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معايير وآليات اختيار القيادات األكاديمية
الهدف
نصتتتتتت المعايير القومية لجودة التعليم فى معيار القيادة والحوكمة على ضتتتتتترورة واود ويادة واعية فتر ى ف ر
التطوير والسعى إلى التميز ،ووادرة على وضع السياسات الالزمة لذلك وافخاذ القرارات فى إطار زم ى مالئم
يضمن كفاءة وفاعلية المؤسسة.
وفهدف عملية وضتتتع معايير ياتيار القيادات اأكاديمية إلى فحرى الدوة فى ااتيار القيادات مما يضتتتمن فحقي
التطوير الداعم والمستتتتتتتمر لرفع كفاءة وفاعلية المؤستتتتتتستتتتتتة ولتحستتتتتتين اودة مخراات التعليم والتعلم والقدرة
المؤسسية .

تحديد القيادات األكاديمية
 -1عميد الكلية.
 -2وكالء الكلية.
 -3رؤساء األقسام األكاديمية.
 -4مدير وحدة إدارة الجودة.
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فيما يلى توصيف لمهام ومسئوليات كل قيـادة أكاديميـة ويتبعها معايير وآليات االختيار.
 -١عميد الكلية
مهام عميد الكلية
-1

-2
-3

-4
-

يقوم عميد ال لية بوضتتتع الخطت لتحقي الر ية ايستتتترافيجية لل لية  ،كما يقضتتتتتتتتوم بوضتتتضتتتتتتتتع الخطضتتتتتتتتت
ايستتتتترافيجية لتصتتتتريل لمور ال لية وإدارة شتتتتاونها العلمية وايدارية والمالية فى دود الستتتتياستتتتة التى
يرسمها مجلس الجامعة ومجلس ال لية وفقا أ ام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها وبمضتتتتا يضمن
انتظام العمل داال ال لية
يقوم عميد ال لية بت فيذ ورارات مجلس ال لية ويرلغ رئيس الجامعة بمحاضتتتتتتر الجلستتتتتتات والقرارات االل
ثمانية ليام من فاريخ صدورها كما يرلغ الهياات الجامعية المختصة بالقرارات التى يجضب ابالغها إليها.
يقدم عميد ال لية فقرير نصل س وى إلى مجلس ال لية وذلك باأعمال التى فم انجازهضتتتتتا وكضتتتتتذلك اأعمال
التى ستتوف فتم فى الخطو ة القادمة مع عرض المعووات ونقاط القوة وكذلك ايوترا ضتتتتتتتات المطلوم القيام
بها للوصول إلى ايسترافيجية الموضوعة.
يشرف العميد على كافة اياراءات الت فيذية لتحقي السياسات المطلوبة وهى:
ايشراف على اعداد الخطة التعليمية والعلمية فى ال لية ومتابعة ف فيذها.
الت سي بين اأاهزة الف ية وايدارية والعاملين بال لية.
العمل على فقديم ايوترا ات بشأن است مال ااة ال لية من هياات التدريس والف يضين والفاضات المساعدة
اأارى والم شآت والتجهيزات واأدوات وغيرها.
مراورة سير الدراسة وايمتحانات وضرت ال ظام داال ال لية وابالغ رئيس الجامعة عن كل ما فى شأنه
المساس بسير العمل بال لية لو ما ي سب إلى ل د اعضاء هياة التدريس.
ايشراف على العاملين باأاهزة ايدارية بال لية ومراورة لعمالهم.
اعداد فقرير فى نهاية كل عام اامعى عن شاون ال لية العلمية والتعليميضة وايداريضة والماليضة ويتضمن هذا
التقر ير عرضا أواه نشاط ال لية ومستوى لداء العمضل بهضا وشضاون الدراسضة وايمتحانات ونتائجها وبيان
العقرات التى اعترضتتت الت فيذ وعرض المقتر ات بالحلول المالئمضتتتتتتتتتة وبعرض هذا التقرير على مجلس
ال لية يبداء الرلى بشأنه فمهيدا ل عرضه على مجلس الجامعة.
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 -2وكالء الكلية
أوال :تفاصيل مهام ومسئوليات كل وكيل من وكالء الكلية كل حسب اختصاصه واإلدارات التابعـة له.

❖ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
مهام ومسئوليات وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 -1وضتتتتتع الخطت للطلرة من ال ا ية التعليمية واياتماعية والةقافية والرياضتتتتتية والتى فتضتتتتتمن فحقي الر ية
ايسترافيجية لل لية وكذلك لهدافها الالزمة فى مجال رعاية طالم ال لية.
 -2يقوم وكيل ال لية لشاون التعليم والطالم بتقديم فقرير نصل س وى إلى العميد ويعرض علضتتتتتى مجلس ال لية
مري ا فيه سير العملية التعليمية فى ال لية وكذلك يت اول التقريضتتر شضتتر ا راضضتتيا ل شاطات الطلرة اياتماعية
والةقافية والرياضية والتدريب الصيفى ووضضتتتتع الطلرضتتتتة الوافضتتتتدين والمؤفمرات العلمية ومشاريع التخر .
وكذلك يرين فيه المعووات ونقاط القوة وعضتتتترض ضتتتتال للمش الت التى فوااه العملية التعليمية وطر ف فيذ
وليضا لعداد الطلرة التضى يم ضن لل ليضة استيعابها فى العام القادم وفقا لإلم انيات المتا ة.
 -3يقوم وكيل ال لية لشاون التعليم والطالم ب افة اياراءات الت فيذيضتتتتة التضتتتتى فضضتتتتمن فحقيضتتتت ايسترافيجية
الموضوعة كاآلفي:
 فصريل الطلرة فى ال لية وايشراف على التدريب الصيفى العملى للطالم . دراسة مقتر ات اأوسام فى شأن ال دم للتدريس وايمتحانات مضن اضار ال ليضة وعرضها على مجلسال لية .
 ايشراف على رعاية الشاون الرياضية واياتماعية للطالم . ايشراف على متابعة فدريس المقررات القومية والتربية العس رية فى ال لية . ايشراف على شاون الطالم الوافدين . -اعداد ما يعرض على المؤفمر العلمى الس وى لل لية فيما يخصه.
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❖ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
مهام ومسئوليات وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
 -1يقوم وكيل ال لية للدراسات العليا والرحوث بوضع الخطت الالزمة لتحقي الر يضتتتة ايسضتتتترافيجية ولهدافها
الخاصة بشاون الدراسات العليا والرحوث وكفالة رفع المستوى العلمى لطلرضتتتة الدراسضتتتات العليا من ال ا ية
التعليمية والةقافية واياتماعية والرياضية وفشجيع ال شضر العلمضى والمضؤفمرات العلمية فى ال لية وفحديث
وفطوير الم ترة.
 -2يقوم وكيل ال لية للدراسات العليا بتقديم فقرير نصل س وى لعملية ال لية يعرض علضى مجلضس ال لية مري ا
فيه ستتتير العملية التعليمية للدراستتتات العليا وكذلك موول اأبحاث وال شتتتر العلمى دااضتتتتتتتتتل ال لية وفرفيرا
لألبحاث التى فم نشتتتتتترها من لعضتتتتتتاء هياة التدريس بال لية فى المجايت المختلفة .كذلك يشتتتتتتمل التقرير
المؤفمرات العلمية التى فم والمؤفمرات المقتر ة واطة العمل فيها  .كما ي ون فى التقرير شر ا مفصال
عن الم ترات داال ال لية و جم ال تب المشترا والتى يجب شرا ها وكضذلك المجالت التى يجب ايشتراك
فيها بخدمة الرحث العلمى بال لية.
 -3يقوم وكيل ال لية للدراسات العليا والرحوث ب افة اياضتتراءات الت فيذية التضتتى فضضتتمن فحقيضت ايسترافيجية
الموضوعة كاآلفي:
 اعداد اطة للدراسات العليا والرحوث العلمية فى ال لية ب اء على اوترا ضتتتتتات مجضتتتتتالس اأوسضتتتتتام واللجانالمختصة .
 متابعة ف فيذ هذ الخطة فى اأوسام المختلفة بال لية. ايشراف على شاون ال شر العلمى فى ال لية ومتابعة ف فيذ السياسة فى هذا الشأن. اوتراح ف ظيم المؤفمرات وال دوات العلمية فى ال لية وفولى شاون العالوات الخاراية . اعداد ما يعرض على المؤفمر العلمى الس وى لل لية فيما يخصه. -ايشراف على شاون الم ترة واوتراح الخطة لتزويدها بال تب والمرااع والدراسات.
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❖ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

مهام ومسئوليات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 -1وضع الخطت الالزمة لتحقي الر ية ايسترافيجية ولهدافها فيما يخص شاون ادمضة المجتمضع وف مية الرياة
وإدارة شتتتاون اأنشتتتطة الخاصتتتة بخدمة المجتمع الصتتت اعى واينتااى والرياة وكذلك إدارة شتتتاون الو دات
ذات الطابع الخاص بال لية وضمان فوكيد الجودة للخدمات المقدمة
 -2وضع السياسات التى ف فل الوصول إلى ايسترافيجية الموضوعة من االل:
 فقرير التواصل بين المجتمع الص اعى واينتااى والخدمى والمجتمع اأكاديمى داال ال لية. . العمل على زيادة الوعى بالتغيرات الرياية من االل ال شرات الخاصة بقضتتتتتتوانين الرياضتتتتتتة دااضتتتتتتل واارال لية .
 نشر الوعى الرياى فى المجتمع الجامعى. . التعرف على ا تيااات المجتمع الص اعى والخدمى وربطه بالمجتمع الجامعى. . ف مية الموارد الذافية بال لية. فشجيع لعضاء هياة التدريس على التعامل مع المجتمع الص اعى. العمل على زيادة الوعى بالتغيرات الرياية من االل ال شرات الخاصة بقضوانين الرياضة دااضل واار ال لية. -3يقوم وكيل ال لية بتقديم فقرير نصل س وى للعميد ولمجلس ال لية موضحا فيه ال شاطات التضتتتتتتتى وام بها
ال لية والو دات ذات الطابع الخاص فى هذ المدة وكذلك مري ا العقرات ونقاط القضتتتتتتوة ووضع فصور للخطة
فى الفترة القادمة
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❖ رؤساء األقسام األكاديمية

مهام ومسئوليات رئيس القسم
 -1يشرف رئيس مجلس القسم على الشاون العلمية وايدارية والمالية بالقسم فى دود السياسة التضتتتتتى يرسمها
مجلس ال لية ومجلس القسم وفقا أ ام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها
 -2متابعة وفقييم لعضاء هياة التدريس والهياة المعاونة بالقسم .
 -3متابعة وفقييم لماء المعامل التابعة للقسم .
 -4اعطاء الماضرات والدروس العملية و لقات ال قاش لمقررات وسمه بال لية .
 -5القيام باعمال ايمتحانات ال ظرية والعملية والشفوية لمقررات القسم .
 -6القيام بأعمال التصحيح لمقررات القسم .
 -7ايشتراك فى ندوات ومؤفمرات ال لية .
 -8ايشراف على الرسائل العملية وبرامج الدراسات العليا فى التخصص .
 -9القيام بما يس د اليه من لعمال من ورل عميد ال لية .
 -10يقدم رئيس مجلس القسم بعد العرض على مجلس القسم فقريرا إلى العميد فى نهايضة كضل عضام اامعى عن
شاون القسم العلمية والتعليمية وايدارية والمالية وذلك للعرض على مجلس ال لية.
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❖ المديرالتنفيذى لوحدة ضمان الجودة
مهام ومسئوليات المديرالتنفيذى لوحدة ضمان الجودة
 متابعة ف فيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقي لهداف الو دة بما يتف مع سياسة ولهداف مركز ضمانالجودة بالجامعة .
 متابعة ف فيذ القررات التى يصدرها مجلس إدارة الو دة . فشتتتتت يل الهي ل ايدارى والت ظيمى للو دة وااتيار لعضتتتتتاء هياة التدريس بال لية من ذوى الخررة فىمجال ضمان الجودة والتطوير وفحديد المهام الوظيفية لجميع لعضاء الو دة .
 اياتماع دوريا بأعضاء الو دة . ايشراف الف ى وايدارى على العاملين بالو دة . متابعة لداء العمل بالو دة وافخاذ اياراءات الالزمة ينتظامه وانضراطه . اياتماع دوريا مع م ستتقى ضتتمان الجودة من لعضتتاء هياة التدريس بال لية الذين يمةلون لوستتام ال ليةبو دة ضمان الجودة .
 مرااعة التقارير الدورية لم سقى ضمان الجودة بأوسام ال لية . ايشتتتتتتراف على فقديم الدعم الف ى من الو دة أوستتتتتتتام ال لية فى المرا ل المختلفة من عملية التطويروإنشاء نظام ضمان اودة داالى وكذلك متابعة ايستمرارية فى اأداء سب المعايير اأكاديمية .
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ثانيا :معايير اختيار القيادات األكاديمية :
 -1ال شاط العلمى والرحث العلمى فى ل د فخصصات ال لية.
 -2القدرات ايدارية والقيادية.
 -3المشاركة فى اأنشطة والخدمات المختلفة.
 -4المساهمات فى مجال الجودة والتطوير ( على مستوى المؤسسة  /الجامعة  /المجتمع ) .
 -5المشاركة فى اأنشطة القومية.
 -6المشاركة فى ف مية الموارد الذافية لل لية.
 -7السجل الوظيفى الذى يشهد بايلتزام وال زاهة.
 -8التعاون والعالوة الطيرة مع الزمالء والر ساء والمر سين.
 -9الدور الفعال فى العالوات المترادلة مع القطاعات اينتااية والخدمية فى المجتمع.
 -10ااتياز مجموعة دورات فدريرية يكتستتتتام مهارات القيادة اأكاديمية والتخطيت ايستتتتترافيجي والجودة
الشاملة وفطريقافها فى السيا اأكاديمي و ...إلخ.
 -11القدرة على وضع استرافيجيات وآليات لسير العمل.
 -12القدرة على فقديم اطة للتطوير والتحسين فى مجال العمل.
 -13الحصول على اوائز علمية.
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▪ آليات اختيار القيادات األكاديمية:
 يتم إاتيار القيادات اأكاديمية فى اامعة فاروس وفقا لقانون ف ظيم الجامعات ويئحته الت فيذية (الطرعة )2والمعدلة لستتتتتت ة  ، 2005وكذلك ب اء على معايير معتمدة ومعل ة فحق ف افؤ الفرص وفراعى فى المقام
اأول ااتيار لفضل الع اصر لتولى زمام القيادة وفحمل مسضاولية التطوير والتغيير.
 ي يواد مشتتتتاركة من اانب لعضتتتتاء هياة التدريس ع د إاتيار القيادات اأكاديمية ويم ن لن يراع الستتتتربل قص ال وادر لتولى عملية القيادة.
 إاتيار عمداء ال ليات يتم عن طري الترشيح من ايدارة العليا للجامعة. إاتيار )وكالء ال لية ور ساء اأوسام العلمية ) يتم على ال حو التالى :▪ ايعالن عن الم صتتتتتب الشتتتتتاغر ب ل الوستتتتتائل المختلفة مةل  :ايعالن عن طري الرريد ايل ترونى -
إرسال اطابات للسادة اأسافذة ر ساء اأوسام.
▪ عرض برنامج التحسين من ورل كل اأعضاء المتقدمين للترشيح لت فيذ االل فترة فوليه الم صب.
▪ إرسال هذ اأسماء ل ل القيادات بال لية للترشيح.
▪ إعالن إسم المرشح الذى صل على لعلى نسرة فصوي .
▪

متابعة ف فيذ الررنامج االل فترة الترشيح.

 -إاتيار مدير و دة ضمان الجودة يتم عن طري الترشيح فى مجلس ال لية .
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آلية ومعايير اختيار القيادات اإلدارية
فهدف عملية و ضع معايير ياتيار القيادات ايدارية الى فحرى الدوة فى ااتيار هذ القيادات مما ي ضمن فحقي
التطوير الداعم والمستتتتتمر ورفع كفاءة وفاعلية المؤستتتتستتتتة  ،ويتم ايستتتتتعانة بهذ المعايير ع د فعيين لو فروية
القيادة ايدارية ويتم فحديدها ستتتتب متطلرات كل وظيفة وا تيااافها والصتتتتفات لتى يجب لن فتوافر فى المدير
القائم عليها .

شروط شغل الوظيفة :
 مؤهل دراسى عال م اسب لمجال العمل إلى اانب فوافر الخررة فى مجال العمل . ااتياز الررامج التدريرية . القدرة على القيادة والتواية . وضتتاء مدة بي ية ودرها ست تين على اأول فى وظيفة من الدراة اأدنى مراشتترة فى الة التروية فى الوظائلمن داال المؤسسة فتم ب اءا على ثالثة فقييمات سابقة متتالية يتم االلها الحصول على فقدير (.)A
 ااتياز المقابلة الشخصية . -عمل إاترار للغة اينجليزية ومهارات الحاسب اآللى لمن فم ااتيارهم االل المقابلة الشخصية .

آلية اختيار القيادات اإلدارية :
 يتم وضتتتتتتع شتتتتتتروط للتقدم للوظيفة وايعالن ع ها داال واار الجامعة على صتتتتتتفحات الجرائد والمووعايل ترونى للجامعة .
 يتم امع السيرة الذافية للمتقدمين للوظيفة ويتم فرزها من ورل لج ة مش لة من الموارد الرشرية بالجامعة . يتم فص يفهم وفرفيرهم من يث مدى مالئمة المؤهل الدراسى وس وات الخررة لشغل الوظيفة المعلن ع ها . يتم وضتتع معايير للستتن ،وفى الة فقدم صتتغار الستتن من الذكور لشتتغل الوظيفة يتم التأكيد على اينتهاء منلداء الخدمة العس رية لو ما يفيد ايعفاء م ها .
 يتم فحديد مواعيد للمقابالت الشخصية واعالن اأشخاص المتقدمين الذين فم ااتيارهم وفقا للشروط السابقة. يتم عمل مقابلة فردية للمتقدمين لشغل الوظيفة من ورل لج ة مش لة من لمين عام الجامعة  +مستشار المواردالرشرية  +مدير شاون العاملين ياتيار اأنسب لشغل الوظيفة المتقدم لها بايعالن.
 -يتم لث اء المقابلة الشخصية الح م على بعض المعايير فى ااتيار القيادات ايدارية ممةلة فيما يلى :
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مركز ضمان الجودة

معايير اختيار القيادات اإلدارية:
 المعرفة والفهم لطريعة العمل بايدارة التي سيرلسها من االل الممارسة العملية في نفس مجال العمل. القدرة على القيادة والتوايه وايشراف. القدرة على العمل فح ضغت. مهارة في إدارة الوو . مهارة عالية في ايفصال واعداد التقارير. ودرة على التحليل والتوايه الم طقى. ودرة عالية على افخاذ القرارات وفحمل المساوليات و ل المش الت. مهارات متقدمة في مجال التخطيت ايسترافيجي. فهم القوانين واللوائح واياراءات الم ظمة للعمل. القدرة على فطوير اأداء وذلك بتحستتتين مستتتتوى لداء العاملين واينتفاع بوو العاملين في العمل وفحستتتيناستخدام الموارد وايم انات المادية والمالية المتا ة.
 ايستعداد لتلقى ش اوى العاملين ودراستها بدوة ومعالجتها. ا ترام المر وسين ومعاملتهم بعدالة ومساواة وموضوعية. لن يقدم القدوة للمر وستتين في ايلتزام واينضتتراط وال زاهة واأاال ال ريمة والستتلوك القويم والترفع عنالصغائر.
 إفقان لغة لا رية. القدرة على التواصل مع اآلارين والعمل ضمن فري . ال زاهة والشفافية والعدل. ايلتزام بقواعد ولدام العمل. العالوات الشخصية الطيرة والتعاون مع اآلارين والتمتع با ترام لعضاء هياة التدريس والعاملين. -لم يووع عليه آية ازاءات لو إدانات.

