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  بــطـالة ــٌــكــــل

 بكلٌة الطب  القٌادات األكادٌمٌة واإلدارٌةمعاٌٌر اختٌار 

 المقدمة:

ا انطاللاً من رإٌة الكلٌة التً تطمح فً أن تكون  كلٌة عالٌة الجودة ومعتمدة ومعترف بها دولًٌ 

 ومعاٌٌر األداءوفى ضوء ما تنتهجه الكلٌة نحو تطبٌك مفاهٌم الجودة  فً مجال التعلٌم الطبً،

ً  دارٌةإلتختٌار المٌادات األكادٌمٌة واالمما ٌلزم معه تطوٌر معاٌٌر وآلٌات  للنهوض  منها سعٌا

 بالكلٌة والرفع من كفاءتها وفاعلٌة أدائها كمإسسة تعلٌمٌة وبحثٌة تعمل لتخدمة المجتمع. 

ً لمعمإشرات معٌار المٌادة والحوكمةهو اتختٌار من و ٌٌر االمٌادات األكادٌمٌة واإلدارٌة وفما

 .تحمك تكافإ الفرص وتداول السلطة وآلٌات ذات شفافٌة موضوعٌة ومعلنة

وحرٌة النمد واالبتكار،    الرأيٌشجع على المشاركة وإبداء  دٌممراطًتتبنى الكلٌة أسلوب لٌادة 

ً واضح وشفاف  كما تتبع أسلوب  المرارات. التتخاذ سعٌا

 بما، تختٌارالاتعد التخطوة الجوهرٌة فً منهج لمهام الموكلة لهذه المٌادات استٌعاب طبٌعة ا إن

 .هداف المإسسةأسمات وتخصائص و ٌتوافك مع

 

 اختٌار القٌادات االكادٌمٌة:

المرشحٌن للوظٌفة المٌادٌة  أفضل تختٌارمن التخطوات المحددة والمستتخدمة فً ا مجموعةهً 

وٌعتمد ذلن على الموائمة بٌن ما ٌحمله الفرد من مإهالت وما تتطلبه وظٌفة المٌادة االكادٌمٌة 

الهدف بؤحسن  إلىهً فن لتوجٌه جماعة من الناس والتؤثٌر فٌهم للوصول  المٌادةف؛ من شروط

 لل التكالٌف فً حدود الموارد المتاحة. ؤالوسائل و ب

، علٌةفاالكفاءة والالمستمر لرفع تحمٌك التطوٌر  بهدف ،هم المراراتأتختٌار المٌادات من اعتبر وٌ

 .التعلٌم والتعلم والمدرة المإسسٌة للكلٌةولتحسٌن جودة متخرجات 
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 المعاٌٌر التً تستتخدم فً اتختٌار المٌادات االكادٌمٌة فٌما ٌلً:وٌمكن تلتخٌص 

 .الكفاءة -1

 الدرجة العلمٌة. -2

 .النشاط العلمً  -3

 .المدرات اإلدارٌة والمٌادٌة -4

 .األنشطة والتخدمات الطالبٌة فًالمشاركة  -5

 والبٌئٌة. المشاركة المجتمعٌة -6

 .التعاون والعاللة الطٌبة مع الزمالء والرإساء -7

 .ٌشهد بالنزاهة وااللتزام الذيالسجل الوظٌفً  -8

 

 : القٌادات األكادٌمٌة  - أ

 .عمٌد الكلٌة -1

 الكلٌة. وكٌل -2

 رإساء األلسام العلمٌة -3

 .وتمٌٌم األداء الجودة رئٌس لسم -4

 

 القٌادات اإلدارٌة: - ب

 لكلٌة. الشإون اإلدارٌة والمالٌة ل رئٌس لسم -1

 .لمكاتباالوحدات و ومدٌر -0
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 :أوالً: معاٌٌر اختٌار عمٌد الكلٌة

 معٌار الكفاءة: 

 الجنسٌة. لٌبًأن ٌكون  .1

 الدكتوراه فً أحد تتخصصات الكلٌة.أن ٌكون حاصالً على درجة  .2

 على األلل. (مشارن درجة )أستاذ متحصالً على أن ٌكون  .3

 .أن ٌكون لائم بالعمل بالكلٌة لمدة سنتٌن أكادٌمٌتٌن سابمتٌن، على األلل .4

المنصوص علٌها فً إحدى الجرائم  فً أال ٌكون لد سبك الحكم علٌه بعموبة جنائٌة، .5

 اعتباره.بالشرف، أو األمانة، مالم ٌكن لد رد إلٌه  متخلة جنحة فً، أو لانون العموبات

 عمٌد الكلٌة أربعة سنوات وتجدد مرة واحدة فمط.شغل وظٌفة  فترة تحدد .6

ًٌّ ٌشهد بااللتزام والنزاهة. .7  أن ٌكون لدٌه سجلٌّ وظٌف

 معٌار النشاط العلمً:

ًٌّ متمٌز .2 فً أحد  العلمٌة األنشطةو واألبحاثالتدرٌس فً  أن ٌكون لدٌه سجلٌّ علم

 تتخصصات الكلٌة.

 .والمشروعات البحثٌة المشاركة فً المإتمرات والندوات العلمٌة والدورات التدرٌبٌة .0

 .داء بالكلٌةألاالعتماد بمسم الجودة وتمٌٌم االمشاركة فً لجان  .3

 المشاركة فً وضع التخطة االستراتٌجٌة للكلٌة. .4

 .المشاركة فً اللجان ونشاطات وفعالٌات الكلٌة .5

 :معٌار القدرات اإلدارٌة والقٌادٌة

 تمكنه من التعامل مع الفئات المتختلفة داتخل الكلٌة. أن ٌكون متمتعاً بصفات .1

الجماعات باألسالٌب  وإدارة، المشاكللدٌه المدرة على مواجهة األزمات وحل  .2

 .تمبل النمد البناء والعملٌة، 

 .عملٌة اتتخاذ المرارات فًكل األطراف المعنٌة  على مشاركةدٌه المدرة ل .3

 .ٌةلتنمٌة المصادر الذاتٌة للكل مصادر تموٌل ى إٌجاددرة علالم .4

تمكنه من  الجامعةالمنظمة إلدارة  وائحعن التشرٌعات والموانٌن والل لمام كاف  إ لدٌه .5

 .ام وواجبات كل إدارةالمعرفة الجٌدة بإدارات الكلٌة، ومه



5 
 

والحوكمة أو  أحد مجاالت المٌادةفً  ى دورات تدرٌبٌة،عل أن ٌكون لد تحصل .6

 .اإلدارة الجامعٌة

ى مستوى عل مٌة واإلدارٌةواللجان العل المجالس فًالمشاركة الفعالة  ىالمدرة عل .7

 .الجامعةو ٌةلالك، المسم

 .ولدٌه المدرة على العمل لساعات طوٌلة، اصحًٌ  مًاأن ٌكون الئ .8

 :األنشطة والخدمات الطالبٌة فًمعٌار المشاركة 

 .مشاركة فعالة مع الطالب، من تخالل األنشطة المتختلفة ٌكون لهأن  .1

الطالبٌة المتختلفة، مع وضع تخطة  فً األنشطةتشجٌع الطالب على المشاركة  .2

ً لتعوٌضهم عن ولت المشاركات   .دراسٌا

 مكن ذلن. أدارات الكلٌة كلما إلسام وأطالب من التً ٌتلماها ال مةالتخد نٌستطٌع أن ٌحسّ  .3

 :والبٌئٌة المشاركة المجتمعٌةمعٌار 

والتخدمٌة  اإلنتاجٌةاألنشطة التوعوٌة، والتعاون مع المطاعات  فً االسهام المدرة على .1

 .فً المجتمع

التعلٌم والبحث  فًلتحمٌك المشاركة المجتمعٌة  السٌاسات المالئمة المدرة على رسم .2

 .بالكلٌة بما ٌحمك تخدمة المجتمع العلمً

 :والعالقة الطٌبة مع الزمالء والرؤساءمعٌار التعاون 

  .التدرٌس والعاملٌن والطالب ٌئةهتخصوصٌة أعضاء  احترام .1

 .واإلدارٌةلٌاته إلنجاز المهام التعلٌمٌة وآ بالعمل الجماعً اإلٌمان .2

 .والمجتمعٌة األوساط األكادٌمٌة ًف المتمٌزةطٌبة والمكانة العلمٌة بالسمعة ال تعالتم .3

 : اختٌار الوكٌلثانٌاً: معاٌٌر 

 نفس المعاٌٌر سالفة الذكر.
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 :ثالثًا: معاٌٌر اختٌار رئٌس القسم العلمً

 معٌار الكفاءة:

 .أن ٌكون لٌبً الجنسٌة .1

 يأحد تتخصصات المسم الذ فً أو الماجستٌر الدكتوراهن ٌكون حاصال على درجة ا .2

 .سٌرأسه

 أن تكون درجته العلمٌة أستاذ مساعد على األلل. .3

لمدة سنتٌن أكادٌمٌتٌن  ،الفعلًمن العمل  لمدة مناسبة بالكلٌةأن ٌكون لد شغل منصب  .4

 .سابمتٌن على األلل

  بالمسم أعضاء هٌئة التدرٌسأن ٌكون من بٌن ألدم ثالثة من  .5

 .إلغاءهمالم ٌكن لد تم  ًه جزاء تؤدٌبٌعل أال ٌكون لد ولع .6

إحدى الجرائم المنصوص علٌها فً  ًأال ٌكون لد سبك الحكم علٌه بعموبة جنائٌة، ف .7

 متخلة بالشرف، أو األمانة، مالم ٌكن لد رد إلٌه اعتباره. جنحة فًلانون العموبات، أو 

 :العلمًمعٌار النشاط 

والمشاركة  مٌة،لى الرسائل العلكنشر األبحاث واإلشراف ع ؛ًملالعبحث لا لأن ٌكون متابعً  -1

 المشروعات البحثٌة. ًف

 تنمٌته وتوفٌر اإلحتٌاجات لنجاحه. فًٌساهم أن برنامج الدراسات العلٌا بالمسم وأن ٌمود -2

 :معٌار القدرات اإلدارٌة والقٌادٌة

2-  ً  :ٌةلفة داتخل الكلمن التعامل مع الفئات المتخت هتمكن بصفات لٌادٌة أن ٌكون متمتعا

 .الطالبواإلدارٌٌن و هٌئة التدرٌسأعضاء  ،الوكٌل ،العمٌد

 .تمبل النمد البناءو مٌة،لباألسالٌب الع التخالفات احتواءو األزمات ةهمواجى لالمدرة ع -2

 .جماعًٌة اتتخاذ المرارات بشكل لى إشران كل األطراف المعنٌة فى عملالمدرة ع -3

من  تمكنه الجامعًوائح المنظمة إلدارة الشؤن لالتشرٌعات والموانٌن واللمام باإل -4

 .وواجبات كل إدارةام هٌة، وملالمعرفة الجٌدة بإدارات الك

 .أحد مجاالت المٌادة والحوكمة أو اإلدارة الجامعٌةفً  ى دورات تدرٌبٌة،لالحصول ع -5

ى مستوى لع مٌة و اإلدارٌة،لجان العلى المشاركة الفعالة فى المجالس،واللالمدرة ع -6

 .الجامعةو ٌةلالك، المسم

 

 :معٌار المشاركة فى األنشطة والخدمات الطالبٌة
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 .ا األنشطة العلمٌةوتخصوصً  فةلمن تخالل األنشطة المتخت مشاركة فعالة مع الطالب، هأن ٌكون ل

 :والبٌئٌة المجتمعٌةكة معٌار المشار

 .مجتمع المحٌطلمة فى األنشطة التوعوٌة،والتخدمٌة لهىالمسالالمدرة ع

 :معٌار التعاون والعالقة الطٌبة مع الزمالء والرؤساء

 .التدرٌس والعاملٌن والطالب هٌئةتخصوصٌة أعضاء  احترام .1

 ٌإمن بؤهمٌة ممارسة العمل الجماعً، وآلٌاته إلنجاز المهام التعلٌمٌة ،واإلدارٌة. .2

 .األوساط األكادٌمٌة، والمجتمعٌة ًٌتمتع بالسمعة الطٌبة، والمكانة العلمٌة المرمولة، ف .3

 رئٌس القسم العلمً الشروط التالٌة: ٌجب أن تتوفر  لدىكما 

 .الدراسٌة والبرامج األكادٌمٌة المرارات تمارٌروتوصٌف إعداد  فًالمدرة على المشاركة 

 .بالكلٌةاللجان الداتخلٌة  فًٌستطٌع أن ٌكون عضوا  -1

ٌستطٌع أن ٌموم بإعداد الممررات التعلٌمٌة، والكتب والمإلفات الدراسٌة التخاصة  -2

 .بالمسم

 .الحدٌثة التعلٌمٌة طرق التدرٌسٌستطٌع أن ٌساهم فً تطوٌر  -3

 فًالعالمٌة  األنظمةلمواكبة  المشاركة فً تموٌم المناهج الدراسٌة وتطوٌرها؛ٌمكنه  -4

 .وفاء بمتطلبات سوق العملللو التعلٌم؛ 

 

 وتقٌٌم األداء: الجودة رئٌس قسمرابعًا: معاٌٌر اختٌار 

 الجنسٌة. لٌبًأن ٌكون  -1

 أحد تتخصصات الكلٌة.أن ٌكون حاصالً على درجة الدكتوراه فً  -2

 .للعلى األ (مساعدأن ٌكون على درجة )أستاذ  -3

 .الجودةالمٌادة و دورات تدرٌبٌة فً مجال لد شارنأن ٌكون  -4

 المشاركة فً المإتمرات والندوات العلمٌة والدورات التدرٌبٌة. -5

 األنشطة الطالبٌة. فً المساهمة -6

 .وادارة الفرٌكلدٌه المدرة على لٌادة  -7

 .ولٌادة االتخرٌن لدٌه المدرة على التتخطٌط االستراتٌجً -8

 .المدرة على تمدٌم ممترحات للتحسٌن المستمر للعملٌة التعلٌمٌة -9

 .أن ٌتمتع بالنزاهة والشفافٌة والعدل -10

 لم ٌَُولَّع علٌه إدانات أو جزاءات. -11
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 :لكلٌةل الشؤون اإلدارٌة والمالٌة مكتب مدٌرخامًسا: معاٌٌر اختٌار 

 .(أو التصاد إدارة)بكالورٌوس  أن ٌكون حاصالً على مإهل  عال  مناسب .1

 .الكافٌة لشغل المنصب أن ٌتمتع بالتخبرة اإلدارٌة .2

 .والبرمجٌات استتخدام الحاسوب إجادة .3

 اللغات األجنبٌة وٌفضل اإلنجلٌزٌة لراءة وكتابة ومحادثة. بإحدىا أن ٌكون ملمً  .4

 فً اإلدارة. متتخصصة حصل على دوراتتأن ٌكون لد  .5

 وتحمل المسئولٌات. وحل المشاكل لدٌه المدرة على اتتِّخاذ المرارات .6

 .ولواعد المهنة بآداب وااللتزامتمتع بالنزاهة والشفافٌة أن ٌ .7

 لم ٌَُولَّع علٌه إدانات أو جزاءات. .8

 

 :والوحدات المكاتب يسادًسا: معاٌٌر اختٌار مدٌر

 مناسب.أن ٌكون حاصالً على مإهل  عال   -1

 التمتع بتخبرة فً مجال العمل اإلداري ال تمل عن عشر سنوات. -2

 فً اإلدارة. صةتتخصم أن ٌكون لد حصل على دورات -3

 .الحاسوبجادة التعامل مع إ -4

 لدٌه المدرة على اتتِّخاذ المرارات وتحمل المسئولٌات. -5

 لدٌه المدرة على التنظٌم والتنسٌك والمتابعة وإعداد التمارٌر. -6

 .بااللتزام والنزاهةٌكون مشهود له أن  -7

 لم ٌَُولَّع علٌه إدانات أو جزاءات. -8

 


