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كــــلــٌــة الـطــب
معاٌٌر اختٌار القٌادات األكادٌمٌة واإلدارٌة بكلٌة الطب
المقدمة:
انطاللا ً من رإٌة الكلٌة التً تطمح فً أن تكون كلٌة عالٌة الجودة ومعتمدة ومعترف بها دولًٌا
فً مجال التعلٌم الطبً ،وفى ضوء ما تنتهجه الكلٌة نحو تطبٌك مفاهٌم الجودة ومعاٌٌر األداء
مما ٌلزم معه تطوٌر معاٌٌر وآلٌات التختٌار المٌادات األكادٌمٌة واإلدارٌة سعٌا ً منها للنهوض
بالكلٌة والرفع من كفاءتها وفاعلٌة أدائها كمإسسة تعلٌمٌة وبحثٌة تعمل لتخدمة المجتمع.
ومن مإشرات معٌار المٌادة والحوكمةهو اتختٌار المٌادات األكادٌمٌة واإلدارٌة وفما ً لمعاٌٌر
موضوعٌة ومعلنة وآلٌات ذات شفافٌة تحمك تكافإ الفرص وتداول السلطة.
تتبنى الكلٌة أسلوب لٌادة دٌممراطً ٌشجع على المشاركة وإبداء الرأي وحرٌة النمد واالبتكار،
كما تتبع أسلوب واضح وشفاف سعٌا ً التتخاذ المرارات.
إن استٌعاب طبٌعة المهام الموكلة لهذه المٌادات تعد التخطوة الجوهرٌة فً منهج االتختٌار ،بما
ٌتوافك مع سمات وتخصائص وأهداف المإسسة.

اختٌار القٌادات االكادٌمٌة:
هً مجموعة من التخطوات المحددة والمستتخدمة فً اتختٌار أفضل المرشحٌن للوظٌفة المٌادٌة
وٌعتمد ذلن على الموائمة بٌن ما ٌحمله الفرد من مإهالت وما تتطلبه وظٌفة المٌادة االكادٌمٌة
من شروط؛ فالمٌادة هً فن لتوجٌه جماعة من الناس والتؤثٌر فٌهم للوصول إلى الهدف بؤحسن
الوسائل و بؤلل التكالٌف فً حدود الموارد المتاحة.
وٌعتبر اتختٌار المٌادات من أهم المرارات ،بهدف تحمٌك التطوٌر المستمر لرفع الكفاءة والفاعلٌة،
ولتحسٌن جودة متخرجات التعلٌم والتعلم والمدرة المإسسٌة للكلٌة.
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وٌمكن تلتخٌص المعاٌٌر التً تستتخدم فً اتختٌار المٌادات االكادٌمٌة فٌما ٌلً:
 -1الكفاءة.
 -2الدرجة العلمٌة.
 -3النشاط العلمً.
 -4المدرات اإلدارٌة والمٌادٌة.
 -5المشاركة فً األنشطة والتخدمات الطالبٌة.
 -6المشاركة المجتمعٌة والبٌئٌة.
 -7التعاون والعاللة الطٌبة مع الزمالء والرإساء.
 -8السجل الوظٌفً الذي ٌشهد بالنزاهة وااللتزام.

أ -القٌادات األكادٌمٌة :
 -1عمٌد الكلٌة.
 -2وكٌل الكلٌة.
 -3رإساء األلسام العلمٌة
 -4رئٌس لسم الجودة وتمٌٌم األداء.

ب  -القٌادات اإلدارٌة:
 -1رئٌس لسم الشإون اإلدارٌة والمالٌة للكلٌة.
 -0مدٌرو الوحدات والمكاتب.

3

أوالً :معاٌٌر اختٌار عمٌد الكلٌة:
معٌار الكفاءة:
 .1أن ٌكون لٌبً الجنسٌة.
 .2أن ٌكون حاصالً على درجة الدكتوراه فً أحد تتخصصات الكلٌة.
 .3أن ٌكون متحصالً على درجة (أستاذ مشارن) على األلل.
 .4أن ٌكون لائم بالعمل بالكلٌة لمدة سنتٌن أكادٌمٌتٌن سابمتٌن ،على األلل.
 .5أال ٌكون لد سبك الحكم علٌه بعموبة جنائٌة ،فً إحدى الجرائم المنصوص علٌها فً
لانون العموبات ،أو فً جنحة متخلة بالشرف ،أو األمانة ،مالم ٌكن لد رد إلٌه اعتباره.
 .6تحدد فترة شغل وظٌفة عمٌد الكلٌة أربعة سنوات وتجدد مرة واحدة فمط.
ً ٌشهد بااللتزام والنزاهة.
 .7أن ٌكون لدٌه سج ٌّل وظٌف ٌّ
معٌار النشاط العلمً:
ً متمٌز فً التدرٌس واألبحاث واألنشطة العلمٌة فً أحد
 .2أن ٌكون لدٌه سج ٌّل علم ٌّ
تتخصصات الكلٌة.
 .0المشاركة فً المإتمرات والندوات العلمٌة والدورات التدرٌبٌة والمشروعات البحثٌة.
 .3المشاركة فً لجان االعتماد بمسم الجودة وتمٌٌم األداء بالكلٌة.
 .4المشاركة فً وضع التخطة االستراتٌجٌة للكلٌة.
 .5المشاركة فً اللجان ونشاطات وفعالٌات الكلٌة.
معٌار القدرات اإلدارٌة والقٌادٌة:
 .1أن ٌكون متمتعا ً بصفات تمكنه من التعامل مع الفئات المتختلفة داتخل الكلٌة.
 .2لدٌه المدرة على مواجهة األزمات وحل المشاكل ،وإدارة الجماعات باألسالٌب
العملٌة ،و تمبل النمد البناء.
 .3لدٌه المدرة على مشاركة كل األطراف المعنٌة فً عملٌة اتتخاذ المرارات.
 .4المدرة على إٌجاد مصادر تموٌل لتنمٌة المصادر الذاتٌة للكلٌة.
 .5لدٌه إلمام كاف عن التشرٌعات والموانٌن واللوائح المنظمة إلدارة الجامعة تمكنه من
المعرفة الجٌدة بإدارات الكلٌة ،ومهام وواجبات كل إدارة.
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 .6أن ٌكون لد تحصل على دورات تدرٌبٌة ،فً أحد مجاالت المٌادة والحوكمة أو
اإلدارة الجامعٌة.
 .7المدرة على المشاركة الفعالة فً المجالس واللجان العلمٌة واإلدارٌة على مستوى
المسم ،الكلٌة والجامعة.
 .8أن ٌكون الئمًا صحًٌا ،ولدٌه المدرة على العمل لساعات طوٌلة.
معٌار المشاركة فً األنشطة والخدمات الطالبٌة:
 .1أن ٌكون له مشاركة فعالة مع الطالب ،من تخالل األنشطة المتختلفة.
 .2تشجٌع الطالب على المشاركة فً األنشطة الطالبٌة المتختلفة ،مع وضع تخطة
لتعوٌضهم عن ولت المشاركات دراسٌا ً.
سن التخدمة التً ٌتلماها الطالب من ألسام وإدارات الكلٌة كلما أمكن ذلن.
ٌ .3ستطٌع أن ٌح ّ
معٌار المشاركة المجتمعٌة والبٌئٌة:
 .1المدرة على االسهام فً األنشطة التوعوٌة ،والتعاون مع المطاعات اإلنتاجٌة والتخدمٌة
فً المجتمع.
 .2المدرة على رسم السٌاسات المالئمة لتحمٌك المشاركة المجتمعٌة فً التعلٌم والبحث
العلمً بالكلٌة بما ٌحمك تخدمة المجتمع.
معٌار التعاون والعالقة الطٌبة مع الزمالء والرؤساء:
 .1احترام تخصوصٌة أعضاء هٌئة التدرٌس والعاملٌن والطالب .
 .2اإلٌمان بالعمل الجماعً وآلٌاته إلنجاز المهام التعلٌمٌة واإلدارٌة.
 .3التمتع بالسمعة الطٌبة والمكانة العلمٌة المتمٌزة فً األوساط األكادٌمٌة والمجتمعٌة.
ثانٌاً :معاٌٌر اختٌار الوكٌل:
نفس المعاٌٌر سالفة الذكر.
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ثالثًا :معاٌٌر اختٌار رئٌس القسم العلمً:
معٌار الكفاءة:
 .1أن ٌكون لٌبً الجنسٌة.
 .2ان ٌكون حاصال على درجة الدكتوراه أو الماجستٌر فً أحد تتخصصات المسم الذي
سٌرأسه.
 .3أن تكون درجته العلمٌة أستاذ مساعد على األلل.
 .4أن ٌكون لد شغل منصب بالكلٌة لمدة مناسبة من العمل الفعلً ،لمدة سنتٌن أكادٌمٌتٌن
سابمتٌن على األلل.
 .5أن ٌكون من بٌن ألدم ثالثة من أعضاء هٌئة التدرٌس بالمسم
 .6أال ٌكون لد ولع علٌه جزاء تؤدٌبً مالم ٌكن لد تم إلغاءه.
 .7أال ٌكون لد سبك الحكم علٌه بعموبة جنائٌة ،فً إحدى الجرائم المنصوص علٌها فً
لانون العموبات ،أو فً جنحة متخلة بالشرف ،أو األمانة ،مالم ٌكن لد رد إلٌه اعتباره.
معٌار النشاط العلمً:
 -1أن ٌكون متابعًا للبحث العلمً؛ كنشر األبحاث واإلشراف على الرسائل العلمٌة ،والمشاركة
فً المشروعات البحثٌة.
-2أن ٌمود برنامج الدراسات العلٌا بالمسم وأن ٌساهم فً تنمٌته وتوفٌر اإلحتٌاجات لنجاحه.
معٌار القدرات اإلدارٌة والقٌادٌة:
 -2أن ٌكون متمتعا ً بصفات لٌادٌة تمكنه من التعامل مع الفئات المتختلفة داتخل الكلٌة:
العمٌد ،الوكٌل ،أعضاء هٌئة التدرٌس واإلدارٌٌن والطالب.
 -2المدرة على مواجهة األزمات واحتواء التخالفات باألسالٌب العلمٌة ،وتمبل النمد البناء.
 -3المدرة على إشران كل األطراف المعنٌة فى عملٌة اتتخاذ المرارات بشكل جماعً.
 -4اإللمام بالتشرٌعات والموانٌن واللوائح المنظمة إلدارة الشؤن الجامعً تمكنه من
المعرفة الجٌدة بإدارات الكلٌة ،ومهام وواجبات كل إدارة.
 -5الحصول على دورات تدرٌبٌة ،فً أحد مجاالت المٌادة والحوكمة أو اإلدارة الجامعٌة.
 -6المدرة على المشاركة الفعالة فى المجالس،واللجان العلمٌة و اإلدارٌة ،على مستوى
المسم ،الكلٌة والجامعة.
معٌار المشاركة فى األنشطة والخدمات الطالبٌة:
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صا األنشطة العلمٌة.
أن ٌكون له مشاركة فعالة مع الطالب ،من تخالل األنشطة المتختلفة وتخصو ً
معٌار المشاركة المجتمعٌة والبٌئٌة:
المدرة علىالمساهمة فى األنشطة التوعوٌة،والتخدمٌة للمجتمع المحٌط.
معٌار التعاون والعالقة الطٌبة مع الزمالء والرؤساء:
 .1احترام تخصوصٌة أعضاء هٌئة التدرٌس والعاملٌن والطالب.
ٌ .2إمن بؤهمٌة ممارسة العمل الجماعً ،وآلٌاته إلنجاز المهام التعلٌمٌة ،واإلدارٌة.
ٌ .3تمتع بالسمعة الطٌبة ،والمكانة العلمٌة المرمولة ،فً األوساط األكادٌمٌة ،والمجتمعٌة.
كما ٌجب أن تتوفر لدى رئٌس القسم العلمً الشروط التالٌة:
المدرة على المشاركة فً إعداد توصٌف وتمارٌر المرارات الدراسٌة والبرامج األكادٌمٌة.
ٌ -1ستطٌع أن ٌكون عضوا فً اللجان الداتخلٌة بالكلٌة.
ٌ -2ستطٌع أن ٌموم بإعداد الممررات التعلٌمٌة ،والكتب والمإلفات الدراسٌة التخاصة
بالمسم.
ٌ -3ستطٌع أن ٌساهم فً تطوٌر طرق التدرٌس التعلٌمٌة الحدٌثة.
ٌ -4مكنه المشاركة فً تموٌم المناهج الدراسٌة وتطوٌرها؛ لمواكبة األنظمة العالمٌة فً
التعلٌم؛ و للوفاء بمتطلبات سوق العمل.
رابعًا :معاٌٌر اختٌار رئٌس قسم الجودة وتقٌٌم األداء:
 -1أن ٌكون لٌبً الجنسٌة.
 -2أن ٌكون حاصالً على درجة الدكتوراه فً أحد تتخصصات الكلٌة.
 -3أن ٌكون على درجة (أستاذ مساعد) على األلل.
 -4أن ٌكون لد شارن دورات تدرٌبٌة فً مجال المٌادة والجودة.
 -5المشاركة فً المإتمرات والندوات العلمٌة والدورات التدرٌبٌة.
 -6المساهمة فً األنشطة الطالبٌة.
 -7لدٌه المدرة على لٌادة وادارة الفرٌك.
 -8لدٌه المدرة على التتخطٌط االستراتٌجً ولٌادة االتخرٌن.
 -9المدرة على تمدٌم ممترحات للتحسٌن المستمر للعملٌة التعلٌمٌة.
 -10أن ٌتمتع بالنزاهة والشفافٌة والعدل.
 -11لم ٌ َُولَّع علٌه إدانات أو جزاءات.
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سا :معاٌٌر اختٌار مدٌر مكتب الشؤون اإلدارٌة والمالٌة للكلٌة:
خام ً
 .1أن ٌكون حاصالً على مإهل عال مناسب (بكالورٌوس إدارة أو التصاد).
 .2أن ٌتمتع بالتخبرة اإلدارٌة الكافٌة لشغل المنصب.
 .3إجادة استتخدام الحاسوب والبرمجٌات.
 .4أن ٌكون مل ًما بإحدى اللغات األجنبٌة وٌفضل اإلنجلٌزٌة لراءة وكتابة ومحادثة.
 .5أن ٌكون لد تحصل على دورات متتخصصة فً اإلدارة.
 .6لدٌه المدرة على ا ِت ّتخاذ المرارات وحل المشاكل وتحمل المسئولٌات.
 .7أن ٌتمتع بالنزاهة والشفافٌة وااللتزام بآداب ولواعد المهنة.
 .8لم ٌ َُولَّع علٌه إدانات أو جزاءات.
سا :معاٌٌر اختٌار مدٌري المكاتب والوحدات:
ساد ً
 -1أن ٌكون حاصالً على مإهل عال مناسب.
 -2التمتع بتخبرة فً مجال العمل اإلداري ال تمل عن عشر سنوات.
 -3أن ٌكون لد حصل على دورات متتخصصة فً اإلدارة.
 -4إجادة التعامل مع الحاسوب.
 -5لدٌه المدرة على ا ِت ّتخاذ المرارات وتحمل المسئولٌات.
 -6لدٌه المدرة على التنظٌم والتنسٌك والمتابعة وإعداد التمارٌر.
 -7أن ٌكون مشهود له بااللتزام والنزاهة.
 -8لم ٌ َُولَّع علٌه إدانات أو جزاءات.
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