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مختارة  واالداريةالقيادات االكاديمية 

وفقا لمعايير موضوعية ومعلنة واليات 

ذات شفافية تحقق تكافؤ الفرص وتداول 

 السلطة. 
 



 

 

 أوال: معايري اختيار عميد  الكلية،   ) الوكيل( 

 الكفاءة() ــ أ 
 ـ أن يكون مصري الجنسية.1

 ـ أن يكون حاصال على درجة الدكتوراه في أحد تخصصات الكلية.2

من العمل  لمدة مناسبةـ أن يكون قد شغل منصب أستاذ بالكلية 3
وأن يكون قائما بالعمل بالكلية لمدة سنتين أكاديميتين   الفعلي،

 سابقتين على األقل.

ـ أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم  4
أو ما يماثلها من جرائم في  العقوبات،المنصوص عليها في قانون 

أو في جريمة مخلة  للحريات،أو عقوبة مقيدة   الخاصة،القوانين 
 ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.  األمانة،أو  بالشرف،

 ما لم يكن قد تم محوه.  تأديبي،ـ أال يكون قد وقع عليه جزاء 5

ـ أال يكون قد سبق شغله لوظيفة من ذات الدرجة لمدتين كاملتين  6
 الن إلى ست سنوات.تص

 

 



 
 

 م 2021اغسطس تاريخ االعتماد:      1 -1-2  :  رقم الوثيقة      القيادة و الحوكمة     :اسم المعيار

 
 العلمي( )النشاط ـ ب
واإلشراف على   األبحاث،ـ أن يكون متابعا للبحث العلمي؛ كنشر 7

 والمؤتمرات،والمشاركة في المشروعات البحثية  العلمية،الرسائل 
 مما يضيف له سجال علميا متميزا في األبحاث واألنشطة العلمية.

 ما أمكن. والعالمية( )المحليةـ العضوية في الجمعيات العلمية 8

 والقيادية(  اإلدارية القدرات )  ـ ج
تلفة بصفات قيادية؛ تمكنه من التعامل مع الفئات المخ ـ التمتع9

ـ أعضاء هيئة التدريس ـ الهيئة المعاونة ـ  )الوكيلداخل الكلية 
 .الطالب(اإلداريين ـ العمال ـ 

واإلدارة  الخالفات،وحل  األزمات،ـ لديه القدرة على مواجهة 10
 مع تقبل النقد البنّاء.  العلمية،باألساليب 

خاذ  ـ لديه القدرة على إشراك كل األطراف المعنية في عملية ات11
 القرارات بشكل جماعي.

ـ أن تتوافر لديه المهارة الالزمة؛ التي تمكنه من التعامل مع  12
 أحدث وسائل التكنولوجيا المتاحة. 

لتنمية المصادر الذاتية   تمويل،ـ القدرة على إيجاد مصادر 13 
 للكلية.
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ـ لديه قاعدة معلوماتية عن التشريعات والقوانين واللوائح  14
المنظمة إلدارة الشأن الجامعي؛ تمكنه من المعرفة الجيدة بإدارات  

 ومهام وواجبات كل إدارة.  الكلية،

ـ الحصول على دورات تدريبية في أحد مجاالت القيادة 15
 معية ـ ما أمكن ـ.والحوكمة أو اإلدارة الجا

ـ الحصول على دورتين تدريبيتين ـ على األقل ـ في المجاالت 16
 التالية: 

ومهارات اإلدارة ـ إدارة الوقت ـ وحل األزمات ـ التخطيط   )أساليب
االستراتيجي ـ معايير الهيئة القومية في اعتماد المؤسسات ـ إدارة  

 .والبشرية(الموارد المالية 

مشاركة الفعالة في المجالس واللجان العلمية ـ القدرة على ال17
 الجامعة(ـ الكلية ـ  )القسمعلى مستوى  واإلدارية،

 والقدرة على العمل لساعات طويلة. الصحية،ـ التمتع بالسالمة 18
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 الطالبية( والخدمات األنشطة في  )المشاركة ـ د
ـ أن يكون له مشاركة فعالة مع الطالب؛ من خالل األنشطة 19
 ـ جوالة ـ رحالت ـ ندوات ـ لقاءات علمية(. )أَُسرختلفة: الم

  الكلية،ـ أن يكون لديه رؤية مستقبلية لألنشطة الطالبية داخل 20
 والعمل على وضعها في مراكز المنافسة مع الكليات األخرى.

ـ إتاحة الفرصة الكاملة لمشاركة الطالب ـ بجدية ـ في األنشطة 21
مع وضع خطة لتعويضهم عن وقت المشاركات   المختلفة،الطالبية 
 ما أمكن.  دراسيا،

يستطيع تحسين الخدمة التي يتلقاها الطالب ـ ما أمكن ـ من  ـ أن22
 أقسام وإدارات الكلية.

 ( المجتمعية األنشطة في )المشاركة ـ هـ
 وخدمة المجتمع. التوعية،ـ القدرة على المساهمة في أنشطة 23

لتحقيق المشاركة   المالئمة؛ـ أن يستطيع رسم السياسات 24
بما يحقق خدمة   بالكلية،ث العلمي التعليم والبح في:المجتمعية 
 المجتمع.
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 والرؤساء( الزمالء مع الطيبة والعالقة )التعاون ـ و
ـ القدرة على دعم العالقات االجتماعية اإليجابية بين العاملين  25

 وأعضاء هيئة التدريس والطالب. 

 والعاملين، التدريس،ـ احترام خصوصية أعضاء هيئة 26
 والطالب.

إلنجاز المهام  وآلياته، ـ تقديره ألهمية ممارسة العمل الجماعي 27
 واإلدارية. التعليمية،

في  المرموقة،والمكانة العلمية  الطيبة،ـ أن يتمتع بالسمعة 28
 والمجتمعية. األكاديمية،األوساط 

 الوكيل  اختيار عند التالية الشروط تضاف كما
 ـ القدرة على المشاركة في إعداد توصيف وتقرير البرامج.29

 ـ أن يكون عضوا في اللجان الداخلية بالجامعة. 30
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 ثانيا: معايري اختيار رئيس القسم العلمي 

 الكفاءة() ــ أ
 ـ أن يكون مصري الجنسية. 1

ـ أن يكون حاصال على درجة الدكتوراه في أحد تخصصات القسم الذي سيتولى  2
 رئاسته.

وأن   الفعلي،من العمل  لمدة مناسبةـ أن يكون قد شغل منصب أستاذ بالكلية 3
 يكون قائما بالعمل بالكلية لمدة سنتين أكاديميتين سابقتين على األقل. 

 ـ أن يكون من بين أقدم ثالثة من األساتذة العاملين بالقسم. 4

 ـ أال يكون قد سبق شغله لوظيفة من ذات الدرجة لمدتين كاملتين. 5

 ما لم يكن قد تم محوه.  تأديبي،ـ أال يكون قد وقع عليه جزاء 6

ـ أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم  7
أو ما يماثلها من جرائم في  العقوبات،المنصوص عليها في قانون 

 أو عقوبة مقيدة   الخاصة،القوانين 

ما لم يكن قد رد  األمانة،أو  بالشرف،أو في جريمة مخلة  للحريات،
 إليه اعتباره. 
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  العلمي( )النشاط ـ ب
واإلشراف على   األبحاث،ـ أن يكون متابعا للبحث العلمي؛ كنشر 8

 والمشاركة في  العلمية،الرسائل 

مما يضيف له سجال علميا   والمؤتمرات،لمشروعات البحثية ا
 متميزا في األبحاث واألنشطة العلمية.

 ما أمكن. والعالمية( )المحليةـ العضوية في الجمعيات العلمية 9

 والقيادية( اإلدارية   )القدرات ـ ج
بصفات قيادية؛ تمكنه من التعامل مع الفئات المختلفة داخل الكلية   ـ التمتع10

ـ الوكيل ـ أعضاء هيئة التدريس ـ الهيئة المعاونة ـ اإلداريين ـ العمال ـ   )العميد
 . الطالب(

 العلمية،داخل قسمه باألساليب  الخالفات،وحل  األزمات،ـ القدرة على مواجهة 11
 مع تقبل النقد البنّاء. 

القدرة على إشراك كل األطراف المعنية في عملية اتخاذ  ـ 12
 القرارات بشكل جماعي.

ـ أن تتوافر لديه المهارة الالزمة؛ التي تمكنه من التعامل مع  13
 أحدث وسائل التكنولوجيا المتاحة. 

ـ لديه قاعدة معلوماتية عن التشريعات والقوانين واللوائح  14
ه من المعرفة الجيدة بإدارات  المنظمة إلدارة الشأن الجامعي؛ تمكن

 ومهام وواجبات كل إدارة.  الكلية،
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ـ الحصول على دورتين تدريبيتين ـ على األقل ـ في المجاالت 15
 التالية: 

وحل األزمات ـ التخطيط االستراتيجي ـ   الوقت، ارة  ومهارات اإلدارة ـ إد )أساليب

 . والبشرية(معايير الهيئة القومية في اعتماد المؤسسات ـ إدارة الموارد المالية 

على  واإلدارية، ـ القدرة على المشاركة الفعالة في المجالس واللجان العلمية 16
 الجامعة( ـ الكلية ـ   )القسممستوى 

 والقدرة على العمل لساعات طويلة. الصحية، ـ التمتع بالسالمة 17

 الطالبية( والخدمات األنشطة في  )المشاركة ـ د
ـ أن يكون له مشاركة فعالة مع الطالب؛ من خالل األنشطة 18

 ـ جوالة ـ رحالت ـ ندوات ـ لقاءات علمية(. )أَُسرالمختلفة: 

  الكلية،ـ أن يكون لديه رؤية مستقبلية لألنشطة الطالبية داخل 19
 والعمل على وضعها في مراكز المنافسة مع الكليات األخرى.

ـ أن يستطيع تحسين الخدمة التي يتلقاها الطالب ـ ما أمكن ـ من 20
 أقسام وإدارات الكلية.
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 المجتمعية( األنشطة في  )المشاركة هـ
والخدمية   التوعوية،ـ القدرة على المساهمة في األنشطة 21

 للمجتمع المحيط. 

 والرؤساء( الزمالء مع الطيبة  والعالقة )التعاون  ـ و
 
ـ القدرة على دعم العالقات االجتماعية اإليجابية بين أعضاء قسمه وبين  22

 هيئة التدريس.  العاملين، وأعضاء

 والطالب.  والعاملين،  القسم،ـ احترام خصوصية أعضاء هيئة التدريس داخل 23

إلنجاز المهام  وآلياته،ممارسة العمل الجماعي  ـ تقديره ألهمية24
 واإلدارية. التعليمية،

في األوساط   المرموقة،والمكانة العلمية  الطيبة، ـ أن يتمتع بالسمعة 25

 .والمجتمعية األكاديمية،

 العلمي القسم رئيس اختيار عند التالية الشروط تضاف كما
 ـ القدرة على المشاركة في إعداد توصيف وتقرير البرامج.26

 عضوا في اللجان الداخلية بالجامعة. ـ أن يكون 27

والكتب والمؤلفات  التعليمية،ـ القدرة على إعداد المقررات 28
 الدراسية الخاصة بقسمه. 
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واستخدام  التدريس،ـ القدرة على المساهمة في تطوير طرق 29
 تكنولوجيا االتصال في العملية التعليمية.

وتطويرها؛  الدراسية،على المشاركة في تقويم المناهج  ـ القدرة30
لمسايرة النظم العالمية في التعليم ـ ما أمكن ـ, للوفاء بمتطلبات  

 سوق العمل.
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 ث الثا: معايري اختيار مدير   وحدة ضمان اجلودة بالكلية 

 أن يكون قد عمل بوظيفة مدرس بأحد األقسام العلمية بالكلية. ـ 1

ـ أن يكون حاصال على دورات تدريبية في مجال الجودة في:) التخطيط االستراتيجي ـ 2
 . المؤسسات(معايير الهيئة القومية في اعتماد 

 ما لم يكن قد تم محوه.  تأديبي،ـ أال يكون قد وقع عليه جزاء 3

  ـ أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في4
أو   للحريات،أو عقوبة مقيدة  الخاصة،أو ما يماثلها من جرائم في القوانين  العقوبات،قانون 

 ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.  األمانة،أو  بالشرف،في جريمة مخلة 

 ـ أن يكون لديه القدرة على تحمل المسئولية والدقة في إنجاز العمل.5

 داخل الكلية.  ـ أن يتمتع بالسمعة الطيبة وحب األعضاء6

ـ الوكيل ـ رؤساء    )العميدـ أ، يكون لديه مهارة التواصل مع جميع الفئات داخل الكلية  7
  (،الطالبـ الهيئة المعاونة ـ اإلداريين ـ العمال ـ  األقسام العلمية ـ أعضاء هيئة التدريس

 والقدرة على قيادة فريق العمل. 

ـ أن تتوافر لديه المهارة الالزمة التي تمكنه من التعامل مع أحدث وسائل تكنولوجيا  8
 المعلومات المتاحة. 

 . قييم الذاتيـ لديه القدرة على الت9

  أبحاث،) المختلفة:ـ المشاركة المستمرة الفعالة في المجاالت العلمية  10
 ندوات.....(.  مؤتمرات، 
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 رابعا: معايري اختيار القيادات اإلدارية )أمني الكلية ـ مديرو اإلدارات(

 ـ أن يكون لديه خبرة في مجال العمل اإلداري تمكنه من شغل هذا المنصب. 1

 ـ إجادة التعامل مع الحاسب اآللي. 2

 ـ الحصول على مؤهل جامعي 3

 اء.ـ الحصول على تقدير امتياز في آخر أربعة تقارير لتقييم األد4

 ـ عدم توقيع أي جزاءات عليه في السنوات الخمس األخيرة. 5

 ـ مشاركته في تطوير العمل اإلداري بالكلية خالل السنوات الثالث األخيرة. 6

 ـ التمتع بحسن السيرة ومكارم األخالق في تعامله مع اآلخرين.7

ويفضل أن تشتمل على دورات في المجاالت    تدريبية،ـ الحصول على دورات 8
 تالية:ال

وحل األزمات ـ معايير الهيئة القومية في    الوقت،ومهارات اإلدارة ـ إدارة   )أساليب
 والبشرية( دارة الموارد المالية  اعتماد المؤسسات ـ إ 

 

 



 

   آلية 

 اختيار القيادات األكادميية واإلدارية , 201

  األكاديمية  القيادات اختيار معايير على الكلية اعتمدت

  على بناء   الكلية أساتذة بين من الكلية عميد يعين حيث •
 الجامعة. رئيس ترشيح

 العميد من بترشيح الكلية أساتذة  بين من الكلية وكالء ويعين •
 ثالث والوكالة العمادة ومدة الجامعة، مجلس من وقرار
   متتاليتين. ورتيند أقصى وبحد ورةللد سنوات

  بالقسم األساتذة أقدم بين من القسم رئيس اختيار يتم كما •
 رأي أخذ بعد الجامعة رئيس من قرار بذلك ويصدر العلمي،
  أقصى وبحد  سنوات ثالث القسم رئاسة ومدة الكلية، عميد

 متتاليتين. دورتين
 
 
 
 
 
 
 



 

  األكاديمية القيادات الختيار محددة آليات بوضع الكلية قامت ماك
 المقام في تراعي محددة تقييم وعملية معايير ضوء في واإلدارية؛

ل القيادة زمام  لتولِّّي العناصر أفضل اختيار األول  مسئولية وتحمُّ
 اآلتية: لإلجراءات وفق ا والتغيير، التطوير

  اختيار عملية لتنظيم لجنة بتشكيل الكلية مجلس يقوم -1       
 القيادات.
 المنصب. خلّوِّ   عن اإلعالن -2

 
 المنصب. شغل في يرغب لمن الترشح باب فتح -3
 الترشح.  باب إلغالق زمني  موعد تحديد -4
 وفحصها. المتقدمين أوراق تلقِّّي -5
  استبعاد بعد للمترشحين النهائية القائمة عن اللجنة إعالن -6
 وضعها. تم   التي المعايير فيهم تتحقق لم من
 عليها.  والرد التظلمات لتلقِّّي زمني  موعد تحديد -7
 الكلية. مجلس على  اللجنة من نهائي  تقرير عرض -8
 الكلية.  عميد إلى  األمر رفع -9
 المرشحين من أسماء ثالثة برفع الكلية عميد يقوم -10

 لرئيس الكلية، ألمين وواحد القسم، ورئيس الوكيل لمنصب
 الجامعة.

        11- يقوم  عميد الكلية بترشيح واحد من المرشحين لمنصب  
 رئيس وحدة ضمان الجودة، لمجلس الكلية. 

 

 


