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  معايير إختيار القيادات اإلدارية بكلية الهندسة جامعة فاروس

  معايير إختيار مدير إدارة المعامل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 م المهارة

 ١  ناجح فى اإلشراف على اإلخصائين و الفنيين فى المعامل  

 ٢ متابعة أعمال الفحوص و التحاليل و التجارب بصفة دورية للتأكد من سالمتهاالقدرة على 

قادر على اإلشراف على إعداد المعامل إللقاء الدروس العملية وتجهيزها بالمعدات و 
 األدوات الصالحة لإلستخدام

٣ 

 ٤  لديه القدرة على إتخاذ القرار و يهتم بالتفاصيل قبل إتحاذ القرار

 ٥ المعلومات الالومة عن العمللديه 

 ٦ قادر على إعداد ميزانية المعامل و إتخاذ إجراءات تنفيذها

 ٧ لديه القدرة على بناء عالقات عامة

 ٨ قادر على اإلشراف على عمليات الصيانة و األجهزة و أدوات المعامل

 ٩ يشجع على تكوين فرق العمل و يحترم زمالؤه و يهتم بطرح أفكار جديدة

 ١٠  قادر على تزويد اإلخصائين فى المعمل بالخبرات الفنية المختلفة 
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  معايير إختيار القيادات اإلدارية بكلية الهندسة جامعة فاروس

  معايير إختيار مدير إدارة الورش اإلنتاجية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 م المهارة

 ١    اإلشتراك مع المسئوليين فى وضع السياسة العامة للخدمات الهندسية للورش بالكلية 

القدرة على متابعة اإلشراف  على تجهيز ورش الكلية بالخامات و األدوات و األجهزة 
 الالزمة للتشغيل

٢ 

 ٣ القدرة على إعتماد أوامر التشغيل و المقايسات اإلبتدائية و النهائية.

 ٤  القدرة على إتخاذ القرار و يهتم بالتفاصيل قبل إتحاذ القرارلديه 

 ٥ مة عن العملزلديه المعلومات الال

 ٦ لديه القدرة على بناء عالقات عامة

 ٧ يشجع على تكوين فرق العمل و يحترم زمالؤه و يهتم بطرح أفكار جديدة

 ٨ العملاإلشتراك فى اللجان التى يكلف باإلشتراك بها تبعا لطبيعة 

 ٩ اإلشراف على مراجعة تكاليف التشغيل و مراقبة الخامات المنصرفة بالورش
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  معايير إختيار القيادات اإلدارية بكلية الهندسة جامعة فاروس

  معايير إختيار مدير إدارة الورش التعليمية

  

  

 

  

 

 م المهارة

اإلشتراك مع المسئوليين فى وضع السياسة العامة للخدمات الهندسية و التعليمية  للورش 
    بالكلية 

١ 

القدرة على متابعة اإلشراف  على تجهيز ورش الكلية بالخامات و األدوات و األجهزة 
 الالزمة للتشغيل

٢ 

 ٣  متابعة اإلشراف على خطط التدريب العملى 

 ٤  القرار و يهتم بالتفاصيل قبل إتحاذ القرارلديه القدرة على إتخاذ 

 ٥ مة عن العملزلديه المعلومات الال

 ٦ لديه القدرة على بناء عالقات عامة

 ٧ يشجع على تكوين فرق العمل و يحترم زمالؤه و يهتم بطرح أفكار جديدة

 ٨ اإلشتراك فى اللجان التى يكلف باإلشتراك بها تبعا لطبيعة العمل

 ٩ على مراجعة تكاليف التشغيل و مراقبة الخامات المنصرفة بالورشاإلشراف 


