
 

 معايير وآليات اختيار القيادات األكاديمية

  معايير اختيار عميد الكلية 

 .انجُسٛخ يصر٘ ٚكٌٕ أٌ -1

 .انكهٛخ رخصصبد أحذ فٙ انذكزٕراِ درجخ عهٗ حبصال ٚكٌٕ أٌ -٢

 .انفعهٙ انعًم يٍ ٔاحذح سُخ عٍ الرقم نًذح ثبنكهٛخ أسزبرا يُصت شغم قذ ٚكٌٕ أٌ -٣

 .االسزرارٛجٙ انزخطٛظ عهٗ انقذرح نذّٚ -٤

 .ٔانجبيعخ انًؤسسخ يسزٕٖ عهٗ ٔانزطٕٚر انجٕدح أعًبل فٙ انًشبركخ -٥

 .انطالثٛخ األَشطخ فٙ انًشبركخ -٦

 .ثبنكهٛخ انجحثٛخ ٔانًشرٔعبد انعهًٙ انجحث فٙ انًسبًْخ -٧

 .انزذرٚجٛخ ٔانذٔراد انعهًٛخ ٔانُذٔاد انًؤرًراد فٙ انًشبركخ -٨

 .انجرايج ٔرقرٚر رٕصٛف إعذاد فٙ انًشبركخ -٩

 .انكهٛخ ٔفبعهٛبد َٔشبطبد انهجبٌ فٙ انًشبركخ - 1١

 .انًجزًع خذيخ َشبطبد فٙ انًسبًْخ - 11

 .اٜخرٍٚ قٛبدح عهٗ انقذرح نذّٚ - 1٢

 .فرٚق ضًٍ ٔانعًم اٜخرٍٚ يع انزٕاصم عهٗ انقذرح نذّٚ - 1٣

 .ضغظ رحذ ٔانعًم انٕقذ إدارح عهٗ انقذرح نذّٚ - 1٤

 .انًشكالد ٔحم انقراراد الرخبر انقذرح نذّٚ - 1٥

 .ٔانعذل ٔانشفبفٛخ انُزاْخ - 1٦

 .انًُٓخ ٔآداة ثقٕاعذ االنززاو - 1٧

 .انزذرٚس ْٛئخ أعضبء ثبحزراو ٔانزًزع اٜخرٍٚ يع ٔانزعبٌٔ بنكهٛخ:انشخصٛ انعالقبد - 1٨

 .جزاءاد أٔ إداَبد عهّٛ ٕٚقع نى - 1٩

 

 

 

 



 معايير اختيار وكالء الكلية : 

 .انجُسٛخ يصر٘ ٚكٌٕ أٌ .1

 .انكهٛخ رخصصبد أحذ فٙ انذكزٕراِ درجخ عهٗ حبصال ٚكٌٕ أٌ .٢

 .انفعهٙ انعًم يٍ ٔاحذح سُخ عٍ الرقم نًذح ثبنكهٛخ أسزبرا يُصت شغم قذ ٚكٌٕ أٌ .٣

 .االسزرارٛجٙ انزخطٛظ عهٗ انقذرح نذّٚ .٤

 .ٔانجبيعخ انًؤسسخ يسزٕٖ عهٗ ٔانزطٕٚر انجٕدح أعًبل فٙ انًشبركخ .٥

 .انطالثٛخ األَشطخ فٙ انًشبركخ .٦

 .ثبنكهٛخ انجحثٛخ ٔانًشرٔعبد انعهًٙ انجحث فٙ انًسبًْخ .٧

 .انزذرٚجٛخ ٔانذٔراد انعهًٛخ ٔانُذٔاد انًؤرًراد فٙ انًشبركخ .٨

 .انجرَبيج ٔرقرٚر رٕصٛف إعذاد فٙ انًشبركخ .٩

 .انكهٛخ ٔفبعهٛبد َٔشبطبد انهجبٌ فٙ انًشبركخ . 1١

 .انًجزًع خذيخ َشبطبد فٙ انًسبًْخ . 11

 . اٜخرٍٚ قٛبدح عهٗ انقذرح نذّٚ . 1٢

 .فرٚق ضًٍ ٔانعًم اٜخرٍٚ يع انزٕاصم عهٗ انقذرح نذّٚ . 1٣

 .ضغظ رحذ ٔانعًم انٕقذ إدارح عهٗ انقذرح نذّٚ . 1٤

 .انًشكالد ٔحم انقراراد الرخبر انقذرح نذّٚ . 1٥

 .ٔانعذل ٔانشفبفٛخ انُزاْخ . 1٦

 .انًُٓخ ٔآداة ثقٕاعذ االنززاو . 1٧

 .انزذرٚس ْٛئخ أعضبء ثبحزراو ٔانزًزع اٜخرٍٚ يع ٔانزعبٌٔ انطٛجخ انشخصٛخ انعالقبد . 1٨

 .جزاءاد أٔ إداَبد عهّٛ ٕٚقع نى . 1٩

 

 

 

 

 

 



  األقساممعايير اختيار رؤساء 

 ركبفؤ رحقق ٔيعهُخ يٕثقخ يٕضٕعٛخ يعبٚٛر عهٗ ثُبء األكبدًٚٙ انقسى رئٛس ثبخزٛبر انًؤسسخ رقٕو

 :االخزٛبر عُذ اٜرٛخ ٔانًٓبراد انًعبرف يراعبح ٔٚجت انفرص

 .االسزرارٛجٙ انزخطٛظ .1

 .ٔانجحثٙ انعهًٙ ٔانُشبط انكفبءح .٢

 .ٔانجرايج انًقرراد ٔرقرٚر رٕصٛف صٛبغخ ثكٛفٛخ ٔاإلنًبو ٔانزطٕٚر انجٕدح يجبالد فٙ انًسبًْخ .٣

 .ٔانجٕدح انقٛبدح يجبل فٙ انزذرٚجٛخ انذٔراد فٙ انًشبركخ .٤

 .انطالثٛخ ٔانخذيبد األَشطخ فٙ انًشبركخ .٥

 . انفرٚق ٔإدارح انًشبكم يٕاجٓخ عهٗ انقذرح .٦

 .انخبرجٙ ٔانًجزًع نهكهٛخ انًجزًعٛخ انخذيبد فٙ انًشبركخ .٧

 .ٔانًرؤٔسٍٛ ٔانرؤسبء انزيالء يع ٔانعالقخ انزعبٌٔ .٨

 .جزاءاد أٔ إداَبد عهّٛ ٕٚقع نى .٩

 .انًُٓخ ثآداة ٔاالنززاو انُزاْخ . 1١

 

 معايير اختيار مذير وحذة ضمان الجودة 

 .انجُسٛخ يصر٘ ٚكٌٕ أٌ .1

 .انكهٛخ رخصصبد أحذ فٙ انذكزٕراِ درجخ عهٗ حبصال ٚكٌٕ أٌ .٢

 انفعهٙ انعًم يٍ سُٕاد ٣ عٍ رقم ال نًذح انكهٛخ فٙ انزذرٚس ْٛئخ عضٕ يُصت شغم قذ ٚكٌٕ أٌ .٣

 كعضٕ انفعهٙ انعًم يٍ سُٕاد ٧ عٍ رقم ال نًذح أٔ انذكزٕراِ درجخ عهٗ حصٕنّ ثعذ رذرٚس ْٛئخ كعضٕ

 .انذكزٕراِ درجخ عهٗ حصٕنّ ثعذ سُٕاد ٣ األقم عهٗ يُٓب رذرٚس ْٛئخ

 . االسزرارٛجٙ انزخطٛظ عهٗ انقذرح نذّٚ .٤

 .ٔانجبيعخ انًؤسسخ يسزٕٖ عهٗ ٔانزطٕٚر انجٕدح أعًبل فٙ انًشبركخ .٥

 .انطالثٛخ األَشطخ فٙ انًشبركخ .٦

 .انزذرٚجٛخ ٔانذٔراد انعهًٛخ ٔانُذٔاد انًؤرًراد فٙ انًشبركخ .٧

 .اٜخرٍٚ قٛبدح عهٗ انقذرح نذّٚ .٨

 .ضغظ رحذ ٔانعًم اٜخرٍٚ يع انزٕاصم عهٗ انقذرح نذّٚ .٩



 .ضغظ رحذ ٔانعًم انٕقذ إدارح عهٗ انقذرح نذّٚ . 1١

 .انًشكالد ٔحم انقرار ارخبر عهٗ انقذرح نذّٚ.  11

 .انًُٓخ ٔقٕاعذ ثآداة ٔاالنززاو ٔانشفبفٛخ ثبنُزاْخ انزًزع . 1٢

 .انزذرٚس ْٛئخ أعضبء ثبحزراو ٔانزًزع اٜخرٍٚ يع ٔانزعبٌٔ انطٛجخ انشخصٛخ انعالقبد . 1٣

 .جزاءاد أٔ إداَبد أ٘ عهّٛ ٕٚقع نى . 1٤

 

الخاص الطابع رات الوحذات مذيري اختيار معايير

 .انكهٛخ رخصصبد أحذ فٙ انذكزٕراِ درجخ عهٗ حبصال ٚكٌٕ أٌ .1

 انفعهٙ انعًم يٍ سُخ عٍ رقم ال نًذح انكهٛخ فٙ انزذرٚس ْٛئخ عضٕ يُصت شغم قذ ٚكٌٕ أٌ .٢

 . انذكزٕرح درجخ عهٗ حصٕنّ ثعذ رذرٚس ْٛئخ كعضٕ

 .االسزرارٛجٙ انزخطٛظ عهٗ انقذرح نذّٚ .٣

 .اٜخرٍٚ قٛبدح عهٗ انقذرح نذّٚ .٤

 .فرٚق ضًٍ ٔانعًم اٜخرٍٚ يع انزٕاصم عهٗ انقذرح نذّٚ .٥

 .ضغظ رحذ ٔانعًم انٕقذ إدارح عهٗ انقذرح نذّٚ .٦

 .انًشكالد ٔحم انقرار ارخبر عهٗ انقذرح نذّٚ .٧

 .انًُٓخ ٔقٕاعذ ثآداة ٔاالنززاو ٔانشفبفٛخ ثبنُزاْخ انزًزع .٨

 .جزاءاد أٔ إداَبد أ٘ عهّٛ ٕٚقع نى .٩

 

 

 

 

 

 

 


