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 معايير ضوابط الترشح للقيادات الجامعية

ن جال تكويمات فى همية التى تحتلها هذه القيادختيار قيادات جامعية من األهمية وضع معايير حاكمة إلأتى أت

ل الذى يجعوحياة دارة فى كافةنواحى الرجال العلم واإل الفكر بمنهجيه العلم وموضوعية القرارات التى تصنع

ختيار إت لياآلف ن تختأن ترتكن عليها استراتيجيات التنمية ولذا ينبغى أغلى الموارد التى يمكن أمن البشر 

ارية فى والمه نهم من يصنعون المستويات التخصصيةختيار القادة فى المجاالت االخرى ألإهذه القيادات عن 

عى ن يخضع لضوابط حاكمة تراأختيار يجب جتماعية ومن هنا فان اإللعلوم الطبيعية واإلمختلف ا

 دد: رتكاز الى عدة معايير فى هذا الصخصوصية الجامعات وتميزها عن القطاعات االخرى ويمكن اإل

 اوال: معايير التميز العلمى والفكرى 

 ثانيا : معايير الكفاءة التنظيمية والمهارات القيادية 

 ثالثا : معايير القيم الحاكمة والتفاعل االيجابى فى ضوء الحفاظ على الهوية المصرية 

 :اوال : معايير التميز العلمى والفكرى 

 ستاذا لمدة ال تقل عن خمس سنوات للترشح لرئاسة الجامعه أن يكون أ 

 بحاث العلمية فى مختلف الدوريات المصنفة عالميا التميز فى نشر األ 

 شراف على رسائل علمية متميزة نوعيا وبالكم الكافى اإل 

  الحصول على مشروعات بحثية 

  الحصول على جوائز علمية من جهات معتمدة 

 نتظام فى التدريس للطالب اإل 

 مانه العلمية خالل باألعدم اإل 

 :ثانيا : معايير الكفاءة التنظيمية والمهارات القيادية

 ت فى بع سنواستاذ لمدة سأن يكون قد شغل وظيفة أمتنوعة ولسنوات طويلة وكاديمية أ داريةإاقع وتولى م

 قل فى الجامعه التى يترشح فيها حدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون خمس منها على األإ

  دارة الجامعية فى اإل الحصول على دورات تدريبية. 

 دارية فى الكلية والجامعه علية فى اللجان اإلاالمشاركة بف. 
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 ستراتيجى القدرة على التخطيط اإل. 

  ةحطار رؤية محددة ورسالة واضإدارة التطوير فى إالقدرة على. 

 المرونة فى ذلك  عنواعها والثبات مأزمات بكل القدرة على مواجهه األ. 

 ن الجامعىأدارة الشلمام بالجوانب المالية الالزمة إلاإل. 

 ق حقق الحقوبما ي التنفيذية والقدرة على تطبيقه بفعالية ومرونهلمام بقانون تنظيم الجامعات والئحتة اإل

 .سمى منه األ

  طار رؤية للكلية للمؤسسة الجامعية إحداث تطوير مؤسسي فى إالقدرة على. 

  ذى تخدمه تمع النشاء كليات يحتاجها المجإستحداث برامج جديدة وإكاديميا بأالمساهمه فى تطوير المؤسسة

 .الجامعه

 مع والبيئة خدمة المجت. 

 ربط الجامعه بالمجتمع والصناعة. 

 عمال فى المنطقة والدولة ككلقامة عالقات مع منظمات األإ. 

  الزمة لربط الجامعة والصناعه لليات ابتكار اآلإالقدرةعلى. 

 القدرة على توليد موارد مالية ذاتية. 

  افية عية والثقجتمااإلالجوانب الفنية و ليات فى الجامعه لتقديم خدمات للمجتمع فى مختلفآبتكار إالقدرة على

 .والصحية 

 :يجابى فى ضوء الحفاظ على الهوية المصرية ثالثا : معايير القيم الحاكمة والتفاعل اإل

  : مهارات التواصل مع المجتمع الدولى 

لتنظيمات واات تحادو من خالل اإلأقليمية بشكل ثنائى جنبية واإلالقدرة على ربط الجامعه بالجامعات األ -

 .ذات الصلة

 .عضوية الجمعيات العلمية الداخلية والدولية  -

 : السمات الشخصية المميزة والالزمة للحفظ على الهوية المصرية والمصلحة القومية 

 .عالء المصلحة العامة إالقدرة على  -
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 .ن تقدمه والمنتظر منها ألدية رؤية واضحة عن دور الجامعه وما تستطيع  -

 .شاكل فتعال المإعدم  -

 ساليب المختلفة فى ذلك بتكار األإز الغير والهامه بدال من تثبيتهم ويحفتالقدرة على  -

 .قلجنبية بطالقة على األأكثر من لغة ألمام باإل -

 .جتماعى من خالل المواقع المختلفة التى تقلدها التوازن النفسي واإل -

 .خرين ثير فى األأالتمتع بشخصية قوية قادرة على الت -

 حترام بين العاملين فى المؤسسة إلتزام وإخالق وأن يتمتع بسمعه طيبة من أ -

 .ن يكون ذو مصداقية أ -

 .يجابى فى الداخل والخارج مع الغيرالقدرة على التواصل اإل -

 .لكترونية الحديثة ستخدام الوسائط اإلإالقدرة على  -

 .الديناميكية والقدرة على الحركة صالح المؤسسة  -

 التركيز على : لى ضرورةإضافة إ

لى مستوي عن ذلك كاأجتماعية سواء نشطة الجامعه المختلفة الثقافية والفنية والرياضية واإلأالمشاركة فى  -

 .تحادات الطالبية ورعاية الطالب و الجامعة واإلأالكلية 

 خصها .....أثار آوما يترتب على ذلك من ستعداد للتقييم السنوى اإل -

 التسويق  -

 الجودة  -

 :كاديمية ختيار القيادات األإليات آمعايير و

 الهدف  :

 ضمن تحقيقيمما  ختيار القياداتإكاديمية الى تحرى الدقة فى ختيار القيادات األتهدف عملية وضع معايير إل

القدرة علم والتطوير الداعم والمستمر لرفع كفاءة وفاعلية المؤسسة ولتحسين جودة مخرجات التعليم والت

 المؤسسية

 

 كاديمية القيادات األتحديد 
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 عميد الكلية -1

 وكالء الكلية  -2

 كاديمية قسام األرؤساء األ -3

 دارة الجودةإمدير وحدة  -4

 مديرى الوحدات ذات الطابع الخاص  -5

 ة ثم شرحكاديميأكاديمية يجب تحديد مهام ومسئوليات كل قيادة ختيار وتعيين القيادات األإقبل سرد معايير 

ختيار إلعايير اكاديمية يتبعها مأختيار . وفيما يلي توصيف لمهام ومسئوليات كل قيادة اإلليات آمعايير و

 والتعيين الخاصة بها 

 عميد الكلية  -1

 : مهام عميد الكلية اوال 

تراتيجية ساإل يقوم عميد الكلية بوضع الخطط لتحقيق الرؤية االستراتيجية للكلية كما يقوم بوضع الخطط -

عة لس الجامسمها مجدود السياسة التى يرحدارية والمالية فى دارة شئونها العلمية واإلإو مور الكليةألتصريف 

 ية اخل الكلعمل دنتظام الإحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها وبما يضمن ومجلس الكلية وفقا أل

 :  دارات  لتحقيق ما يلىيقوم العميد بوضع السياسات التنفيذية الخاصة بكافة اإل -

 نتظام سير العملية التعليمية بالكلية إ -1

 دارية والعاملين بالكلية جهزة الفنية واإلالتنسيق بين األ -2

 .دارية بالكليةجهزة اإلشراف على العاملين باإلاإل -3

يزات التجهت وآخرى والمنشحتياجات الكلية من هيئات التدريس والفنيين والفئات المساعدة األإتوفير  -4

 دوات وغيرها .واأل

خالل  راراتيقوم عميد الكلية بتنفيذ قرارات مجلس الكلية ويبلغ رئيس الجامعه بمحاضر الجلسات والق -5

 .ليها إغها بالإيام من تاريخ صدورها كما يبلغ الهيئات الجامعية المختصة بالقرارات التى يجب أثمانية 

 ىمال التعك األنجازها وكذلإتم عمال التى يقدم عميد الكلية تقرير نصف سنوى الى مجلس الكلية وذلك باأل -6

ا ام بهقتراحات المطلوب القيف تتم فى الخطوة القادمة مع عرض المعوقات ونقاط القوة وكذلك اإلوس

 .ستراتيجية الموضوعه للوصول الى اإل
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 :جراءات التنفيذية لتحقيق السياسات المطلوبة وهى يشرف العميد على كافة اإل -7

 عداد الخطة التعليمية والعلمية بالكلية ومتابعة تنفيذها إشراف على اإل. 

 دارية والعاملين بالكلية جهزة الفنية واإلالتنسيق بين األ. 

 لمساعدة فئات استكمال حاجة الكلية من هيئات التدريس والفنيين والإن أقتراحات بشالعمل على تقديم اإل

 دوات وغيرها .خرى والمنشآت والتجهيزات واألاأل

 أنه شا فى مبالغ رئيس الجامعه عن كل إمتحانات وضبط النظام داخل الكلية ومراقبة سير الدراسة واإل

 عضاء هيئة التدريس أحد أو ماينسب الى أالمساس بسير العمل بالكلية 

 عمالهم أدارية بالكلية ومراقبة جهزة اإلشراف على العاملين باإلاإل. 

 ذا ويتضمن ه اليةدارية والمن شئون الكلية العلمية والتعليمية واإلعداد تقرير فى نهاية كل عام جامعى عإ

بيان ئجها ومتحانات ونتاداء العمل بها وشئون الدراسة واإلأنشاط الكلية ومستوى  هالتقرير عرضا الوج

كلية جلس العترضت التنفيذ وعرض المقترحات بالحلول المالئمة وبعرض هذا التقرير على مإالعقبات التى 

 .ى بشأنه تمهيدا لعرضة على مجلس الجامعه آء الربداإل

 تيار العميد إخثانيا : معايير 

 تى :ختيار عميد الكلية فى اآلإتتمثل معايير 

 .ن يكون مصرى الجنسية أ-1

 .حد تخصصات الكلية أن يكون حاصال على درجة الدكتوراة فى أ -2

 .ستاذا بالكلية لمدة التقل عن سنه واحدة من العمل الفعلى أن يكون قد شغل منصب أ -3

 .ستراتيجيلدية القدرة على التخطيط اإل -4

 .عمال الجودة والتطوير على مستوي المؤسسة والجامعه أمشاركة فى لا -5

 .نشطة الطالبية المشاركة فى األ -6

 .المساهمه فى البحث العلمى والمشروعات البحثية بالكلية  -7

 .المشاركة فى المؤتمرات والندوات العلمية والدورات التدريبية  -8

 عداد توصيف وتقرير البرامج إالمشاركة فى  -9

 .جان ونشاطات وفاعلية الكلية لالمشاركة فى ال -10
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 .المساهمه فى نشاطات خدمة المجتمع  -11

 .خرين والعمل ضمن فريق لدية القدرة على التواصل مع األ -12

 .قت والعمل تحت ضغطدارة الوإلدية القدرة على  -13

 .تخاذ القرارات وحل المشكالت لدية القدرة إل -14

 .النزاهه والشفافية والعدل -15

 .داب المهنهآلتزام بقواعد واإل -16

 .لتدريس اعضاء هيئة أحترام إخرين والتمتع بالعالقات الشخصية الطيبة والتعاون مع اآل -17

 .و جزاءات أدانات إلم يوقع عليه اى  -18

 :ختيار عميد الكلية إليات آثالثا : 

حين المرش دارة الجودة ) من غيرإساتذة المتفرغين وعضو من وحدة تشكل لجنة من مجلس الكلية من األ -1

 للعمادة( 

 و بطاقة تقييم .أستبيان إعضاء هيئة التدريس بالكلية عن طريق أى جميع أستقصاء رإيتم  -2

على أترتب ى يقوم بتشكيل لجنة وتحديد وين لمجلس الكلية والذحالجودة نتائج المرش ضمانترفع وحدة  -3

 حدهم أختيار ثالث مرشجين وترفع الى رئيس الجامعه إل

 

 

 وكالء الكلية 

 عه له دارات التابختصاصه واإلإكل وكيل من وكالء الكلية كل حسب اوال : تفاصيل ومهام ومسئوليات 

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

 .مهام ومسئوليات وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  -

 يق الرؤيةتحقن جتماعية والثقافية والرياضيه والتى تتضموضع الخطط للطلبة من الناحية التعليمية واإل -ا

 هدافها الالزمة فى مجال رعاية طالب الكلية أستراتيجية للكلية وكذلك اإل
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 ي مجلسلي العميد ويعرض علإالب بتقديم تقرير نصف سنوى يقوم وكيل الكلية لشئون التعليم والط -ب

الطلبة  شاطاتالكلية مبينا فيه سير العملية التعليمية فى الكلية وكذلك يتناول التقرير شرحا راضيا لن

 .لطلبة الوافدين هجتماعية والثقافية والرياضية والتدريب الصيفى ووضعاإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 والبحوثوكيل الكلية للدراسات العليا 

 مهام ومسئوليات وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 

افها يجية وأهديقوم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بوضع الخطط الالزمة لتحقيق الرؤية اإلسترات -

ياة مان الناح الخاصة بشئون الدراسات العليا والبحوث وكفالة رفع المستوى العلمى لطلبة الدراساات العلياا

ديث لكلياة وتحااعليمية والثقافية واإلجتماعية والرياضية وتشجيع النشر العلمى والمؤتمرات العلمية فاى الت

 وتطوير المكتبة.

ا كلياة مبينايقوم وكيل الكلية للدراسات العليا بتقديم تقرير نصف سانوى لعملياة الكلياة يعارض علاى مجلاس ال -

بحااث ترتيباا لأموقف األبحاث والنشر العلماى داخال الكلياة وفيه سير العملية التعليمية للدرسات العليا وكذلك 

ؤتمرات التااى تاام نشاارها ماان أعضاااء هيئااة التاادريس بالكليااة فااى المجاااالت المختلفااة .كااذلك يشاامل التقرياار الماا

 المكتباات العلمية التى تمت والمؤتمرات المقترحة وخطة العمل فيها. كما يكون فى التقرير شرحا مفصال عان

خدماة ة وحجام الكتاب المشاتراه والتاى يجاب شاراؤها وكاذلك المجاالت التاى يجاب االشاترا  فيهاا بداخل الكليا

 البحث العلمى بالكلية.
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اللجااان وإعااداد خطااة للدراسااات العليااا والبحااوث العلميااة فااى الكليااة بناااءا علااى إقتراحااات مجااالس األقسااام  -

 المختصة 

 كلية متابعة تنفيذ هذه الخطة فى األقسام المختلفة بال -

 اإلشراف على شئون النشر العلمى فى الكلية ومتابعة تنفيذ السياسة فى هذا الشأن  -

 إقتراح تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية فى الكلية وتولى شئون العالقات الخارجية  -

 إعداد مايعرض على المؤتمر العلمى السنوى للكلية فيما يخصه. -

 راح الخطة لتزويدها بالكتب والمراجع والدراسات اإلشراف على شئون المكتبة وإقت -

  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

  مهام ومسئوليات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

ع ونمية وضع الخطط الالزمة لتحقيق الرؤية اإلستراتيجية وأهدافها فيما يخص شئون خدمة المجتم -أ

ارة شائون شئون األنشطة الخاصة بخدمة المجتمع الصناعى واإلنتاجى والبيئة وكاذلك إد البيئة وإدارة

سات التاى الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية وضمان توكيد الجودة للخدمات المقدمة مع إتباع السيا

 تكفل الوصول إلى االستراتيجية الموضوعة من خالل:

 والخدمى والمجتمعى االكاديمى داخل الكلية التواصل بين المجتمع الصناعى واالنتاجى  -

خال وخاارج العمل على زيادة الوعى بالتغيرات البيئية من خالل النشرات الخاصة بقاوانين البيئاة دا -

 الكلية.

 نشر الوعى البيئى فى المجتمع الجامعى . -1

 التعرف على إحتياجات المجتمع الصناعى والخدمى وربطه بالمجتمع الجامعى  -2

 طوير الخدمات المقدمة من خالل الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية ت -3

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على التعامل مع الجتمع الصناعى. -4
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 اخل وخارجالعمل على زيادة الوعى بالتغيرات البيئية من خالل النشرات الخاصة بقوانين البيئة د -5

 الكلية .

ى قامات سنوى للعميد ولمجلس الكلية موضحا فياه النشااطات التا يقوم وكيل الكلية بتقديم تقرير نصف

وضااع وبهااا الكليااة والوحاادات ذات الطااابع الخاااص فااى هااذه الماادة وكااذلك مبينااا العقبااات ونقاااط القااوة 

 تصور للخطة فى الفترة القادمة.

لسياسااة وايقااوم وكياال الكليااة بإتخاااذ كافااة اإلجااراءات التنفيذيااة التااى تضاامن لااه تحقيااق االسااتراتيجية 

 الموضوعة وهى:

 اإلشراف على األنشطة الخاصة بخدمة المجتمع الصناعى واألنتاجى. -1

 تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية الخاصة باألنشطة البيئية  -2

 اإلشراف على نشاط الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية. -3

 ثانيا :معايير إختيار الوكالء 

 الكلية فى األتى: تتمثل معايير إختيار عميد -

 أن يكون مصرى الجنسية  -1

 أن يكون حاصال على درجة الدكتوراه فى أحد تخصصات الكلية  -2

 أن يكون قد شغل منصب أستاذ بالكلية لمدة التقل عن سنة واحدة من العمل الفعلى  -3

 لديه القدرة على التخطيط اإلستراتيجى  -4

 على مستوى المؤسسة والجامعة.المشاركة فى أعمال الجودة والتطوير  -5

 المشاركة فى األنشطة الطالبية  -6

 المساهمة فى البحث العلمى والمشروعات البحثية بالكلية -7

 المشاركة فى المؤتمرات والندوات العلمية والدورات التدريبية  -8

 المشاركة فى إعداد توصيف وتقرير البرنامج  -9

 المشاركة فى اللجان ونشاطات وفاعليات الكلية  -10

 المساهمة فى نشاطات خدمة المجتمع -11

 لديه القدرة على قيادة االخرين -12
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 لديه القدرة على التواصل مع االخرين والعمل ضمن فريق -13

 لديه القدرة على ادارة الوقت والعمل تحت ضغط -14

 حل المشكالت لديه القدرة على اتخاذ القرارات و -15

 النزاهة والشفافية والعدل -16

 االلتزام بقواعد وأداب المهنة  -17

  العالقات الشخصية الطيبة والتعاون مع االخرين والتمتع باحترام اعضاء هيئة التدريس -18

 لم يوقع عليه جزاءات أو إدانات -19

 

  ثالثا أليات إختيار وكالء الكلية 

 .ورؤساء االقسام ثالث أعضاء هيئة تدريس لشغل منصب الوكيليرشح عميد الكلية والوكالء  -1

يااتم إستقصاااء رأى جميااع أعضاااء هيئااة التاادريس بالكلااة عاان الثالثااة أعضاااء المرشااحين لمنصااب  -2

 الوكيل من خالل إستبيان أو بطاقة تقييم ويتم رفع نتيجة اإلستقصاء لعميد الكلية 

  رؤساء االقسام األكاديمية 

 ليات رئيس القسمأوال :مهام ومسئو 

ساة التاى يشرف رئيس مجلس القسم على الشئون العلمية واالدارية والمالية بالقسم فاى حادود السيا -1

  يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم وفقا ألحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها

 فااى نهايااة كاال عااام يقاادم رئاايس مجلااس القساام بعااد العاارض علااى مجلااس القساام تقرياارا الااى العميااد -2

 ية جامعى عن شئون القسم العلمية والتعليمية واالدارية والمالية وذلك للعرض على مجلس الكل

  ثانيا :معايير إختيار رئيس مجلس القسم 

حقاق تتقوم المؤسسة بإختيار رئايس القسام األكااديمى بنااءا علاى معاايير موضاوعية موثقاة ومعلناة  -

 ارف والمهارات األتية عند اإلختيار: تكافؤ الفرص ويجب مراعاة المع

 التخطيط اإلستراتيجى -1

 الكفاءة والنشاط العلمى البحثى  -2
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المساااهمة فااى مجاااالت الجااودة والتطااوير واإللملاام بكيفيااة صااياغة توصاايف وتقرياار المقااررات  -3

 والبرامج 

 المشاركة فى الدورات التدريبية فى مجال القيادة والجودة -4

 االنشطة والخدمات الطالبية  المشاركة فى -5

 القدرة على مواجهة المشكالت وادارة الفريق -6

 المشاركة فى الخدمات المجتمعية للكلية والمجتمع الخارجى  -7

 متعاون مع الزمالء والمرؤسين وعالقته بهم طيبة -8

 لم يوقع عليه جزاءات او ادانات -9

 النزاهة واالتزام باداب المهنة  – 10

 يات إختيار رئيس مجلس القسم ثالثا :أل 

فيذياة ئحاة التنيتم إختيار رؤساء األقسام األكاديمة بالكلياة بنااءا علاى القواعاد المعماول بهاا فاى الال -1

ة مان وفى إطار ترشيح ثالثا 1972لسنة  49لقانون تنظيم الجامعات وتعيينات أعضاء هيئة التدريس 

ى حاددة تراعاماضلة بينهم فى ضوء معاايير وعملياة تقيايم األساتذة العاملين بالقسم ليتم اإلختيار والمف

لتطاوير افى المقام االول إختياار أفضال العناصار لتاولى زماام القياادة داخال االقساام وتحمال مسائولية 

 والتغيير 

 يااتم إستقصاااء أراء أعضاااء هيئااة التاادريس والهيئااة المعاونااة حسااب اتأقدميااة بالقساام بخصااوص -2

 % من نسبة تقييم المرشح60إستبيان أو بطاقة تقويم تمثل  األسماء المرشحه من خالل

% ماان نساابة تقياايم 40يااتم إسااتطالع رأى مجلااس القساام المرشااح ماان خااالل تصااويت ساارى يمثاال -3

 المرشح

تيااب يقااوم رئاايس القساام الحااالى برفااع نتااائج المرشااحين الثالثااة الااى عميااد الكليااة بعااد تحديااد تر -4

 المرشحين 

  رابعا :المستندات )المطلوبة (الالزمة لتسيير عملية اإلختيار 

 1-  السيره الذاتية لعضو هيئة التدريس المرشح متضمنة 

 مسار الحياة العملية واإلنتاج العلمى واالبحاث والنشر العلمى محليا ودوليا -
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 الجوائز الحاصل عليها والدورات التدريبية الحاصل عليها -

 فترات االجازات  -

 المؤتمرات والمهمات العلمية -

 2 -  األنشطة الطالبية 

 3-  مقترح خطة مستقبلية للتطوير والتعزيز للقسم المعنى 

 مدير وحدة الجودة 

 أوال مهام ومسئوليات مدير وحدة إدارة الجودة 

 1-  يقوم مدير الوحدة بواجالته وإنجاز إختصاصاته الوظيفية بدعم من عميد الكلية 

 2- ماة دة فاى منظولمنسق بين ادارة الكلية واقسامها المختلفة وبين الكلية ومر  ادارة الجاويقوم بدور ا

 ضمان الجودة

 3- ا علاى تشكيل الهيكال االدارى والتنظيماى للوحادة واختياار أعضااء الوحادة مان هيئاة التادريس بنااء

 خبرتهم فى هذا المجال

 4- تحديد مهام أعضاء الوحدة 

 5- مهام وظائفهوحدة وتحديد مهام وظيفته وكذلك االداريين النيين وتحديد مإختيار المدير اإلدارى لل 

 6- اإلجتماع دوريا بأغعضاء الوحدة 

 7- اإلشراف فنيا وإداريا على العاملين بوحدة إدارة الجودة 

 8- متابعة أداء العمل بالوحدة وإتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنتظامه وإنضباطه 

 9-  اإلجتماع دوريا بأعضاء الوحدة ومنسقى ضمان الجودة بالكلية 

 10 –  مراجعة التقارير الدورية لمنسقى ضمان الجودة بالكلية 

 11-  حضور جلسات مجلس الكلية كعضو من خارج الهيكل التنظيماى الرئيساى للمجلاس وذلاك بادعوة

 ات وحدة إدارة الجودةمن السيد عميد الكلية ،وعرض التقارير الشهرية النشطة وإنجاز

 12- ير ملية التطواإلشراف على تقديم الدعم الفنى من الوحدة ألقسام الكلية فى المراحل المختلفة من ع

 وانشاء نظام ضمان الجودة داخلى بالكلية 
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 13- لتقااارير االشااراف علااى تصااميم التقااويم الااداخلى باقسااام الكليااة االكاديميااة واالداريااة ومراجعااة ا

 اصة بها الموثقة الخ

 14- ماالت االشراف على تصميم حمالت التوعية لنشر ثافاة الجاودة وكيفياة تطبيقهاا وتطاوير هاذه الح

 حسب إحتياجات الكلية 

 15-  لتعلايم االمشاركة فى المؤتمرات ،الندوات،ورش العمل والدورات التدريبية فى مجاال الجاودة فاى

 الجامعى 

 الجودةثانيا معايير إختيار مدير وحدة إدارة 

 أن يكون مصرى الجنسية  -1

 أن يكون حاصال على درجة فى احد التخصصات  -2

فعلاى سنوات من العمال ال 3أن يكون قدشغل منصب عضو هيئة التدريس فى الكلية لمدة التقل عن  -3

علاى سانوات مان العمال الف 7كعضو هيئة تدريس بعد حصوله على درجة الدكتوراه او لمدة التقال عان 

 سنوات بعد حصوله على درجة الدكتوراه 3ة تدريس منها على االقل كعضو هيئ

 لديه القدرة على التخطيط االستراتيجى  -4

 المشاركة فى اعمال الجودة والتطوير على مستوى المؤسسة والجامعة  -5

 المشاركة فى االنشطة الطالبية  -6

 بية المشاركة فى المؤتمرات والندوات العلمية والدورات التدجري -7

 القدرة على قيادة االخرين  -8

 لديه القدرة على التواصل مع األخرين والعمل تحت ضغط  -9

 لديه القدرة على إدارة الوقت والعمل تحت ضغط -10

 لديه القدرة على غتخاذ القرار وحل المشكالت -11

 التمتع بالنزاهة والشفافية واإللتزام بأداب وقواعد المهنة  -12

 لشخصية الطيبة والتعاون مع األخرين والتمتع بإحترام أعضاء هيئة التدريسالعالقات ا -13

 لم يوقع عليه أى إدانات أو جزاءات -14

 ثالثا :أليات إختيار مدير وحدة إدارة الجودة
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 يتم اإلختيار من مجلس الكلية  -     

 مديروا الوحدات ذات الطابع الخاص -5

  ذات الطابع الخاصأوال :مهام ومسئوليات مديرى الوحدات 

 أن يكون حاصال على درجة الدكتوراه فى أحد تخصصات الكلية  -1

ى أن يكون قد شاغل منصاب عضاو هيئاة التادريس فاى الكلياة لمادة التقال عان سانة مان العمال الفعلا -2

 كعضو هيئة تدريس بعد حصوله على الدكتوراه 

 لديه القدرة على التخطيط االستراتيجى  -3

 لى قيادة االخرين لديه القدرة ع -4

 لديه القدرة على التواصل مع االخرين والعمل ضمن فريق  -5

 لديه القدرة على إدارة الوقت والعمل تحت ضغط -6

 لديه القدرة على إتخاذ القرار وحل المشكالت -7

 التمتع بالنزاهة والشفافية واإللتزام بأداب وقواعد المهنة  -8

 لم يوقع عليه أى إدانات أو جزاءات  -9

 ثالثا:أليات إختيار مديرى الوحدات ذات الطابع الخاص 

 جلس الكلية.ميتم اإلختيار من  -     

 

 

 

 

 

 


