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اختيار القيادات األكاديمية معايير    

بالكليه الوحدات  ورؤساء   
 مقدمة 

مجتمع ، كان المن رسالة الكلیة ورؤیتھا نحو التمیز في التعلیم التمریضي و البحث العلمي وخدمة    اانطالق

على ضوء ما تقوم بھ و  وال بد أن یصاحب ذلك تطور في منظومة األداء التي تشجع على االبتكار و اإلبداع.

یشمل عنصر خاص بالقدرة المؤسسیة داخل الكلیة فإن ھذا     الكلیة من خطوات جادة نحو االعتماد و الذي

 یتطلب فكر متطور في اختیار القیادات األكادیمیة القادرة علي تحمل المسئولیة في تحقیق الجودة في األداء.

مة على ضرورة وجود قیادة واعیة تتبني  وقد نصت المعاییر القومیة لجودة التعلیم في معیار القیادة و الحوك

فكر التطویر و السعي إلي التمیز ، وقادرة علي وضع السیاسات الالزمة لذلك و اتخاذ القرارات في إطار 

 زمني مالئم یضمن كفاءة و فاعلیة المؤسسة  

 :الھدف
الدقة    األكادیمیةالقیادات    یاراخت   معاییر  وضع   یةلعمتھدف   تحرى    لرفع  والمستمر  مالداعـ  التطویر   ؽقیقتح  نالقیادات مما یضم  اختیار  فيالى 

 .والقدرة المؤسسیةلم  والتع لیمالتع مخرجات جودة نولتحسی   المؤسسة یة لوفاع كفاءة
 :تحدید القیادات األكادیمیة

 .عمید الكلیة -1

 .وكالء الكلیة -2

 . رؤساء األقسام -3

 . الكلیةب الخاصة  والمراكز الوحدات ومدیر -4

 .البرامج منسق -5
 

 ختیار ( العمید) أمعاییر 
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 المعیار األول: الكفاءة

 . ینسابقأكادیمیتین لمده ال تقل عن عامین  . أن یكون المتقدم من االساتذة العاملین بالكلیة1

فى احدى الجرائم المنصوص علیھا فى قانون العقوبات او ما   یةئ جناة  ب. اال یكون قد سبق الحكم علیھ بعقو2

مقیدة للحریة فى جریمة مخلة بالشرف او االمانة ما لم یكن   بعقوبةاو    الخاصةیماثلھا من جرائم فى القوانین  

 قد رد الیھ اعتباره.

 ما لم یكن قد تم محوه.  تأدیبي. اال یكون قد وقع علیھ جزاء 3

 ة من ذات الدرجة لمدتین كاملتین. لوظیف . عدم سبق شغل المتقدم4

  المعیار الثانى: النشاط العلمي

أبحاث   .1 بنشر  العلمي  البحث  علىمتابعة  علمیة    واإلشراف  فيرسائل  المشروعات   والمشاركة 

  .ومشروعات التطویرالبحثیة 

 المشاركة في المؤتمرات الدولیة والمحلیة.  .2

 المشاركة في تحكیم دوریات ولجان علمیة.  .3

 تألیف كتب علمیة في مجال التخصص.   .4

 . والعالمیةعضویة الجمعیات العلمیة المحلیة  .5

 المعیار الثالث: القدرات اإلداریة و القیادیة

 لمشروعات التطویر. وبرامج تنفیذیة وتحدید أھداف. القدرة على وضع رؤیة شاملة 1

 إدارة التخطیط الدینامیكي.  والقدرة على. مھارة التخطیط االستراتیجي 2

كافة  القدرة  .  3 بین  التعاون  یسوده  مناخ  تھیئة  التدریس  -القیادات(األطراف  على  ھیئة   -الطالب  -أعضاء 

 العاملین). 

 .وإدارتھا. القدرة على مواجھة األزمات 4

 االلكترونیة الحدیثة و مھارات االتصال الفعال. . القدرة على التعامل مع الوسائط 5

 . القدرة على جذب مصادر تمویل متنوعة لتنمیة الموارد الذاتیة.6

 . اإللمام بالجوانب المالیة و القانونیة الالزمة إلدارة الشأن الجامعي.7
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 .مناصب قیادیة أخرى أيأو  أكادیمیة،. تقلد مناصب قیادیة 8

 :األكادیمیة الكتساب مھارات القیادةدورات تدریبیة و ندوات  مجموعة  اجتیاز. 9

 أو اإلدارة الجامعیة.  الحوكة * الحصول على دورة تدریبیة في أحد مجاالت القیادة

األزمات الوقت وحل  (إدارة  في  األقل  على  تدریبیتین  دورتین  على  الحصول  االستراتیج  -*   -  يالتخطیط 

 .البشریة) إدارة الموارد-معاییر الھیئة القومیة في اعتماد المؤسسات 

   الجامعة. والكلیة ومستوى القسم  واإلداریة على واللجان العلمیة. المشاركة الفعالة في المجالس 10

 والجامعة. في أعمال الجودة والتطویر علي مستوي المؤسسة  لمشاركة. ا11

 . .لدیھ القدرة علي اتخاذ القرارات وحل المشكالت12

 :والسمات الشخصیة الوظیفي   الرابع: السجلالمعیار 

 .والمجتمعیةفي األوساط األكادیمیة  والمكانة العلمیةالسمعة  .1

 االلتزام والنزاھة.  .2

 : :التعاون و العالقة الطیبة مع الزمالء والرؤساءالمعیار الخامس 

 داخل الوسط الجامعي.  والعالقات الطیبة والتقالید الجامعیةاحترام القیم  .1

 . والخارج. القدرة على التواصل المجتمعي في الداخل 2

 : الكلیةعمید  اختیارآلیات 

ثالثة  .1 بین  التعلیم، وذلك من  بناًء علي عرض وزیر  الجمھوریة  بقرار من رئیس  الكلیة  یعین عمید 

بھ طالب أساتذة   یتقدم  المجاالت  الكلیة في كافة  لتطویر  لجنة مختصة، في ضوء مشروع  ترشحھم 

ومعاییر   الترشح  وشروط  وإجراءات  وضوابط  عملھا  بتنظیم  لجنة  بتشكیل  ویصدر  الترشیح. 

، یصدر قرار بالتعیین من وزیر التعلیم العالي بعد موافقة المجلس األعلى للجامعات. (مادة  المفاضلة

 بقانون تنظیم الجامعات). 43

 

 ) والبحوث لدراسات العلیاشئون امعاییر اختیار (وكیل الكلیة ل
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 المعیار األول: الكفاءة

 أكادیمیتین سابقتین. لمدة سنتین  بالكلیةیعمل استاذ . أن یكون المتقدم 1

ا2 ال  .  قد سبق  ن  أي  یكون  في  والم  جرائم  ادانتھ  االمانة    خلةالجنائیة  او  كان  بالشرف  اذا  الیھ  اال  رد  قد 

 اعتباره.

 . علیھ تأدیبيلم یسبق توقیع أي اجراء . 3

 شغل لوظیفة من ذات الدرجة لمدتین كاملتین. لھ  سبقاال یكون قد . 4

 النشاط العلميالمعیار الثانى: 

 .أبحاث و اإلشراف على رسائل علمیةان یكون مشترك في انشطھ البحث العلمي من  .1

 البحث العلمي مشروعات  وان یكون عضو في احد المشروعات الخاصة بالتطویر أ .2

 المعیار الثالث: القدرات اإلداریة و القیادیة 

 .الخاصة بالبحث العلمي   مشروعات التطویرو برامج لھداف االشاملة وتحدید  خطھ. القدرة على وضع 1

 . التنفیذیةدارة اإلالتخطیط االستراتیجي و القدرة علي . 2

 .الالزمة لمالیة و و ا . اإللمام بالجوانب القانونیة 3

 الشؤون اإلداریة و األكادیمیة  أداره وندوات في. حضور دورات تدریبیة 4

 المؤسسات)معاییر الھیئة القومیة في اعتماد  –االستراتیجي   التخطیط –(القیادة الحوكمة  

 الكلیة.ب والمجالس الحاكمةاللجان  المشاركة الفعالة في .2

 والسمات الشخصیة:الوظیفي   الرابع: السجلالمعیار  .3

 والنزاھة  االلتزام  .1

 . والمجتمعیة في األوساط األكادیمیة المتمیزة والمكانة العلمیةالطیبة السمعة  .2

 : المعیار الخامس :التعاون و العالقة الطیبة مع الزمالء والرؤساء

 .احترام القیم و التقالید الجامعیة 1

 الجامعي.  المجتمعالعالقات الطیبة داخل  .2
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 معاییر اختیار ( وكیل الكلیة لشؤون خدمة المجتمع و تنمیة البیئة) 

 األول: الكفاءةالمعیار 

 . أن یكون المتقدم من االساتذة العاملین بالكلیة.1

مقیدة للحریة فى جریمة مخلة بالشرف او االمانة ما لم    بعقوبةاو    جنائیة  بعقوبة  ادانتھ. اال یكون قد سبق  2

 یكن قد رد الیھ اعتباره.

 ما لم یكن قد تم محوه.  تأدیبيلم یسبق معاقبتھ بأجراء . 3

 وظیفة من ذات الدرجة لمدتین كاملتین. لم یسبق ان عمل ب. 4

 المعیار الثانى: النشاط العلمي

.متابعة البحث العلمي بنشر أبحاث واإلشراف على رسائل علمیة . 1  

المشاركة في المشروعات البحثیة و مشروعات التطویر. . 2  

  المعیار الثالث: القدرات اإلداریة و القیادیة

 تنفیذیة .األنشطة التحدید وكاملھ والقدرة علي . القدرة على وضع رؤیة شاملة 1

 .ةستراتیجیالخطط االالقدرة علي وضع . 2

 .  دارةلإلو القانونیة الالزمة نواحي المالیة . اإللمام بال3

 تدعم المھارات اإلداریة . حضور دورات تدریبیة و ندوات 4

 .و اللجان العلمیة  الحاكمة المجالسعضویھ . 5

 

 المعیار الرابع:المشاركة في األنشطة القومیة. 

 .تنظمھا مؤسسات المجتمع الخارجیة. یشارك في الفاعلیات التي 1

 . في اللجان الداخلیة بالجامعة . یمثل عضوا2

   .. یشارك في أنشطة التنویر والثقافة المجتمعیة3

 . یشارك في تنفیذ المشروعات التنمویة الخاصة بمؤسسات المجتمع 4
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 االستشارات العلمیة المقدمة لخدمة المؤسسات المجتمعیة. یشارك في  – 5

 :المعیار الخامس:السجل الوظیفي الذي یشھد بااللتزام و النزاھة 

 في األوساط األكادیمیة و المجتمعیة.متمیزة علمیة مكانة لدیھ و مشھود لھ بالنزاھة .1

 المعیار السادس :التعاون و العالقة الطیبة مع الزمالء والرؤساء 

 و التقالید الجامعیة   المبادئ و االخالقیاتحترام .ی1

 الجامعي.المجتمع داخل  مع كل الزمالء عالقات طیبة. لدیھ 2
 

 

 

 معاییر اختیار ( وكیل الكلیة لشؤون التعلیم و الطالب) 

 المعیار األول: الكفاءة

 بالكلیة.علي راس العمل من االساتذة استاذ  یكون . أن1

 ما لم یكن قد رد الیھ اعتباره. أخالقیةاو  جنائیة جریمةفي أي ادانتھ . اال یكون قد سبق 2

 جزاء تأدیبى ما لم یكن قد تم محوه. تعرض ألي . اال یكون قد 3

 . عدم سبق شغل المتقدم لوظیفة من ذات الدرجة لمدتین كاملتین. 4

 المعیار الثانى: النشاط العلمي

 . الماجستیر والدكتوراه اإلشراف على رسائل حدیثا ویشارك ب منشوره أبحاثلدیھ  .1

 التطویر.یشارك في مشروعات التنمیة و .2

 المعیار الثالث: القدرات اإلداریة و القیادیة 

 رؤیة شاملة و برامج تنفیذیة لمشروعات التطویر.یقوم بوضع . 1

 . ةستراتیجیلدیھ المھارات الالزمة لوضع خطط  ا. 2

 المالیة و القانونیة الالزمة.لدیھ درایة واسعھ بالنواحي . 3

 :. حضور دورات تدریبیة و ندوات في الشؤون اإلداریة و األكادیمیة4

 واللجان العلمیة  الكلیة سلمجفي  عضو. 5

 المشاركة في األنشطة و الخدمات الطالبیة  الرابع: 
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 و المجتمع.  بالكلیھ اجتماعیة و ریاضیة للطالب. المشاركة في تنفیذ أنشطة ثقافیة و علمیة و 1

 إعداد المقررات التعلیمیة والكتب والمؤلفات الدراسیةیشارك في . 2

 . یساھم في إنتاج المقررات واالمتحانات الرقمیة3

التعلم 4 و  التعلیم  في  العالمیة  النظم  لمسایرة  تطویعھا  و  الدراسیة  المناھج  تقویم  و  تطویر  في  المشاركة   .

 فاء بمتطلبات سوق العمل. للو

 :المعیار الخامس:السجل الوظیفي الذي یشھد بااللتزام و النزاھة

في األوساط األكادیمیة محترمھ    علمیة  كانة  بمیتمتع  معروف في المجتمع الجامعي بالنزاھة والسیرة الطیبة و

 و المجتمعیة.

 : والرؤساءالمعیار السادس :التعاون و العالقة الطیبة مع الزمالء 

 الجامعیة واالعراف  القیم و التقالید یقدس -1

 طیبة داخل الوسط الجامعي.  واسعھ عالقاتیتمتع ب -2

 :یة لالك وكالء  اختیارألیات 
یكون تعیین الوكیل من بین أساتذة الكلیة بقرار من رئیس الجامعة بناًء علي ترشیح العمید، وذلك لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید مرة  

 من قانون تنظیم الجامعات).  47واحدة (مادة 
 

 

 معاییر اختیار ( رئیس القسم) 

 :المعیار األول: الكفاءة

 . أن یكون حاصال على درجة الدكتوراه في أحد تخصصات القسم الذي سیتولى رئاستھ .1

 أال یكون قد سبق الحكم علیھ بعقوبة جنائیة, ما لم یكن قد رد إلیھ اعتباره. .2

مناسبة من العمل الفعلي, وأن یكون قائما بالعمل بالكلیة    شغل منصب أستاذ بالكلیة لمدةأن یكون قد   .3

 .  لمدة سنتین أكادیمیتین سابقتین على األقل

ھیئة  .4 اعضاء  جمیع  قبل  من  المباشر  الحر  االنتخاب  طریق  عن  القسم  مجلس  رئیس  اختیار  یتم 

 .الى المدرسین المساعدین و المعیدین باإلضافة التدریس بالقسم
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 قائم فعلیا بالعمل لمدة سنة اكادیمیة سابقة على الترشیح . .5

 ما لم یكن قد تم محوه.  تأدیبي،أال یكون قد وقع علیھ جزاء  .6

 :العلميالمعیار الثانى: النشاط 

    مما یضیف لھ سجال علمیا متمیزا في األبحاث واألنشطة العلمیة. لدیھ ابحاث منشوره حدیثا .1

 .علمیةالرسائل الاإلشراف على ویقوم ب .2

 المشاركة في المشروعات البحثیة و مشروعات التطویر. .3

 العضویة في الجمعیات العلمیة ( المحلیة والعالمیة ) ما أمكن.  .4

 القیادیةالمعیار الثالث: القدرات اإلداریة و 

 برامج تنفیذیة لمشروعات التطویر.و یستطیع وضع . القدرة على وضع رؤیة شاملة 1

 . االستراتیجي  لدیھ مھاره التخطیط. 2

صفات  .  3 األطراف(القیاداتلدیھ  كافة  بین  التعاون  یسوده  مناخ  تھیئة  على  تساعد  ھیئة    -قیادیة  أعضاء 

 اإلداریین ـ العمال ـ الطالب ).الھیئة المعاونة ـ ـ  التدریس

  القدرة على إشراك كل األطراف المعنیة في عملیة اتخاذ القرارات بشكل جماعي. -4

 القدرة على مواجھة األزمات, وحل الخالفات, داخل قسمھ باألسالیب العلمیة , مع تقبل النقد البنّاء   -5

 

 االلكترونیة الحدیثة و مھارات االتصال الفعال. . القدرة على التعامل مع الوسائط 6

 . اإللمام بالجوانب المالیة و القانونیة الالزمة إلدارة الشأن الجامعي.7

 –القیادة الحوكمة    –(إدارة الوقت وحل األزمات  مثل  المشاركة في الدورات التدریبیة في مجال القیادة  .  8

 إدارة المواردالبشریة)  –في اعتماد المؤسسات  معاییر الھیئة القومیة –االستراتیجي  التخطیط

 . المشاركة الفعالة في المجالس و اللجان العلمیة و اإلداریة على مستوى القسم و الكلیة.9

 المعیار الرابع:المشاركة في األنشطة و الخدمات الطالبیة 
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ـ   .1 أَُسر   ) المختلفة:  األنشطة  من خالل  الطالب؛  مع  فعالة  مشاركة  لھ  یكون  ـ أن  ـ رحالت  جوالة 

  ندوات ـ لقاءات علمیة).

   .یقوم بإعداد المقررات التعلیمیة والكتب والمؤلفات الدراسیة .2

   .یساھم في إنتاج المقررات واالمتحانات الرقمیة .3

  یشارك في العملیة التعلیمیة .4

 .القدرة على المساھمة في األنشطة التوعویة, والخدمیة للمجتمع المحیط  .5
 

 المعیار الخامس:المساھمات في مجال االرتقاء بجودة التعلیم 

 . یستخدم استراتیجیات مختلفة في التعلیم والتعلم 1

 . یسعى إلى تطویر طرق التدریس وإدماج تكنولوجیا االتصال في العملیة التعلیمیة 2

العالم3 النظم  لمسایرة  تطویعھا  و  الدراسیة  المناھج  تقویم  و  تطویر  في  المشاركة  ال .  و  التعلیم  في  تعلم یة 

 للوفاء بمتطلبات سوق العمل. 

 .المعیار السادس:السجل الوظیفي الذي یشھد بااللتزام و النزاھة

 الطیبة و المكانة العلمیة المرموقة في األوساط األكادیمیة و المجتمعیة.السمعة   .1
 المعیار السابع :التعاون و العالقة الطیبة مع الزمالء والرؤساء 

 داخل  علي مستوي واسع داخل الكلیة و الطیبة  لعالقاتمشھود لھ باالقیم و التقالید الجامعیة و یعلي قیمھ 

 الوسط الجامعي.

 ألیات اختیار رئیس القسم:

أخذ   بعد  الجامعة  بقرار من رئیس  تعیینھ  القسم ویكون  أقدم ثالثة أساتذة  بین  القسم من  یعیین رئیس مجلس 

رأي العمید لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، وال یسري ھذا الحكم في حالة وجود أقل من ثالثة  

 امعات) من قانون تنظیم الج 56أساتذة اذا تكون رئاسة القسم ألقدمھم (مادة 
 

 الوحدات   رؤساء معاییر اختیار 
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   : الوحدات رؤساء  یجب توافرھا في كل  معاییر عامھ

 لدیھ

 أن یكون منتظما بالعمل بالكلیة لمدة عام على األقل.  .1

 سجلھ خالى من الجزاءات ولفت النظر. .2

 المساھمات فى مجال الجودة والتطویر المستمر. .3

 بالنزاھة واإللتزام. السجل الوظیفى الذى یشھد  .4

 الكفاءة والنشاط العلمى بتقدیم قائمة األبحاث المنشورة.  .5

 التمتع بالقدرات اإلداریة والقیادیة.  .6

 .واالنشطة القومیة المشاركة فى أنشطة الخدمات الطالبیة .7

 .والمرؤوسینالتعاون والعالقة مع الزمالء والرؤساء لدیھ القدرة على  .8

 قیادة مجتمعیة).-إدارة وقت–مؤھلة الكتساب مھارات القیادة اإلداریة (إدارة أزمات برامج تدریبیة  اجتیاز .9

أن یتقدم المرشح لشغل منصب قیادة أكادیمیة بتصور مكتوب (خطى) عما سیقوم بھ من أجل رفع شأن كلیتھ إذا ما   .10

 حاز على المنصب ویتم تحكیمھا من قبل لجنة حكماء على مستوى الجامعـة.

 حاصال علي درجة الدكتوراه في أحد تخصصات الكلیة. ان یكون  .11

 

 الوحدات بالكلیة:

 :الجودة ضمان وحدةمدیر  -1

 .الجامعة او بالكلیة الجودة بوحده عضو یكون ان -
 –االستراتیجي    التخطیطالحزم المتكاملة  ان یكون حاصال على دورات تدریبیة فى مجال الجودة مثل   -

 .وغیرھا  اعتماد المؤسساتمعاییر الھیئة القومیة في 

لھ خبرة فى مجال التطویر وضمان الجودة وتطبیق نظم الجودة فى منظومة االصالح القومى للتعلیم  -

 الجامعى.

 عدم سبق شغل المتقدم لوظیفة من ذات الدرجة لمدتین كاملتین. -
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 . الخاص بھ العملى واإلنتاج العلمیة الدرجات أن یقدم -

 یمكن أن یقوم بعملة لتطویر الوحدة خالل فترة تولیھ.أن یقدم تصورا على ما  -

 ).مجتمعیة قیادة – األزمات إدارة – الوقت  إدارة( قیادة دورات اجتاز یكون أن -

 وحدة التصحیح االلكترونى:مدیر -2

 أن یكون عضو ھیئة التدریس بالكلیة.  -

 االلكترونى وكیفیة العمل علیھا.أن یتوافر فیھ التدریب على استخدام ماكینة التصحیح  -

 سبق لھ العمل فى اعمال االمتحانات والكنتروالت. -

 متواجد بشكل شبھ دائم بالكلیة خالل فترة االمتحانات. -

 متفرغ العمال الوحدة دون االشتراك فى الكنتروالت. -

 : الخدمات التكنولوجیةوحدة مدیر -3 

 أن یكون عضو ھیئة التدریس بالكلیة.  -

 . االلكترونیة الخدمات یكون حاصال على دورات تدریبیة فى مجالان  -

 .المعلومات شبكة وصیانة تشغیللدیھ الخبرة  -

 . والطابعات الحاسبات صیانة  سبق لھ العمل فى -

 مشھود لھ بالمصداقیة واإلتزام والعمل الجاد.  -

 : ویموالتق القیاس مركزمدیر  -4

 . على رأس العمل بالكلیة التدریس ھیئة عضو یكون أن  -

 لھ خبرة كافیة فى مجال االبحاث والتقویم فیما یخص العملیة التعلیمیة.  -

 لدیة خبرة فى مجال التدریب والتنمیة.  -

التابع لھیئة ضمان الجودة   التقویم والقیاسمركز معدة من قبلتدریبیة   حاصال على دوراتأن یكون  -

 .واالعتماد

 لدیھ مھارات التواصل الفعال مع أعضاء ھیئة التدریس والطالب.  -
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 وحدة الریادة العلمیة والدعم الطالبى:  -5

 أن یكون من أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة.  -

 أن یكون لدیھ القدرة على التفاعل مع الطالب و تقدیم الدعم الالزم لھم.   -

 مارس العمل فى مجال الریادة العلمیة واإلرشاد الطالبى.  أن یكون  -

 یجید عملیة االتصال بالسادة أعضاء ھیئة التدریس والطالب.  -

 ملماً باألنظمة األكادیمیة في الجامعة والكلیة.   -

 و أن یكون قدوة حسنة في الصبر و األمانة و تحمل المسئولیة.  یتحلى باألخالق الحمیدة  - 

 یتمیز باإلخالص، و أن یتقبل العمل في مجال التوجیھ و الریادة كرسالة ال كوظیفة.   -

 والكوارث: وحدة ادارة االزمات  مدیر -6

 . بالكلیة على رأس العمل التدریس ھیئة عضو یكون أن  -

 سجلھ نظیف من أى جزاءات أو لفت نظر. -

 .الكلیة  لمنشآت الحمایة خطط إعدادعلى خبرة لدیھ  -

  وجود   حال  في  التصرف  كیفیة  تحاكى  سیناریوھات  تنفیذ  مع  واإلخالء  الطوارئ  خطط  وضع خبرة فى    لدیھ  -
 .أزمة

 حسن التصرف فى مواجھة المواقف المفاجئة.  لدیھ القدرة على -

 .الكلیة منشآت وتأمین للمواصفات ومطابقتھا الحریق مكافحة نظمخبرة فى  لدیھ -

 .المدنیة والحمایة الدفاع وحدة مع والتعاون المستمر التواصللدیھ القدرة على  -

 تصور   وضع  مع  أخرى  أماكن  في  حدوثھا  خالل  من  والكوارث  األزمات  وتحلیل  دراسة  لدیھ خبرة كافیة فى  -
 تحدث. التي القصور  أوجھ عالج لكیفیة

 . األزمات والكوارثفى إدارة  تدریبیة دورات على حاصال یكون أن -
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 :كادیمیةى أساسھا تقییم أداء القیادات االلت العناصر التى یتم ع لتمث      

 یةلالخاصة بالك نوائح والقوانی لبال ملتزااال .2

 القدرة علي التخطیط ومتابعة التنفیذ .3

 تحفیز المرؤوسین للعمل بكفاءة  .4

 الشفافیة والعدل في التعامل مع المرؤوسین  .5

   یئة المعاونة لھیئة التدریس واھأعضاء  التعامل معالمرونة في  .6

   تقییم االداء للمرؤوسین  ى لالقدرة ع .7

 ة  السلط  اولبمبدأ تد االیمان .8

 القدرة علي ادارة االجتماعات بكفاءة .9

   تقییم االداء للمرؤوسینى لالقدرة ع .10

 القدرة علي تفویض بعض المھام للمرؤوسین بھدف نقل الخبرات  .11

 االحتفاظ بجمیع الصالحیات والسلطات عند اتخاذ القرارات عدم   .12
 التواجد وقلة التغیب  .13

 

 

 عمید الكلیة                                                                           المعیار  رئیس

 سماح محمد عبدهللا                        د.كریمة حسني عبد الحافظ                                                          

 

 


