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االدارية معايير اختيار القيادات    
 مقدمة 

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

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

و   االعتماد  نحو  جادة  خطوات  من  الكلیة  بھ  تقوم  ما  بالقدرة   یشمل  الذيضوء  خاص  عنصر 

یة داخل الكلیة فإن ھذا یتطلب فكر متطور في اختیار القیادات األكادیمیة القادرة علي تحمل  المؤسس

 المسئولیة في تحقیق الجودة في األداء. 

القیادة   معیار  في  التعلیم  لجودة  القومیة  المعاییر  نصت  علىوقد  قیادة    والحوكمة  وجود  ضرورة 

وقادرة علي وضع السیاسات الالزمة لذلك و اتخاذ   التمیز،إلي    والسعي  واعیة تتبني فكر التطویر  

 القرارات في إطار زمني مالئم یضمن كفاءة و فاعلیة المؤسسة  

 :الھدف

درة على من أجل أن یكون لدى الكلیة قیادة إداریة واعیة تتبنى فكر التطویر والسعي إلى التمیز، وقا

أداء   وفاعلیة  كفاءة  إطار زمني مالئم یضمن  في  القرارات  واتِّخاذ  لذلك،  الالزمة  السیاسات  وضع 

والمستمر   الداعم  التطویر  تحقیق  مما یضمن  قیاداتھا؛  معاییر الختیار  بدِّ من وضع  كان ال  الكلیة؛ 

 .رة المؤسسیةلرفع كفاءة وفاعلیة المؤسسة، ولتحسین جودة مخرجات التعلیم والتعلم والقد

 -االداریة: تحدید القیادات 

 .الكلیة أمین -1

 .الكلیةب االدارات ومدیر -2
 

یجب أن تمتلك خبرات اداریة سابقة وشروط شغل الوظیفة والمھارات والقدرات   :القیادات اإلداریة

 .تناسب المنصب الذى یشغلھ  التيوالمعارف األساسیة 
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 ) الكلیة (أمین   اختیارمعاییر 

 - :السابقةالخبرات  اوالً:

 سنة في مجال اإلدارة  15أكثر من  

 -الوظیفة: شروط شغل ثانیاً: 
 

   األقل.درجة مدیر عام علي  -1

 لمجال العمل  مناسب عالي دراسي ؿھلمؤ -2

  الشخصیة.اجتیاز المقابلة  -3

 .اجتیاز التدریب الذي تتیحھ الكلیة والجامعة بنجاح -4

 

 : المھارات والقدرات والمعارف األساسیة ثالثاً:
 

 والتوجیھ. مھارة عالیة في القیادة واإلشراف  -1

 التقاریر. مھارة عالیة في االتصال وإعداد  -2

 قدرة عالیة علي اتخاذ القرارات وتحمل المسئولیات. -3

 الوظیفي. عدم وجود جزاءات في سجلھ  -4

 . المستوي االجتماعي الئق ومھارة إدارة الوقت -5

 :الواجبات والمسئولیات
  .بالكلیة المختلفة اإلدارات العام علي االشراف  .1

 لیھاع  ھوالتوجی  ؼ اإلشراف یمارس التى فة لالمخت عمل ال بمجاالت قة لفى وضع السیاسات العامة المتع المساھمة .2

 . السیاسات بتلك الخاصة  ةومتابعة تنفیذ البرامج التنفیذی 

 بمجال العمل   الخاصة فةلالمخت  والمؤتمراتن جال وال االجتماعات فى  یةلالك لتمث  .3

 نظام العمل وضع خطط لتطویر  .4

 أكمل وجھ.  ىلع عمل ال سیر  لضمان المختلفة  اإلدارات  نبی  ؿعملال تنسیق .5

  .ھل  التابعة باإلدارات  ؿعمل ال م یمات التى تحكـلوائح والتعلوال نالقو انی  ؽبیقتط ى لع ؼاإلشراف - .6

 .لبحث الموضوعات المعروضة الالزمةبالبیانات  المختلفة نجا ل وال واألقسام یة لإمداد مجالس الك .7

  .الرئیس المباشر میة بعد تقییـل بالكللعاملین وضع التقاریر السنویة  .8
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 تنفیذھا ومراقبة   بذلك الكفیلة م النظـ ووضع  وممتلكاتھا یةلالك منشأت ىلع المحافظة  ىلع عملال- .9
 

 )مدیري االدارات(    اختیارمعاییر 

 :الخبرات السابقة اوالً:
 بھا سنوات في مجال اإلدارة التي یعمل  5

 -الوظیفة: ثانیاً: شروط شغل 

     األقل.الدرجة األولي علي  .1

 لمجال العمل     مناسب عالي دراسي ؿھلمؤ .2

 بنجاح.اجتیاز التدریب الذي تتیحھ الكلیة والجامعة  .3

 المھارات والقدرات والمعارف األساسیة:  ثالثاً:

 واإلشراف.مھارة في القیادة  .1

 الفریق.بروح  ومھارة العملمھارة في إدارة الوقت  .2

 التقاریر. مھارة في االتصال وإعداد  .3

 المسئولیات.قدرة علي اتخاذ القرارات وتحمل  .4

 المنطقي. قدرة علي التوجیھ والتحلیل  .5

 عمل. لل واللوائح المنظمة بالقوانینااللمام  .6

 في. الوظیعدم وجود جزاءات في سجلھ  .7

 . القدرة علي العمل تحت الضغط .8

 

  :|مدیر المكتبة

 شروط شغل الوظیفة 

 المجال اذھ في خبرة توافر جانب العمل إلى لمجال مناسب عالي دراسي ھللیسانس آداب مكتبات أو مؤ .1
 ة الجامع بمكتبات ؿعملال في الوظیفي ھتاریخ نقضاء مدة كافیة م .2
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 :یةلمدیر مكتب عمید الك

 ر ھالمظ نحس .1
  رالجمھو مع ؿالتعاملبقواعد  اإللمام .2
  األجنبیةغات لأحد ال إتقان .3
   .االجتماعات وتنظیمارات عالیة فى إدارة الوقت ھم .4

  الب:یم والطلمدیر إدارة شئون التع

 توالوالكنتر واالمتحانات ؿملعللالمنظمة  نوالقوانی  ئحللوا خبرة ھلدی  .1
  اناتاالمتح ؿعمالأ مـلتنظی  ؽالتنسیقى لقدرة ع ھلدی  .2
  البالط مع التواصل الفعال .3

 مدیر إدارة رعایة الشباب 

 المختلفة األنشطةوالتجدید لتنمیة  االبتكارى لالقدرة ع .1
 يالعمل االجتماع مجالخبرة فى  .2
 ى تشجیع روح التنافس لقادر ع .3

 :ینلدارة شئون العامإمدیر 

 ى القیادة للقدرة عا -
  تنمیة الموارد البشریة بمبادئ اإللمام -
 مؤسسة لرتقاء بالموارد البشریة لاللى تنفیذ خطط لالقدرة ع -

 مشتریاتمدیر إدارة ال 

  مشتریاتبال للعملالمنظمة  نوائح والقوانی لبال ماإللما -
 ى المناقصات المالیة لخبرة فى الرد ع -

 تالمستندا وحفظعمل یة لتطویر اللرؤیة مستقب  ھلدی  -

 

 اداء القیادات االداریة:معاییر تقییم 

 االلتزام بأنظمة العمل والتعلیمات واللوائح .1
 القدرة علي متابعة العمل وانجازه .2
 القدرة علي توفیر االرشاد القیادي للمرؤوسین .3
 القدرة علي تحفیز العاملین علي انجاز مھامھم .4
 العمل علي اشاعة روح الفریق واالنضباط بین العاملین .5
 والتفاوضامتالك مھارات االتصال  .6
 القدرة علي وضع السیاسات واالھداف العامة للعمل .7
 القدرة علي تطویر االجراءات .8
 القدرة علي توظیف الموارد البشریة واالمكانات المادیة المتوفرة .9

 التخطیط بفعالیة الجراء أنشطة العمل .10
 القدرة علي تدریب المرؤوسین ونقل الخبرات لھم .11
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 القدرة علي تطبیق وتنفیذ معاییر ضبط الجودة  .12
 المحافظة علي وثائق الكلیة وسریتھا .13

 

 عمید الكلیة                                                                           المعیار  رئیس

 سماح محمد عبدهللا                          د.كریمة حسني عبد الحافظ                                                        


