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   معايير وآليات اختيار القيادات األكاديمية

 الهدف  

القومية لجودة التعليم فى معيار القيادة والحوكمة على ضتتتترورة وقود ةيادة واعية ىتفكى ف ر   رالمعايينصتتتت   

القراراال فى لطار لمكى م ئم    واىخاذ التطوير والستعى للى التمي،  وةادرة على وضتا الستيا تاال ال لمة ل ل   

 يضمن كفاءة وفاعلية المؤ سة.

كاديمية للى ىحرى الدةة فى ايتيار القياداال مما يضتتمن ىحقي   ىهدف عملية وضتتا معايير تيتيار القياداال اأو

التطوير الداعم والمستتتتتمر لرفا كفاءة وفاعلية المؤ تتتتستتتتة ولتحستتتتين قودة مخرقاال التعليم والتعلم والقدرة  

  .المؤ سية

 تحديد القيادات األكاديمية

 .عميد الكلية -1

 .وكالء الكلية  -2

 . رؤساء األقسام األكاديمية -3

 .الجودة ضمانمدير وحدة  -4

 .  المرشد األكاديمي العام ورائد األنشطة الطالبية  ، والوحداتمديرو المراكز  -5
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 االختيار. وآليات فيما يلى توصيف لمهام ومسئوليات كل قيـادة أكاديميـة ويتبعها معايير 

 عميد الكلية - ١

 مهام عميد الكلية 

الرؤية ات تتتراىيجية لل لية   كما يقتتتتتتوم بوضتتتتتتتتا الخطتتتتتتل يقوم عميد ال لية بوضتتا الخطل لتحقي    -1

ات تتتتراىيجية لتصتتتري  لمور ال لية ولدارة  تتتلونها العلمية والدارية والمالية فى ادود الستتتيا تتتة التى 

ير مها مجلس الجامعة ومجلس ال لية وفقا أا ام القوانين واللوائح والقراراال المعمول بها وبمتتتتا يضمن  

 ايل ال ليةانتظام العمل د 

يقوم عميد ال لية بتكفي  ةراراال مجلس ال لية ويفلغ رئيس الجامعة بمحاضتتتتر الجلستتتتاال والقراراال ي ل  -2

 .ثمانية ليام من ىاريخ صدورها كما يفلغ الهيلاال الجامعية المختصة بالقراراال التى يجتب اب غها لليها

عمال التى ىم انجالهتتتتا وكتتتت ل  اأعمال  يقدم عميد ال لية ىقرير نص   كوى للى مجلس ال لية وذل  باأ -3

التى  توف ىتم فى الخطو ة القادمة ما عر  المعوةاال ونقاط القوة وك ل  اتةترااتتتتتتاال المطلوا القيام  

 .بها للوصول للى ات تراىيجية الموضوعة

 :يشرف العميد على كافة اتقراءاال التكفي ية لتحقي  السيا اال المطلوبة وهى -4

 . اعداد الخطة التعليمية والعلمية فى ال لية ومتابعة ىكفي هاات راف على  -

 .التكسي  بين اأقه،ة الفكية والدارية والعاملين بال لية -

العمل على ىقديم اتةتراااال بشأن ا ت مال ااقة ال لية من هيلاال التدريس والفكيتين والفلتاال المساعدة   -

 .اأيرى والمكشآال والتجهي،اال واأدواال وغيرها

مراةفة  ير الدرا ة واتمتحاناال وضفل الكظام دايل ال لية واب غ رئيس الجامعة عن كل ما فى  أنه   -

 .المساس بسير العمل بال لية لو ما يكسب للى لاد اعضاء هيلة التدريس

 .ات راف على العاملين باأقه،ة الدارية بال لية ومراةفة لعمالهم -

ن  لون ال لية العلمية والتعليميتتة والداريتتة والماليتتة ويتضمن ه ا اعداد ىقرير فى نهاية كل عام قامعى ع -

التقرير عرضا أوقه نشاط ال لية ومستوى لداء العمتتل بهتتا و تتلون الدرا تتة واتمتحاناال ونتائجها وبيان  

العقفاال التى اعترضتت  التكفي  وعر  المقترااال بالحلول الم ئمتتتتتتة وبعر  ه ا التقرير على مجلس 

 .ية لبداء الرلى بشأنه ىمهيدا ل عرضه على مجلس الجامعةال ل
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 وكالء الكلية -2

 . 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 

للطلفة من الكااية التعليمية واتقتماعية والثقافية والرياضتتتتية والتى ىتضتتتتمن ىحقي  الرؤية  وضتتتتا الخطل  -1

 .ات تراىيجية لل لية وك ل  لهدافها ال لمة فى مجال رعاية ط ا ال لية

يقوم وكيل ال لية لشتلون التعليم والط ا بتقديم ىقرير نصت   تكوى للى العميد ويعر  علتتتتتى مجلس ال لية  -2

يه  ير العملية التعليمية فى ال لية وك ل  يتكاول التقريتتتر  تتتراا راضتتتيا لكشاطاال الطلفة اتقتماعية  مفيكا ف

والثقافية والرياضية والتدريب الصيفى ووضتتتتتا الطلفتتتتتة الوافتتتتتدين والمؤىمراال العلمية ومشاريا التخر .  

ه العملية التعليمية وطرق ىكفي ه  وك ل  يفين فيه المعوةاال ونقاط القوة وعتتتتتر  اتتتتت  للمش  ال التى ىواق

 .المتااة لإلم انياال وليضا لعداد الطلفة التتى يم تن لل ليتة ا تيعابها فى العام القادم وفقا 

يقوم وكيل ال لية لشلون التعليم والط ا ب افة اتقراءاال التكفي يتتتتة التتتتتى ىضتتتتمن ىحقيتتتت  ات تراىيجية    -3

 :كاآلىيالموضوعة 

 .   لية وات راف على التدريب الصيفى العملى للط ا ىصري  الطلفة فى ال -

  .عرضها على مجلس ال ليةو را ة مقترااال اأةسام فى  أن الكدا للتدريس واتمتحاناال متن يتار  ال ليتة د  -

  .ات راف على رعاية الشلون الرياضية واتقتماعية للط ا  -

  .والتربية العس رية فى ال ليةات راف على متابعة ىدريس المقرراال القومية  -

  .ات راف على  لون الط ا الوافدين -

 . على المؤىمر العلمى السكوى لل لية فيما يخصه   ما يعراعداد  -

 ال راف على مل  الط ا المتعثرين  -4

 ال راف على مل  لجكة ىطوير المكاهج  -5

 المتابعة الدورية للمكصة الل ترونية  -6

 ال كتروتال واأر ي  ال راف على  -7

 وضا الجداول الدرا ية والمتحاناال  -8

 متابعة مل  المقرر فى برامج المرالة الجامعية اأولى  -9

 العمل بما يسكد لليه من لعمال. -10
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 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  ❖

 مهام ومسئوليات وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 

العليا والفحوث بوضا الخطل ال لمة لتحقي  الرؤيتتتة ات تتتتراىيجية ولهدافها يقوم وكيل ال لية للدرا اال   -1

الخاصة بشلون الدرا اال العليا والفحوث وكفالة رفا المستوى العلمى لطلفتتتة الدرا تتتاال العليا من الكااية  

ال لية وىحديث   التعليمية والثقافية واتقتماعية والرياضية وىشجيا الكشتتر العلمتتى والمتتؤىمراال العلمية فى

 .وىطوير الم تفة

يقوم وكيل ال لية للدرا اال العليا بتقديم ىقرير نص   كوى لعملية ال لية يعر  علتتى مجلتتس ال لية مفيكا    -2

فيه  تتير العملية التعليمية للدرا تتاال العليا وك ل  موة  اأبحاث والكشتتر العلمى دايتتتتتتتل ال لية وىرىيفا  

هيلة التدريس بال لية فى المجاتال المختلفة. ك ل  يشتتتتمل التقرير   لألبحاث التى ىم نشتتتترها من لعضتتتتاء

المؤىمراال العلمية التى ىم  والمؤىمراال المقتراة ويطة العمل فيها . كما ي ون فى التقرير  راا مفص  

عن الم تفاال دايل ال لية واجم ال تب المشتراه والتى يجب  راؤها وكتت ل  المج ال التى يجب ات ترا  

 .بخدمة الفحث العلمى بال لية فيها

يقوم وكيل ال لية للدرا اال العليا والفحوث ب افة اتقتتراءاال التكفي ية التتتى ىضتتمن ىحقيتت  ات تراىيجية    -3

 :كاآلىيالموضوعة 

اعداد يطة للدرا اال العليا والفحوث العلمية فى ال لية بكاء على اةترااتتتتاال مجتتتتالس اأةستتتتام واللجان   -

 . المختصة

 .متابعة ىكفي  ه ه الخطة فى اأةسام المختلفة بال لية -

 .ات راف على  لون الكشر العلمى فى ال لية ومتابعة ىكفي  السيا ة فى ه ا الشأن  -

  .اةتراح ىكظيم المؤىمراال والكدواال العلمية فى ال لية وىولى  لون الع ةاال الخارقية  -

 .ية فيما يخصهاعداد ما يعر  على المؤىمر العلمى السكوى لل ل  -

 .ات راف على  لون الم تفة واةتراح الخطة لت،ويدها بال تب والمراقا والدرا اال   -

 لنشاء برامج درا اال عليا بال لية ىلفى لاتياقاال  وق العمل. -

 ال راف على المقرراال على المكصة الل ترونية  -

 متابعة مل  المقرر فى برامج الدرا اال العليا -
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 خدمة المجتمع وتنمية البيئة  لشئونوكيل الكلية   ❖

 مهام ومسئوليات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

وضا الخطل ال لمة لتحقي  الرؤية ات تراىيجية ولهدافها فيما يخص  لون يدمتتة المجتمتتا وىكمية الفيلة     -1

ولدارة  تتلون اأنشتتطة الخاصتتة بخدمة المجتما الصتتكاعى واتنتاقى والفيلة وك ل  لدارة  تتلون الواداال  

 ذاال الطابا الخاص بال لية وضمان ىوكيد الجودة للخدماال المقدمة

 :لسيا اال التى ى فل الوصول للى ات تراىيجية الموضوعة من ي لوضا ا  -2

 . . ىقرير التواصل بين المجتما الصكاعى واتنتاقى والخدمى والمجتما اأكاديمى دايل ال لية -

العمل على ليادة الوعى بالتغيراال الفيلية من ي ل الكشراال الخاصة بقتتتتتوانين الفيلتتتتتة دايتتتتتل ويار    -

  .ال لية

 . .الوعى الفيلى فى المجتما الجامعىنشر  -

 . .التعرف على ااتياقاال المجتما الصكاعى والخدمى وربطه بالمجتما الجامعى -

 .ىكمية الموارد ال اىية بال لية  -

 . ىشجيا لعضاء هيلة التدريس على التعامل ما المجتما الصكاعى -

 .ة بقتوانين الفيلتة دايتل ويار  ال ليةالعمل على ليادة الوعى بالتغيراال الفيلية من ي ل الكشراال الخاص -

يقوم وكيل ال لية بتقديم ىقرير نصت   تكوى للعميد ولمجلس ال لية موضتحا فيه الكشتاطاال التتتتتتتى ةام  بها   -3

ال لية والواداال ذاال الطابا الخاص فى ه ه المدة وك ل  مفيكا العقفاال ونقاط القتتتتتوة ووضا ىصور للخطة 

 .فى الفترة القادمة

 تقى التوظي ىكظيم مل -4
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 األكاديمية األقسامرؤساء  ❖

 مهام ومسئوليات رئيس القسم 

يشرف رئيس مجلس القسم على الشلون العلمية والدارية والمالية بالقسم فى ادود السيا ة التتتتى ير مها   .1

 مجلس ال لية ومجلس القسم وفقا أا ام القوانين واللوائح والقراراال المعمول بها

 متابعة وىقييم لعضاء هيلة التدريس والهيلة المعاونة بالقسم .  .2

 اء المعامل التابعة للقسم . كمتابعة وىقييم لم .3

 . وعلى المكصة الل ترونيةاضراال والدروس العملية والقاال الكقاش لمقرراال ةسمه بال لية حالم متابعة .4

 قرراال القسم .اعمال اتمتحاناال الكظرية والعملية والشفوية لمعلى   رافال .5

 لعمال التصحيح لمقرراال القسم . ال راف على  .6

 ال ترا  فى ندواال ومؤىمراال ال لية .  .7

 ات راف على الر ائل العملية وبرامج الدرا اال العليا فى التخصص  . .8

يقدم رئيس مجلس القسم بعد العر  على مجلس القسم ىقريرا للى العميد فى نهايتتة كتتل عتتام قامعى عن   .9

 . لون القسم العلمية والتعليمية والدارية والمالية وذل  للعر  على مجلس ال لية

 القيام بما يسكد اليه من لعمال من ةفل عميد ال لية  . .10
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 المديرالتنفيذى لوحدة ضمان الجودة  ❖

 المديرالتنفيذى لوحدة ضمان الجودة مهام ومسئوليات 

متابعة ىكفي  السيا ة العامة الموضوعة لتحقي  لهداف الوادة بما يتف  ما  يا ة ولهداف مرك، ضمان   -

 الجودة بالجامعة . 

 متابعة ىكفي  القرراال التى يصدرها مجلس لدارة الوادة .  -

ىشتتتت يل الهي ل اتدارى والتكظيمى للوادة وايتيار لعضتتتتاء هيلة التدريس بال لية من ذوى الخفرة فى  -

 جال ضمان الجودة والتطوير وىحديد المهام الوظيفية لجميا لعضاء الوادة .م

 اتقتماع دوريا بأعضاء الوادة .  -

 ات راف الفكى واتدارى على العاملين بالوادة .  -

 متابعة لداء العمل بالوادة واىخاذ اتقراءاال ال لمة تنتظامه وانضفاطه .  -

 ين يمثلون لةستتام ال لية  ن لعضتتاء هيلة التدريس بال لية المضتتمان الجودة اتقتماع دوريا ما مكستتقى   -

 بوادة ضمان الجودة .

 مراقعة التقارير الدورية لمكسقى ضمان الجودة بأةسام ال لية .  -

ات تتتتراف على ىقتديم التدعم الفكى من الواتدة أةستتتتام ال ليتة فى المرااتل المختلفتة من عمليتة التطوير   -

 ك ل  متابعة ات تمرارية فى اأداء اسب المعايير اأكاديمية .ولنشاء نظام ضمان قودة دايلى و

 وضا يطة ىدريب  كوية ل افة الفلاال بال لية. -

 وضا يطل للمراقعة الدايلية بال لية. -

 التواصل المستمر ما مرك، ضمان الجودة بالجامعة. -

 القيام بإ تط ع رلى الفلاال المختلفة فى مواضا يقررها مجلس لدارة الوادة. -
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   القيادات األكاديمية : ثانيا: معايير اختيار 

 الدارية.ولقيادية ا القدراال  .1

 المشاركة فى مجاتال التطوير على مستوى ال لية ومستوى الجامعة والمستوى القومى. .2

 الكشاط العلمى والفحث العلمى فى لاد ىخصصاال ال لية. .3

 المشاركة فى اأنشطة والخدماال المختلفة. .4

 ) على مستوى المؤ سة / الجامعة / المجتما ( . مساهماال فى مجال الجودة والتطويرال .5

 المشاركة فى اأنشطة القومية. .6

 المشاركة فى ىكمية الموارد ال اىية لل لية. .7

 الك،اهة.وجل الوظيفى ال ى يشهد باتلت،ام الس .8

 ما ال،م ء والرؤ اء والمرؤ ين.المثمر التعاون الع ةة الطيفة و .9

 الدور الفعال فى الع ةاال المتفادلة ما القطاعاال النتاقية والخدمية فى المجتما. .10

والجودة   ات تتتراىيجياقتيال مجموعة دوراال ىدريفية تكتستتاا مهاراال القيادة اأكاديمية والتخطيل   .11

 الشاملة وىطفيقاىها فى السياق اأكاديمي و... للخ.

 العمل. القدرة على وضا ا تراىيجياال وآلياال لسير .12

 القدرة على ىقديم يطة للتطوير والتحسين فى مجال العمل. .13

 الحصول على قوائ، علمية. .14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Pharos University in Alexandria باإلسكندرية  فــاروس جامـــعة

 Quality Assurance Center (QAC) ضمان الجودة  مركز

 القيادات األكاديمية: آليات اختيار  ▪

( 2 الطفعتة)يتم ليتيتار القيتاداال اأكتاديميتة فى قتامعتة فتاروس وفقتا لقتانون ىكظيم الجتامعتاال وتئحتته التكفيت يتة  -

ىراعى فى المقتام ى تافؤ الفرص وىحق   ومعلكتة  معتمتدة  وكت لت  بكتاء على معتايير        2005والمعتدلتة لستتتتكتة  

 .مستلولية التطوير والتغييراأول ايتيار لفضل العكاصر لتولى لمام القيادة وىحمل 

عن طري  التر تيح من اتدارة العليا للجامعة دون مشتاركة اعضتاء هيلة التدريس في  يتم   عميد الكليةاختيار  -

 اتيتيار.

بقرار من رئيس مجلس اأمكاء بعد لي  رلي رئيس الجامعة من بين ل تاى ة ال لية بشترط لن  يعين عميد ال لية -

ي ون  تغل وظيفة ل تتاذ بإادى الجامعاال على لن ي ون متفرغا وممن ىتوافر فيهم الشتروط المقررة ال لمة  

 لشغل وظيفة ل تاذ.

رئيس  للى  يد تم التر تتيح من العمويضتتوعة  يتم وفقاً للمعايير المو اختيار الوكالء ورؤســاء األقســام العلمية -

 .ا  يادىه يتم اليتيارور مبعد التشاوالجامعة 

يعين رئيس مجلس اأمكتاء وكيتل ال ليتة بكتاء على ىر تتتتيح رئيس الجتامعتة بعتد ليت  رلي عميتد ال ليتة من بين   -

 اأ اى ة ويشترط لن ي ون متفرغا وذل  لمدة  كة ةابلة للتجديد.

يتم ايتيار مدير وادة ضتتتمان الجودة عن طري  اتع ن عن المكصتتتب   الجودةة ضـــمان  اختيار مدير وحد -

على لجكة   عر  برنامج التحستين من ةفل كل اأعضتاء المتقدمين للتر تيحيتم  م  ثالشتاغر بالو تائل المختلفة  

 .للتر يح ومن ثم يتم ىعييكهموك ل  لعضاء من مرك، ضمان الجودة بالجامعة ةياداال ال لية ىت ون من 

يتيار عن طري  اتيتم    ، المرشـد األكاديمي العام ورائد األنشـطة الطالبية اختيار مديرو المراكز والوحدات -

عر  برنامج التحستتتين من ةفل كل اأعضتتتاء  يتم  م  ثاتع ن عن المكصتتتب الشتتتاغر بالو تتتائل المختلفة  

 تر يح في مجلس ال لية.لل لمتقدمينا
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 القيادات اإلدارية آلية ومعايير اختيار 
  

ىهدف عملية وضتا معايير تيتيار القياداال الدارية الى ىحرى الدةة فى ايتيار ه ه القياداال مما يضتمن ىحقي   

وفاعلية المؤ تتتستتتة   ويتم ات تتتتعانة به ه المعايير عكد ىعيين لو ىرةية   التطوير الداعم والمستتتتمر ورفا كفاءة

القيادة اتدارية ويتم ىحديدها استتتب متطلفاال كل وظيفة وااتياقاىها والصتتتفاال لتى يجب لن ىتوافر فى المدير 

 القائم عليها . 

 شروط شغل الوظيفة :

 ى مجال العمل . مؤهل درا ى عال مكا ب لمجال العمل للى قانب ىوافر الخفرة ف -

 اقتيال الفرامج التدريفية .  -

 القدرة على القيادة والتوقية . -

ةضتاء مدة بيكية ةدرها  تكتين على اأةل فى وظيفة من الدرقة اأدنى مفا ترة فى االة الترةية فى الوظائ    -

 (.Aىقدير )المؤ سة ىتم بكاءا على ث ثة ىقييماال  ابقة متتالية يتم ي لها الحصول على  من دايل

 اقتيال المقابلة الشخصية . -

 عمل ليتفار للغة اتنجلي،ية ومهاراال الحا ب اآللى لمن ىم ايتيارهم ي ل المقابلة الشخصية . -

 آلية اختيار القيادات اإلدارية :

على صتتتتفحاال الجرائد والموةا  قدم للوظيفتة واتع ن عكها دايل ويار  الجامعة تيتم وضتتتتا  تتتتروط لل -

 لجامعة . اتل ترونى ل

 يتم قما السيرة ال اىية للمتقدمين للوظيفة ويتم فرلها من ةفل لجكة مش لة من الموارد الفشرية بالجامعة .  -

 يتم ىصكيفهم وىرىيفهم من ايث مدى م ئمة المؤهل الدرا ى و كواال الخفرة لشغل الوظيفة المعلن عكها .  -

ل كور لشتغل الوظيفة يتم التأكيد على اتنتهاء من  يتم وضتا معايير للستن  وفى االة ىقدم صتغار الستن من ا -

 لداء الخدمة العس رية لو ما يفيد اتعفاء مكها . 

 . ىم ايتيارهم وفقا للشروط السابقةال ين ىحديد مواعيد للمقاب ال الشخصية واع ن اأ خاص المتقدمين  ميت -

مستتشتار الموارد   + ةمن لمين عام الجامع يتم عمل مقابلة فردية للمتقدمين لشتغل الوظيفة من ةفل لجكة مشت لة -

 بالع ن.مدير  لون العاملين تيتيار اأنسب لشغل الوظيفة المتقدم لها  +الفشرية 

 بعض المعايير فى ايتيار القياداال الدارية ممثلة فيما يلى :يتم لثكاء المقابلة الشخصية الح م على  -
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  اإلدارية:القيادات   اختيارمعايير  

  العمل.المعرفة والفهم لطفيعة العمل بالدارة التي  يرل ها من ي ل الممار ة العملية في نفس مجال  -

 وال راف.القدرة على القيادة والتوقيه  -

 ضغل.القدرة على العمل ىح   -

  الوة .مهارة في لدارة   -

 التقارير.مهارة عالية في اتىصال واعداد  -

  المكطقى.ةدرة على التحليل والتوقيه  -

  المش  ال.ةدرة عالية على اىخاذ القراراال وىحمل المسلولياال وال  -

  ات تراىيجي.مهاراال متقدمة في مجال التخطيل  -

 للعمل.فهم القوانين واللوائح والقراءاال المكظمة  -

بوة  العاملين في العمل وىحستتين  القدرة على ىطوير اأداء وذل  بتحستتين مستتتوى لداء العاملين واتنتفاع   -

  المتااة.ا تخدام الموارد والم اناال المادية والمالية 

  ومعالجتها.لتلقى   اوى العاملين ودرا تها بدةة  ات تعداد  -

  وموضوعية.ومعاملتهم بعدالة ومساواة  نالمرؤو يااترام  -

في اتلت،ام واتنضتتفاط والك،اهة واأي ق ال ريمة والستتلو  القويم والترفا عن    القدوة للمرؤو تتين  لن يقدم -

  الصغائر.

  لقكفية.لىقان لغة  -

  فري .القدرة على التواصل ما اآليرين والعمل ضمن  -

  والعدل.الك،اهة والشفافية  -

  العمل.اتلت،ام بقواعد ولداا  -

 يلة التدريس والعاملين.تمتا بااترام لعضاء هوال ما اآليرينالع ةاال الشخصية الطيفة والتعاون  -

 لم يوةا عليه آية ق،اءاال لو لداناال. -


