معايري وأليات إختيار إلقيادإت إلاكدميية
معايري و أليات إختيار إلقيادإت إلاكدميية
وإلدإرية وأعضاء هيئة إلتدريس وإلهيئة
و إلدإرية و أعضاء هيئة إلتدريس و إلهيئة
إملعاونة والادإريني
إملعاونة و إلدإريني

مقدمة
جيب إن يكون للمؤسسة إلتعلميية قيادة وإعية وموإرد برشية تتبين فكر إلتطوير وإلسعي إيل إلمتزي ،وقادرة عيل وضع
إلس ياسات إلالزمة ذلكل و إختاذ إلقرإرإت يف إطار زمين مالمئ يضمن كفاءة و فاعلية إدإء إملؤسسة وتقيق رسالهتا
وإليات حمددة ورشوط لالختيار وإلتعيني يف إلوظائف إلقيادية الااكدميية وإلدإرية ووظائف أعضاء هيئة إلتدريس
وإلهيئة إملعاونة والادإريني فهيا ،وترص عىل إعالن تكل إملعايري للطرإف إملعنية بوسائل مناس بة.
ورإعت إللكية يف ذكل إلالحئة إلتنفيذية لقانون إجلامعات إخلاصة وإلهلية وما تضمنته معايري إعامتد لكيات ومعاهد
إلتعلمي إلعايل إلصدإر إلثالث يوليو  2015إلصادرة عن إلهيئة إلقومية لضامن جودة إلتعلمي والاعامتد من رشوط ومعايري
لختيار إلقيادإت إلاكدميية (إلعميد – إلوالكء – رؤساء إلقسام إلعلمية – مديرو إملرإكز وإلوحدإت وغريمه) وكذكل
معايري لختيار إلقيادإت إلدإرية (مديروإ إلدإرإت وإلوحدإت وغريمه) .
منهجية وضع معايير االختيار والتعيين
أول :إلطرإف إملعنية إملشاركة
 .1تشكيل فريق يكون مس ئول عن وضع معايري الاختيار وإلتعيني يتكون من إدإرة إللكية (إلعميد ،إلوالكء،
ورؤساء إلقسام إلعلمية)
 .2تديد الاطرإف إملعنية إلخرى :جممتع إللكية من أعضاء هيئة إلتدريس ،إلهيئة إملعاونة ،إلدإريني ،وإلطالب
مكشاركني من خالل مقابالت ومناقشات وإس تبياانت موهجة لتكل الاطرإف
اثنيا :مرجعية وضع معايري الاختيار وإلتعيني
 .1إلالحئة إلتنفيذية لقانون إجلامعات إخلاصة وإلهلية وقانون تنظمي إجلامعات
 .2إللوإحئ و إلقوإعد إملنظمة للجامعة
 .3إلالحئة إدلإخلية لللكية
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وأهدإفها الاسرتإتيجية ،ذلإ حرصت لكية إحلاس بات وتكنولوجيا إملعلومات جامعة إملس تقبل عىل وضع معايري موضوعية

 .4معايري إعامتد لكيات ومعاهد إلتعلمي إلعايل إلصدإر إلثالث يوليو  2015إلصادرة عن إلهيئة إلقومية لضامن جودة
إلتعلمي والاعامتد (ممارسات مؤرشإت إلتقيمي ملعايري إلقيادة وإحلومكة وأعضاء هيئة إلتدريس وإلهيئة إملعاونة وإجلهاز
إلدإري)
اثلثا :خطوإت وضع معايري الاختيار وإلتعيني

هيئة إلتدريس وإلهيئة إملعاونة والادإريني من قبل فريق مشلك عىل مس توى إدإرة إجلامعة  /إللكية.
 .2عرض إملقرتح عىل إلطرإف إملعنية من أعضاء هيئة إلتدريس وإلهيئة إملعاونة والادإريني وإلطالب من خالل
جلسات مناقشة وإس تطالع إلآرإء وإبدإء إملقرتحات.
 .3جتميع إلآرإء من تكل إلطرإف إملعنية إختاذ إلجرإءإت إملناس بة وإعدإد إلصيغة إلهنائية للمعايري والاليات وفق
إلغذية إلرإجعة مهنم.
 .4عرض إلصيغة إلهنائية عىل جملس إجلامعة  /إللكية لعامتدها.
 .5إلعالن عن تكل إملعايري والاليات ابجلامعة وإللكية لاكفة إلطرإف من خالل إملوقع الالكرتوين للجامعة  /إللكية
وإرسال نسخة ورقية مهنا لاكفة إلقسام وإلدإرإت.
معايير اختيار القيادات االكاديمية وأعضاء هيئة التدريس
تقوم إللكية ابختيار إلقيادإت الااكدميية (إلعميد – إلوالكء – رؤساء إلقسام إلعلمية – مديرو إملرإكز وإلوحدإت
وغريمه) وإختيار أعضاء هيئة إلتدريس بناء عيل معايري موضوعية موثقة و معلنة تقق تاكفؤ إلفرص وىه:
 .1إلكفاءة و إلنشاط إلعلمي:
 .2إلقدرإت الادإرية و إلقيادية.
 .3إملشاركة يف الانشطة و إخلدمات إجملمتعية.
 .4إملشاركة يف الانشطة و إخلدمات إلطالبية.
 .5إملساهامت يف جمالت إجلودة و إلتطوير عيل مس توي إملؤسسة  /إجلامعة.
 .6إملشاركة يف الانشطة إلقومية.
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 .1وضع مقرتح معايري ورشوط وإليات الاختيار وإلتعني يف إلوظائف إلقيادية الااكدميية وإلدإرية ووظائف أعضاء

 .7إلسجل إلوظيفي إذلي يشهد ابللزتإم و إلزنإهة:
 .8إلتعاون و إلعالقة مع إلزمالء و إلرؤساء و إملرؤوسني.
أو ًل  :إلقيادإت الااكدميية (معيد إللكية – والكء إللكية – رؤساء إلقسام)

 .1إلكفاءة إلتعلميية و إلنشاط
إلعلمي

 .2إلقدرإت الادإرية و إلقيادية

 .3إملشاركة يف الانشطة و
إخلدمات إجملمتعية
 .4إملشاركة يف الانشطة و
إخلدمات إلطالبية

 تأليف كتب علمية يف جمال إلتخصص إلمتزي إلعلمي يف إحدي ختصصات إللكية أحباث علمية تتناسب مع إلوظيفة إليت يعني فهيا. إملشاركة يف مؤمترإت علمية دولية وإقلميية وحملية عضوية إمجلعيات إلعلمية إحمللية وإدلولية إحلصول عيل دورإت تمنية إملهارإت إلقيادية والادإرية يفضل من شغل منصب قيادي أاكدميي يف أحد مؤسسات إلتعلمي إلعايلإملعرتف هبا
 إملشاركة يف تنفيذ إنشطة خاصة مبؤسسات إجملمتع إملشاركة يف إلنشطة إجملمتعية والاستشارإت إلعلمية إملقدمة خلدمة إجملمتع عضوية إللجان إدلإخلية ابجلامعة إو إللكية إملعنية خبدمة إجملمتع -إلرايدة إلعلمية إو رايدة الارس إلطالبية

 الارشإف عىل أنشطة رايضية إو ثقافية إو فنية وغريها أنشطة تطوير إلعملية إلتعلميية (توصيف إلبإمج وإملقررإت إدلرإس ية  -إنتاجإملقررإت الالكرتونية – تطوير طرق إلتدريس  -إدماج تكنولوجيا إملعلومات
 .5إملساهامت يف جمالت إجلودة
يف إلعملية إلتعلميية)
و إلتطوير عيل مس توي
إملؤسسة  /إجلامعة.
 إملشاركة يف وضع رؤية ورساةل لتطوير إللكية إملشاركة يف وضع إخلطة إلسرتإتيجية وإلتنفيذية لللكية إوإجلامعة إلمتثيل يف جلان إلتطوير مبركز ضامن إجلودة ابجلامعة يفضل من يكون مرإجع خاريج إو مدرب ابلهيئة إلقومية لضامن جودة إلتعلمي .6إملشاركة يف الانشطة إلقومية.
والاعامتد
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معايري الاختيار

إملؤرشإت

إملؤرشإت

معايري الاختيار

 -إن يكون قد س بق هل شغل وظيفة أس تاذ ابحدى إجلامعات إملعرتف هبا.

 .7إلسجل إلوظيفي إذلي يشهد
 الا يكون قد س بق إحلمك عليه بعقوبة جناية إو بعقوبة مقيدة للحرية يفابللزتإم و إلزنإهة:
جرمية خمةل ابلرشف إو إلمانة ،ما مل يكن قد رد إليه الاعتبار.
 .8إلتعاون و إلعالقة مع إلزمالء
 إن يكون محمود إلسرية حسن إلسمعة.و إلرؤساء و إملرئوسني.
اثني ًا :معايري إختيار مدير وحدة ضامن إجلودة
إملعايري
 .1إلكفاءة إلتعلميية و إلنشاط
إلعلمي

إملؤرشإت
 إلمتزي إلعلمي يف إحدي ختصصات إللكية أحباث علمية تتناسب مع إلوظيفة إليت يعني فهيا. إملشاركة يف مؤمترإت علمية دولية وإقلميية وحملية -إحلصول عيل دورإت تمنية إملهارإت إلقيادية وإلدإرية

 إحلصول عىل دورإت إجلودة مثال :إلتقومي إذلإيت وتوصيف إلبإمج وإلتخطيطالاسرتإتيجي
 .2إلقدرإت الادإرية و إلقيادية
 همارإت قيادة فرق إلعمل .3إملشاركة يف الانشطة و
إخلدمات إجملمتعية
 .4إملشاركة يف الانشطة و
إخلدمات إلطالبية

 خبة يف إلتعامل مع تكنولوجيا ونظم إملعلومات إملشاركة يف تنفيذ إنشطة خاصة مبؤسسات إجملمتع إملشاركة يف إلنشطة إجملمتعية والاستشارإت إلعلمية إملقدمة خلدمة إجملمتع -يفضل إلرايدة إلعلمية إو رايدة الارس

 يفضل إملشاركة يف أنشطة رايضية إو ثقافية إو فنية وغريها أنشطة تطوير إلعملية إلتعلميية (توصيف إلبإمج وإملقررإت إدلرإس ية  -إنتاج .5إملساهامت يف جمالت إجلودة
إملقررإت والامتحاانت إلرمقية – تطوير طرق إلتدريس وإدماج تكنولوجيا
و إلتطوير عيل مس توي
إملعلومات يف إلعملية إلتعلميية)
إملؤسسة  /إجلامعة.
 إملشاركة يف وضع رؤية ورساةل لتطوير إللكية|Page5
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 -همارإت إلتوإصل

إملؤرشإت

إملعايري

 إملشاركة يف وضع إخلطة إلسرتإتيجية وإلتنفيذية لللكية إوإجلامعة إلمتثيل يف جلان إلتطوير وإملشاركة يف أعامل وأنشطة إجلودة .6إملشاركة يف الانشطة إلقومية - .يفضل من هل أنشطة قومية و خاصة إليت تتعلق مبجال جودة إلتعلمي

 .8إلتعاون و إلعالقة مع إلزمالء  -همارإت إلتوإصل
و إلرؤساء و إملرئوسني.
 إن يكون محمود إلسرية حسن إلسمعة.اثلثأً :معايريإختيار أعضاء هيئة إلتدريس (أس تاذ – أس تاذ مساعد – مدرس)
إملعايري
 .1إلكفاءة و إلنشاط إلعلمي

إملؤرشإت
 يفضل من قام بتأليف كتب علمية يف جمال إلتخصص -إلمتزي إلعلمي يف إحدي ختصصات إللكية

 أحباث علمية تتناسب مع إلوظيفة إليت يعني فهيا. إملشاركة يف مؤمترإت علمية دولية وإقلميية وحملية .2إلقدرإت الادإرية و إلقيادية  -إحلصول عيل دورإت تمنية قدرإت أعضاء هيئة إلتدريس
 إملشاركة يف تنفيذ إنشطة خاصة مبؤسسات إجملمتع .3إملشاركة يف الانشطة و
إخلدمات إجملمتعية
 إملشاركة يف إلنشطة إجملمتعية والاستشارإت إلعلمية إملقدمة خلدمة إجملمتع .4إملشاركة يف الانشطة و
إخلدمات إلطالبية

 -يفضل من شارك يف  :إلرايدة إلعلمية إو رايدة الارس

 الارشإف عىل أنشطة رايضية إو ثقافية إو فنية وغريها .5إملساهامت يف جمالت إجلودة  -أنشطة تطوير إلعملية إلتعلميية (توصيف إلبإمج وإملقررإت إدلرإس ية  -إنتاج
و إلتطوير عيل مس توي
إملقررإت والامتحاانت إلرمقية – تطوير طرق إلتدريس وإدماج تكنولوجيا
إملؤسسة  /إجلامعة.
إملعلومات يف إلعملية إلتعلميية)
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 إن يكون عضو هيئة تدريس إو حاصال عىل درجة إدلكتورإة إو ما يعادلهامن إحدي إجلامعات إملرصية إو ما يعادلها يف ختصص علمي يؤههل لشغل
 .7إلسجل إلوظيفي إذلي يشهد
إلوظيفة.
ابللزتإم و إلزنإهة
 الا يكون قد س بق إحلمك عليه بعقوبة جناية إو بعقوبة مقيدة للحرية يفجرمية خمةل ابلرشف إو إلمانة ،ما مل يكن قد رد إليه الاعتبار.

إملؤرشإت

إملعايري

 إملشاركة يف وضع رؤية ورساةل لتطوير إللكية -إملشاركة يف وضع إخلطة إلسرتإتيجية وإلتنفيذية لللكية إوإجلامعة

 إن يكون قد س بق هل شغل وظيفة أس تاذ إو أس تاذ مساعد ابحدىإجلامعات إملعرتف هبا ابلنس بة لوظيفة أس تاذ إو أس تاذ مساعد.
 إن تكون هل مدة خبة اكفية يف إلتدريس إجلامعى ل تقل عن  5س نوإتابلنس بة لوظيفة أس تاذ مساعد و  10س نوإت ابلنس بة لوظيفة إس تاذ

 .7إلسجل إلوظيفي إذلي يشهد
 ابلنس بة لوظيفة مدرس إن يكون عضو هيئة تدريس إو حاصال عىل درجةابللزتإم و إلزنإهة
إدلكتورإة إو ما يعادلها من إحدي إجلامعات إملرصية إو ما يعادلها يف ختصص
علمي يؤههل لشغل إلوظيفة.
 الا يكون قد س بق إحلمك عليه بعقوبة جناية إو بعقوبة مقيدة للحرية يفجرمية خمةل ابلرشف إو إلمانة ،ما مل يكن قد رد إليه الاعتبار.
 -همارإت إلتوإصل

 .8إلتعاون و إلعالقة مع إلزمالء
 إن يكون محمود إلسرية حسن إلسمعة.و إلرؤساء و إملرئوسني.
معايير اختيار المعيدون والمدرسون المساعدون
يشرتط يف من يعني معيدإ ما يأيت:
 .1إن يكون محمود إلسرية حسن إلسمعة
 .2إن يكون حاصال عىل جيد جدإ عىل إلقل يف إلتقدير إلرتإمكي يف إدلرجة إجلامعية إلوىل
 .3جيوز تعيني إحلاصل عىل تقدير جيد يف إلتقدير إلرتإمكي إلعام ابلنس بة للتخصصات إلنادرة
 .4إن يكون حاصال عىل جيد عىل إلقل يف مادة إلتخصص إو ما يقوم مقاهما
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 يفضل من هو مرإجع خاريج إو مدرب ابلهيئة إلقومية لضامن جودة إلتعلمي .6إملشاركة يف الانشطة إلقومية.
والاعامتد ابلنس بة لوظيفة إس تاذ

يشرتط يف من يعني مدرسا مساعدإ ما يأيت:
 .1إن يكون محمود إلسرية حسن إلسمعة
 .2إن يكون حاصال عىل درجة إملاجس تري يف إلتخصص إو ما يعادلها (ل يمت إلرجوع إىل إلتقدير إلرتإمكي ول يمت تعني
إملدرسني إملساعدين إحلاصلني عىل مقبول)
معايير اختيار القيادات االدارية
تضمنت معايري إختيار إلقيادإت إلدإرية أن يكون:
 .1حاصل عىل درجة جامعية عليا
 .2إملهارإت وإلقدرإت إلدإرية:
 -خبة إلرشإف عىل مرؤوسني

 -قدرة عيل إختاذ إلقرإرإت وتمل إملس ئوليات.

 -همارة إلقيادة وإلرشإف وإلتوجيه .

 -معرفة ابلقوإنني وإلنظمة

 همارة إدإرة إلوقت وإلعمل تت ضغط. .3همارة ىف كتابة إلتقارير وإس تخدإم إحلاسب الايل
 .4قدرة عالية ىف إلتصال وإلتفامه مع إلغري
 .5جسل وظيفى ممتزي :عدم وجود جزإءإت يف جسهل إلوظيفي.
معايير اختيار وتعيين اإلداريين
 إلشهادإت إلعلمية إحلاصلني علهيا تتفق مع إلوظيفة
 مرإعاة إلتخصصات إدلقيقة
 إخلبإت وإملهارإت إحلياتية :إلتوإصل وتكنولوجيا
إملعلومات
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 إلقدرإت إلعقلية
 إملهارإت إلعملية
 إخلصائص إلوجدإنية.

معايير و أليات إختيار القيادات األكاديمية و اإلدارية و أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و اإلداريين

 .3إن يكون حاصال عىل جيد عىل إلقل يف مادة إلتخصص إو ما يقوم مقاهما

اليات التنفيذ
 .1إلعالن عن إملنصب إملطلوب عن طريق إملوقع إللكرتوىن ولوحة إلعالانت دإخل إللكية وإرسال إمس إملنصب
إملطلوب شغهل ابلبيد إللكرتوىن للطرإف إملعنية و يمت الاعالن عن فتح ابب إلرتش يح لفرتة لتقل عن شهرين
الاعالانت ابجلامعة و مكتب إلعميد ويمت طرحة يف جملس إلقسم).
 .2يمت إس تقبال طلبات إملتقدمني وتتضمن إلسرية إذلإتية للمتقدم متضمنة مسار إحلياة إلعملية – إملؤمترإت و إملهامت
إلعلمية – إجلوإئز – الانشطة إلطالبية – الانشطة إجملمتعية و إلقومية – الاحباث و إلنرش إلعلمي حمليا و دوليا
– إخلدمات إملؤدإة لللكية خالل فرتة إلعمل قبل إلرتش يح .ومقومات الادإرة إلقيادية شامةل إملؤهالت و إدلورإت
و إلبإمج إلتدريبية إو مؤهالت إخري متعلقة ابلدإرة و إلقيادة وكذكل إخلبإت إلقيادية والادإرية إلسابقة لفرتة
ماقبل إلرتش يح .ورقة مقرتح خاصة برؤية إملتقدم لتطوير إلعملية إلتعلميية دإخل إللكية شامةل إلرؤية و إلرساةل
والاهدإف الاسرتإتيجية و إساليب إلتحقيق وخطهتا إلتنفيذية خالل فرتة تولية إلقيادة.
 .3تشكيل جلنة لفحص إلطلبات وإختيار ممن تنطبق علهيم إلرشوط وإملعايري بعد إنهتاء فرتة قبول إلطلبات و ملدة
لتزيد عن إس بوعني.
 .4إجرإء إملقابالت إلالزمة ملن وقع علهيم إلختيار لعرض برانمج للتطوير عيل إن يقوم لك عضو من إعضاء إللجنة
ابلتقيمي إلفردي للك مرحش مث ييل ذكل تقيمي جامعي من اكفة إعضاء إللجنة للمرحش
 .5عرض من وقع عليه الاختيار عىل معيد إللكية لختاذ إلقرإر وإصدإر قرإر إلتعيني إذإ اكن إملنصب وكي ًال أو رئيس َا
للقسم أو مدير ًإ لوحدة ضامن إجلودة أو مدير إدإرى وىف حاةل إلعميد تعرض عىل جملس إجلامعة.
 .6يمت إعالن نتاجئ إلرتش يح يف مدة لتزيد عن إس بوعني من إنهتاء إلبت يف إلطلبات و إلعروض إملقدمة.
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قبل إنعقاد جلنة إلتحكمي ( يف إحد إجلرإئد إلرمسية ويف لوحة الاعالانت ابلقسم ولوحة الاعالانت ابللكية ولوحة

