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املقدمة
تهدف عملية وضع معايير الختيار القيادات ألاكاديمية والادارية إلى تحرى الدقة في اختيار
القيادات مما يضمن تحقيق التطوير الداعم واملستمر لرفع كفاءة وفاعلية الكلية ولتحسين
جودة مخرجات التعليم والتعلم والقدرة املؤسسية للكلية.
كما تفرض طبيعة املناصب القيادية بالجامعات سواء ألاكاديمية أو إلادارية منها حقيقة
علمية مؤداها ،أن عملية اختيار العناصر املناسبة لهذه املناصب إلادارية ،البد وأن تجري
بدرجة كافية من العناية والحرص علي أساس خبرتها باإلدارة ومدي استعدادها لطبيعة الدور
الذي تتولي مسئولياته.
وتعتمد نجاح الكلية على اختيار أكفأ العناصر لقيادتها اكاديميا واداريا على تحقيق النقاط
التالية:
 .1الاعتماد في نظام تعيين القيادات ألاكاديمية وإلادارية علي الكفاءة والجدارة.
 .2أن يكون هناك توصيفات واضحة لوظائف القيادات ألاكاديمية وإلادارية ،يتم
تحديثها من آن آلخر طبقا ملا هو متوقع من تلك القيادات التوصل إليه من نتائج.
 .3أن يكون من ضمن برامج تنمية القدرات برامج خاصة بإعداد وتأهيل أعضاء هيئة
التدريس لشغل املناصب القيادية ألاكاديمية ،التي يراعي فيها ما يلي:
 .4يلتحق بها من ينوي ترشيح نفسه لشغل هذه املناصب.
 .5أن يكون اجتياز هذه البرنامج شرط أساس ي للترشيح.
 .6أن تصمم البرامج وفقا لالحتياجات التدريبية لهذه القيادات وفي ضوء توصيف
وظائفهم.
 .7أن يكون املدربون أساتذة إدارة تربوية وأساتذة إدارة أعمال وقيادات جامعية عليا.
 .8وضع أهداف استراتيجية الختيار واستقطاب القيادات ألاكاديمية وإلادارية وتنميتهم.
 .9وضع نظام جيد لتحفيز الكفاءات املتميزة من أعضاء هيئة التدريس وإلاداريين.
 .11توظيف شبكة املعلومات العاملية (إلانترنت) بما يسهم في تحقيق التواصل املستمر
وتبادل الخبرات واملمارسات ألافضل بين أعضاء هيئات التدريس وإلاداريين على
مستوى الكليات والجامعات ألاخرى على املستوى املحلى وإلاقليمي والدولي.
 .11توفير قنوات اتصال فعالة بين أعضاء هيئة التدريس وإلاداريين بالكلية وإدارة
الجامعة.
 .12تطوير ثقافة الكلية بما يحقق تغيير بعض املفاهيم السائدة بأحقية الفرد في الترقي
دون مقابل لألداء املتميز.
 .13البعد عن الروتين وإلاجراءات إلادارية املعقدة في تسيير العمل بالكلية.
 .14إعداد نشرة دورية عن ألاداءات وإلانجازات املتميزة بالكلية ،مما قد يشجع علي جذب
العناصر الجيدة للعمل بها ،ويرفع من مستوي أداء العاملين داخلها.
2

 .15إنشاء إدارة تكون مسئولة عن إدارة املواهب بالكلية.
 .16التقليل من الضغوط املفروضة على أعضاء هيئات التدريس نتيجة لتطبيق اللود 24
ساعة تدريسية الذي يحد من فرص التقدم في البحث العلمي باإلضافة إلى القيود
املفروضة على القيادات ألاكاديمية مما يقلل من فرص تجديد املعرفة املستمر.
 .17الوقوف علي مستوي الرضا لدي أعضاء هيئات التدريس وإلاداريين بشكل دوري.
 .18الاعتراف بأصحاب الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس وإلاداريين داخل أقسامهم.
 .19وجود نظام جيد ملتابعة مستويات ألاداء على مستوى ألاقسام العلمية وإلادارية.
 .21وجود نظام واضح ومعلن للترقي للوظائف ألاعلى وفق معايير ألاداء املتميز.
 .21التقييم الذاتي املستمر لألداء وتحديد الجوانب التي تتميز باألداء املتميز.
حتديد القيادات األكادميية
 .3وكيل الكلية
 .2رؤساء ألاقسام ألاكاديمية.
 .1رئيس قسم الجودة.
 .4مدير مكتب الدراسات العليا
 .2رئيس قسم الاستشارات و البحوث و التدريب
اختيار القيادات األكادميية بالكلية:
يتم اختيار القيادات ألاكاديمية وفقا للمعايير التالية-:
معايير عامة الختيار القيادات ألاكاديمية بالكلية ،تتمثل فيما يلي:
 .1الحصول على درجة الدكتوراه.
 .2الحصول على درجة الاستاذية.
 .3توافر مجموعة من الخبرات السابقة ،علمية وأكاديمية وإدارية ،مثل:
إدارة أحد أقسام الكلية.
إدارة مركز بحثى أو فريق.
التدريس وإلاشراف واملشاركة في أنشطة خدمة املجتمع.
اجتياز مجموعة دورات تدريبية الكتساب مهارات القيادة ألاكاديمية
والتخطيط الاستراتيجي والجودة الشاملة وتطبيقاتها في السياق ألاكاديمي و...
إلخ.
وجود مجموعة من املؤلفات والتراجم والبحوث املنشورة في دوريات دولية.
املشاركة فى املؤتمرات وعضوية الجمعيات العلمية.
الحصول على جوائز علمية.
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توافر مجموعة من املهارات ،مثل:
 املهارات الذاتية :مثل املبادأة والابتكار ،وضبط النفس ،والحكمة،
والثقة.
 املهارات الفنية :املعرفة املتخصصة في مجال النشاط ألاكاديمي
وإلاداري.
 املهارات إلانسانية :التعامل مع املرؤوسين وخلق مناخ صحي يحقق
الرضاء.
 املهارات إلادراكية :الرؤية الشمولية ملختلف نشاطات العمل
الجامعي ،وفهم عالقات ألاعضاء يبعضهم البعض داخل الجامعة.
مالحظة :يتم ألخذ والاسترشاد بكل أو ببعض هذه املعايير بنظام تجميع النقاط.
وكيل الكلية:
آليات اختيار وكيل الكلية:
تتم إجراءات اختيار وكيل الكلية بناء على الخطوات التالية:
 .1أن يتم إلاعالن عن الوظيفة الشاغرة ملنصب وكيلل الكليلة بلين جميلع العلاملين بالكليلة،
ويوضح في إلاعالن املتطلبات ألاساسية لشغل الوظيفة ومتضمنات توصيفها.
 .2أن يللتم إلاعللالن عللن شللروط الوظيفللة فللي كافللة الجهللات املعنيللة أي بللين رؤسللاء ألاقسللام
ألاكاديمي للة وأعض للاء هيئ للة الت لدريس ،وم للن ح للق أي م للنهم التق للدم لش للغل وظيف للة وكي للل
طاملا تنطبق عليه الشروط و املعايير العامة الختيار القيادات الاكاديمية بالكلية.
 .3أن يشارك جميع أعضاء هيئة التدريس في الكلية في عملية الترشيح ويتلاح لهلم قلدر ملن
الحريللة فللي إبللداء رغبللاتهم فللي الشللخن الللذي يريدونلله طاملللا تتللوافر فيلله مواصللفات شللغل
الوظيفة.
 .4أن يشكل فريق الختيار أحد املرشحين لشغل وظيفة وكيل الكلية من آلاتي:
 عميد الكلية.
 أربعة أعضاء يمثلون الهيئة التدريسية بالكلية.
 بعض أفراد الهيئة إلادارية بالكلية.
 .5أن يتم تلقى الترشيحات الواردة إلي اللجنة بشأن منصب الوكيلل ،ويقلوم أعضلاؤها بالتشلاور
فيما بينهم للتعرف على مدى مالئمة املرشحين ملنصب الوكيل.
 .6أن يقوم أعضاء اللجنة بعقد مقابالت شخصية مع ألاشخاص املرشحين ملنصب
الوكيل للتعرف على مدى مالئمتهم لشغل املنصب.
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 .7بناء على دراسة أعضاء اللجنة للترشيحات الواردة إليهم وما توصلوا إليه من نتائج من
خالل املقابالت الشخصية مع املرشحين تقدم اللجنة مجموعة من الاقتراحات
املكتوبة والسرية إلى مجلس الكلية للتشاور بشأنها وأخذها في الاعتبار عند اختيار
الوكيل املناسب من بين املرشحين.
رؤساء األقسام األكادميية:
أوال :مهام ومسئوليات رئيس القسم
 .1يشرف رئيس مجلس القسم على الشئون العلمية وإلادارية واملالية بالقسم في حدود
السياسة التي يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم وفقا ألحكام القوانين واللوائح
والقرارات املعمول بها.
 .2يقدم رئيس مجلس القسم بعد العرض على مجلس القسم تقريرا إلى العميد في نهاية كل
عام جامعي عن شئون القسم العلمية والتعليمية وإلادارية واملالية وذلك للعرض على
مجلس الكلية.
ثانيا :معايير اختيار رئيس مجلس القسم·
تقوم املؤسسة باختيار رئيس القسم ألاكاديمي بناء على معايير موضوعية موثقة ومعلنة تحقق
تكافؤ الفرص ويجب مراعاة املعارف واملهارات آلاتية عند الاختيار:
 .1املشاركة في الدورات التدريبية في مجال القيادة والجودة.
 .2املشاركة في ألانشطة والخدمات الطالبية.
 .3القدرة على مواجهة املشاكل وإدارة الفريق.
 .4املشاركة في الخدمات املجتمعية للكلية واملجتمع الخارجي.
 .5التعاون والعالقة مع الزمالء والرؤساء واملرؤوسين.
 .6لم يوقع عليه عقوبات أو جزاءات.
 .7النزاهة والالتزام بآداب املهنة.
ثالثا :آليات اختيار رئيس القسم:
يتم اختيار رئيس القسم وفقا ملا يلي:
 أن يتم ترشيح ثالثة من كل قسم مرتبين من وجهة نظر أعضاء القسم. أن يختار العميد أحد املرشحين لشغل منصب رئيس القسم بناء على: آراء أعضاء مجلس القسم.
 السيرة الذاتية للشخص املرشح.
 السمعة الطيبة.
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 عالقته بالرؤساء والزمالء والهيئة املعاونة وإلاداريين والطالب.
رابعا :املستندات املطلوبة الالزمة لتيسير عملية الاختيار
 .1السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس املرشح متضمنة:
 مسار الحياة العملية وإلانتاج العلمي وألابحاث والنشر العلمي محليا ودوليا· .
 الجوائز الحاصل عليها والدورات التدريبية الحاصل عليها· .
 فترات إلاجازات· .
 املؤتمرات واملهمات العلمية· .
 ألانشطة الطالبية.
 .2مقترح خطة مستقبلية للتطوير والتعزيز للقسم املعنى.
رئيس قسم اجلودة
أوال :مهام ومسئوليات مدير مكتب الجودة
 .1يقوم رئيس قسم الجودة بواجباته وإنجاز اختصاصاته الوظيفية بدعم من السيد
ألاستاذ الدكتور /عميد الكلية.
 .2رئيس قسم الجودة هو املنسق بين إدارة الكلية وأقسامها املختلفة وبين الكلية ومركز
إدارة الجودة في منظومة ضمان الجودة.
 .3تشكيل الهيكل إلاداري والتنظيمي للقسم .
 .4تحديد مهام القسم.
 .5متابعة أداء العمل بالقسم واتخاذ إلاجراءات الالزمة النتظامه وانضباطه.
 .6حضور جلسات مجلس الكلية كعضو من خارج الهيكل التنظيمي الرئيس ي للمجلس
وذلك بدعوة من السيد عميد الكلية  ،وعرض التقارير الشهرية ألنشطة وإنجازات قسم
الجودة.
 .7إلاشراف على تقديم الدعم الفني من القسم ألقسام الكلية في املراحل املختلفة من
عملية التطوير وإنشاء نظام ضمان الجودة داخلي بالكلية.
 .8إلاشراف على نظام التقويم الداخلي بأقسام الكلية ألاكاديمية وإلادارية ومراجعة
التقارير املوثقة الخاصة بها.
 .9ألاشراف على تصميم حمالت التوعية لنشر ثقافة الجودة وكيفية تطبيقها وتطوير هذه
الحمالت حسب احتياجات الكلية.
 .11املشاركة في املؤتمرات ،الندوات  ،ورش العمل والدورات التدريبية في مجال الجودة في
التعليم الجامعي.
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ثانيا :معايير اختيار رئيس قسم الجودة الجودة:
 .1أن يكون حاصال على درجة املاجستير أو الدكتوراه .
 .2لديه القدرة على التخطيط الاستراتيجي.
 .3املشاركة في أعمال الجودة والتطوير على مستوى الكلية.
 .4املشاركة في ألانشطة الطالبية.
 .5املشاركة في املؤتمرات والندوات العلمية والدورات التدريبية.
 .6لديه القدرة على قيادة ألاخرين.
 .7لديه القدرة على التواصل مع ألاخرين والعمل تحت ضغط.
 .8لديه القدرة على إدارة الوقت والعمل تحت ضغط.
 .9لديه القدرة على اتخاذ القرار وحل املشكالت.
 .11التمتع بالنزاهة والشفافية والالتزام بآداب وقواعد املهنة.
 .11العالقات الشخصية الطيبة والتعاون مع ألاخرين والتمتع باحترام أعضاء هيئة
التدريس.
 .12لم يوقع عليه أي عقوبات أو جزاءات.
ثالثا :آليات اختيار رئيس قسم الجودة و تقييم ألاداء:
يتم الاختيار عن طريق مجلس الكلية وفق معايير اختيار القيادات الاكاديمية و الادارية
السابقة.
ً
ثانيا :معايري اختيار القيادات اإلدارية بالكلية:
 -3توافر متطلبات شغل الوظيفة كاآلتي:
أ -خبرة في مجال العمل إلاداري ال تقل عن عشر سنوات.
ب -إجادة التعامل مع الحاسب آلالي.
ج -الحصول على مؤهل جامعي.
د -حسن السمعة والحصول على تقدير امتياز في آخر أربع تقارير لتقييم ألاداء.
هل -عدم توقيع أي جزاءات عليه في السنوات الخمس ألاخيرة.
و -مشاركاته في تطوير العمل إلاداري بالكلية خالل السنوات الثالث ألاخيرة.
ز -شهادات بالكفاءة من ثالث قيادات ممن تعامل معهم.
 -0إجراءات عملية الاختيار ،وتتمثل في:
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أ -إلاعالن عن الوظيفة الشلاغرة إملا ملن داخلل الكليلة والجامعلة أو ملن خارجهملا ،ملن
خل للالل وسل للائل إلاعل للالم املتاحل للة واملوقل للع إلالكترونل للي للكليل للة ،ويحل للدد فل للي إلاعل للالن
املتطلبات ألاساسية لشغل الوظيفة.
ب -عمليللة الاختيللار ،يللتم انتقللاء أفضللل املرشللحين لشللغل الوظيفللة ،ممللن تتللوافر فلليهم
الكفاءات واملهارات الفنية الالزمة لشغل الوظيفة الشاغرة بعدة أساليب:
 )1الاختبار ،يتم إجراء اختبارات لطالبي شغل الوظيفة تقيس ما يلى:
 مدى إملام املتقدمين لشغل الوظائف بما تعلموه في املاض ي. السمات الشخصية والتطلعات والاستعدادات والقدرات النفسلية والبدنيلةوالحركية.
 القللدرات املهنيللة والثقافيللة ،يللتم قيللاس القللدرات املهنيللة والثقافيللة املرتبطللةبلاآلتي:





استخدام تقنيات وأساليب التخطيط الاستراتيجي.
التعامللل مللع جمهللور الكليللة مللن الللداخل (طللالب وعللاملين وأعضللاء هيئللة
تدريس) وجمهور الكلية من الخارج.
صياغة رؤية ورسالة طموحه.
مفهوم القرار إلاداري وكيفية صنعه.

 مفهوم ومبادئ الاتصال إلاداري الفعال.
 )2املقللابالت الشخصللية ،بهللدف الحصللول علللى معلومللات واقعيللة ودقيقللة وتفصلليلية
ع ل للن ط ل للالبي الوظيف ل للة لتك ل للوين ص ل للورة كامل ل للة عن ل لله والحك ل للم عل ل للى أهليت ل لله لش ل للغل
الوظيفة.
وتللتم املقابلللة مللن خللالل لجنللة مكونللة مللن ثالثللة أشللخاص علللى ألاقللل يتللوافر لللد هم
(درجة كبيرة من املهارة والخبرة في التخصن) ،على النحو التالي:
 وجللود فللردين أو أكنللر مللن طللالبي شللغل الوظيفللة ويللتم الحصللول علللى أكنللر مللن
إجابة من طالب الوظيفة ،وتتم تقييم إلاجابات ومقارنتها ببعضها البعض.
 وجللود متقللدم واحللد أو أكنللر لشللغل الوظيفللة ،ويللتم تقيلليم إجابللات كللل مرشللح
من كل فرد في اللجنة على حدى ،ثم تجمع التقديرات وتؤخذ املتوسط.
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