القیادات األكادیمیة بالكلیة

وكیل الكلیة لشئون البیئة وخدمة ، وكیل الكلیة للدراسات العلیا، وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب ، عمید الكلیة
  :رئیس القسم، المجتمع

  
  :وتشتمل علىلمیة الكفاءة الع:  ولاألالمعیار 
  .الحاصل علیھا والجھة المانحة مستوى الدرجات العلمیة .1
  .الرتبة العلمیة ومدة الخدمة .2
وعضویة  المشاركة في المؤتمرات وتألیف الكتب،( السجل العلمي المتمیز في األبحاث واألنشطة العلمیة  .3

   .)الجمعیات العلمیة 
  .مشاركتھ الفاعلة في اللجان العلمیة تاجیة العلمیة والقدرة على االستمرار في اإلن .4
 .إجادة لغة أجنبیة واحدة على األقل .5

  
  :وتشتمل على  اإلداریة و القیادیة كفاءةال:  ثانىالمعیار ال

   .فیما یتعلق بالقدرة على المفاضلة بین األولویات واتخاذ القرارات المناسبة وإدارة األزمات خبرات إداریة .1
  .أعضاء ھیئة التدریس والمحافظة على بقائھا ى استقطاب الكفاءات المتمیزة منوالقدرة عل .2
  .المیزانیة والتعامل مع التكالیف التمكن من مھارات التخطیط اإلستراتیجي ووضع .3
   .الخارجیة ذات الصلة والقدرة على تكوین عالقات جیدة بین الكلیة والجامعة من جھة والكلیة والقطاعات .4
   .ل الشفھي والكتابي، ومھارات التعامل مع الحاسب اآلليومھارات االتصا .5
 .الخالفات وحسن التعامل وإدارة االجتماعات القدرة على حل .6

 
  :وتشمل على القومیةالمشاركة في األنشطة المجتمعیة و :ثالثالالمعیار 

 .المشاركة في تنفیذ المشروعات التنمویة الخاصة بمؤسسات المجتمع - 1
 .أنشطة التنویر والثقافة المجتمعیة من خالل االشتراك في الفاعلیات التي تنظمھا مؤسسات المجتمع الخارجیة  - 2
 .عضویة اللجان الداخلیة بالجامعة   - 3
 .االستشارات العلمیة المقدمة لخدمة المؤسسات المجتمعیة  - 4

 
  :وتشتمل على المشاركة في األنشطة الطالبیة :رابعالمعیار ال

 .والتخطیط لھا الطالبیة ات األنشطةتنظیم ملف - 1
 .إدارة األنشطة الطالبیة - 2
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  :مل علىتوتش المساھمات في مجال االرتقاء بجودة التعلیم: خامسالمعیار ال
 .إعداد المقررات التعلیمیة والكتب والمؤلفات الدراسیة - 1
 .االمتحانات تطویر وضع إنتاج المقررات و  - 2
 .االتصال في العملیة التعلیمیةتطویر طرق التدریس وإدماج تكنولوجیا   - 3
 .استخدام استراتیجیات مختلفة في التعلیم والتعلم  - 4

  
  :وتشتمل على التطویر وخطط مشاریعالمشاركة في : سادسالمعیار ال
  .لمشاركة في وضع رؤیة لتطویر الكلیةا  - 1
  .المشاركة في وضع الخطة اإلستراتیجیة والتنفیذیة للكلیة والجامعة - 2
 .ةالتطویر بمركز ضمان الجودة بالجامعالمشاركة في لجان  -3

 
  .السجل الوظیفي الذي یشھد بااللتزام و النزاھة:سابعالمعیار ال

 
  .التعاون و العالقة الطیبة مع الزمالء والرؤساءالسمات الشخصیة من ناحیة القدرة على  : ثامنالمعیار ال

  
  .المشاركة فى الدورات التدریبیة: المعیار التاسع

  
  25/11/2012 تىوالممتد ح  2012/ 11/     11بتاریخ  المنعقد 329رقم العرض علي مجلس الكلیة اعتمدت بعد 

  عمید الكلیة                                                                

  حمدى شهاب/ د.أ
 


