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االداريةمعايير اختيار القيادات    
 مقدمة

مجتمع المن رسالة الكلية ورؤيتها نحو التميز في التعليم التمريضي و البحث العلمي وخدمة  اانطالق

على و ، كان وال بد أن يصاحب ذلك تطور في منظومة األداء التي تشجع على االبتكار و اإلبداع.

عنصر خاص بالقدرة  يشمل الذيضوء ما تقوم به الكلية من خطوات جادة نحو االعتماد و 

ية داخل الكلية فإن هذا يتطلب فكر متطور في اختيار القيادات األكاديمية القادرة علي تحمل المؤسس

 المسئولية في تحقيق الجودة في األداء.

ضرورة وجود قيادة  والحوكمة علىوقد نصت المعايير القومية لجودة التعليم في معيار القيادة 

وقادرة علي وضع السياسات الالزمة لذلك و اتخاذ  التميز،إلي  والسعي واعية تتبني فكر التطوير 

 القرارات في إطار زمني مالئم يضمن كفاءة و فاعلية المؤسسة 

 :الهدف

من أجل أن يكون لدى الكلية قيادة إدارية واعية تتبنى فكر التطوير والسعي إلى التميز، وقادرة على 

زمني مالئم يضمن كفاءة وفاعلية أداء وضع السياسات الالزمة لذلك، واتِّخاذ القرارات في إطار 

الكلية؛ كان ال بدِّ من وضع معايير الختيار قياداتها؛ مما يضمن تحقيق التطوير الداعم والمستمر 

 .لرفع كفاءة وفاعلية المؤسسة، ولتحسين جودة مخرجات التعليم والتعلم والقدرة المؤسسية

 -االدارية: تحديد القيادات 

 .الكلية أمين -1

 .الكليةب االدارات ومدير -2
 

يجب أن تمتلك خبرات ادارية سابقة وشروط شغل الوظيفة والمهارات والقدرات  :القيادات اإلدارية

 .تناسب المنصب الذى يشغله التيوالمعارف األساسية 
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 (الكلية )أمين اختيارمعايير 

 - :السابقةالخبرات  اوالً:

 سنة في مجال اإلدارة 11أكثر من  

 -الوظيفة: شروط شغل ثانياً: 

 

  األقل.درجة مدير عام علي  -1

 لمجال العمل مناسب عالي دراسي ؿهلمؤ -2

  الشخصية.اجتياز المقابلة  -3

 .اجتياز التدريب الذي تتيحه الكلية والجامعة بنجاح -4

 

 :المهارات والقدرات والمعارف األساسية ثالثاً:

 

 والتوجيه.مهارة عالية في القيادة واإلشراف  -1

 التقارير.مهارة عالية في االتصال وإعداد  -2

 قدرة عالية علي اتخاذ القرارات وتحمل المسئوليات. -3

 الوظيفي.عدم وجود جزاءات في سجله  -4

 .المستوي االجتماعي الئق ومهارة إدارة الوقت -1

 :الواجبات والمسئوليات

  .بالكلية المختلفة اإلدارات العام علياالشراف  .1

 ليهاع هوالتوجي ؿاإلشراف يمارس التى فةلالمختعمل ال بمجاالتقة لفى وضع السياسات العامة المتع المساهمة .2

 .السياساتبتلك الخاصة  ةومتابعة تنفيذ البرامج التنفيذي

 بمجال العمل  الخاصة فةلالمخت والمؤتمراتن جالوال االجتماعات فى يةلالك لتمث .3

 نظام العملوضع خطط لتطوير -4 .4

 أكمل وجه. ىلع عملال سير لضمان المختلفة اإلدارات نبي ؿعملال تنسيق .5

  .هل التابعة باإلدارات ؿعملال ميمات التى تحكـلوائح والتعلوال نالقو اني ؿبيقتط ىلع ؿاإلشراف- .6

 .لبحث الموضوعات المعروضة الالزمةبالبيانات  المختلفة نجالوال واألقسامية لإمداد مجالس الك .7

  .الرئيس المباشر مية بعد تقييـلبالكللعاملين وضع التقارير السنوية  .8
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 تنفيذها ومراقبة بذلك الكفيلة مالنظـ ووضع وممتلكاتها يةلالك منشأت ىلع المحافظة ىلع عملال- .9

 

 (مديري االدارات)  اختيارمعايير 

 :الخبرات السابقة اوالً:

 بها سنوات في مجال اإلدارة التي يعمل  1

 -الوظيفة: ثانياً: شروط شغل 

    األقل.الدرجة األولي علي  .1

 لمجال العمل    مناسب عالي دراسي ؿهلمؤ .2

 بنجاح.اجتياز التدريب الذي تتيحه الكلية والجامعة  .3

 المهارات والقدرات والمعارف األساسية: ثالثاً:

 واإلشراف.مهارة في القيادة  .1

 الفريق.بروح  ومهارة العملمهارة في إدارة الوقت  .2

 التقارير.مهارة في االتصال وإعداد  .3

 المسئوليات.قدرة علي اتخاذ القرارات وتحمل  .4

 المنطقي.قدرة علي التوجيه والتحليل  .1

 عمل.لل واللوائح المنظمة بالقوانينااللمام  .6

 الوظيفي.عدم وجود جزاءات في سجله  .7

 .القدرة علي العمل تحت الضغط .8

 

  - :مدير المكتبة

 شروط شغل الوظيفة 

 المجال اذه في خبرة توافر جانب العمل إلى لمجال مناسب عالي دراسي هلليسانس آداب مكتبات أو مؤ .1

 ة الجامع بمكتبات ؿعملال في الوظيفي هتاريخ نقضاء مدة كافية م .2
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 :يةلمدير مكتب عميد الك

 ر هالمظ نحس .1

  رالجمهو مع ؿالتعاملبقواعد  اإللمام .2

  األجنبيةغات لأحد ال إتقان .3

   .االجتماعات وتنظيمارات عالية فى إدارة الوقت هم .4

  الب:يم والطلمدير إدارة شئون التع

 توالوالكنتر واالمتحانات ؿملعللالمنظمة  نوالقواني ئحللوا خبرة هلدي .1

  اناتاالمتح ؿعمالأ مـلتنظي ؿالتنسيقى لقدرة ع هلدي .2

  البالط مع التواصل الفعال .3

 مدير إدارة رعاية الشباب 

 المختلفة األنشطةوالتجديد لتنمية  االبتكارى لالقدرة ع .1

 يالعمل االجتماع مجالخبرة فى  .2

 ى تشجيع روح التنافس لقادر ع .3

 :ينلدارة شئون العامإمدير 

 ى القيادة للقدرة عا -

  تنمية الموارد البشرية بمبادئ اإللمام -

 مؤسسة لبالموارد البشرية لرتقاء اللى تنفيذ خطط لالقدرة ع -

  

 مشترياتمدير إدارة ال

 – مشترياتبال للعملالمنظمة  نوائح والقوانيلـ بالاإللمام -

 ى المناقصات المالية لخبرة فى الرد ع -

 تالمستندا وحفظعمل ية لتطوير اللرؤية مستقب هلدي -

 

 


