وثيقة معايير وآليات اختيار
القيادات األكاديمية واإلدارية

تاريخ االعتماد 2014 / 12 / 23
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مقدمة:

القيادة هى القدرة على تحفيز العاملين لمواجهة الصعاب وحل المشكالت لتحقيق األهداف

والوصول إلى الرؤية المشتركة .ونجاح القيادة واإلدارة يتطلب التوجيه األمثل لكل الموارد المتاحة
بالمؤسسات سواء كانت بشرية أو مالية أو مادية لتحقيق رسالتها وخدمة أهدافها.

والقيادة الفعالة تعتمد اإلدارة الجماعية أساسا لعملها بحيث تشرك جميع العاملين بالمؤسسة فى

فرق ولجان عمل تتيح الفرصة إلطالق الطاقات اإلبداعية لألفراد وتحفزهم على االبتكار من خالل

العمل الجماعى.

ويجب أن تتبنى القيادة فكر التطوير والسعى إلى التميز ،وأن تكون قادرة على وضع

السياسات الالزمة لذلك واتخاذ الق اررات فى إطار زمنى مالئم يضمن كفاءة وفاعلية أداء المؤسسة.

إختيار القيادات االكاديمية:

 تعتمد المؤسسة معايير موضوعية الختيار القيادات االكاديمية تتسم بالشفافية وتحقق تكافؤ
الفرص ،وتتضمن :

 القدرات اإلدارية والقيادية.
 النشاط العلمى.

 اإللمام التام بمجاالت تخصص المؤسسة.
 المساهمات فى مجاالت الجودة والتطوير (على مستوى المؤسسة  /الجامعة  /المستوى
القومى).

 السجل الوظيفى الذى يشهد بااللتزام والنزاهة.

 التعاون والعالقة الجيدة مع الزمالء والرؤساء والمرءوسين.

 تقديم خطة مكتوبة تعكس رؤيته لسبل واجراءات التطوير فى المؤسسة ونمط القيادة الذى سيقوم
باتباعه.

 تقوم المؤسسة باستطالع رأى أعضاء هيئة التدريس فى المعايير المقترحة واالستجابة القتراحاتهم
بحيث تحظى المعايير بموافقة األغلبية.
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أوال  :معايير وآليات اختيار القيادات األكاديمية المنصوص عليها فى قانون تنظيم
الجامعات
الهدف

تهدددف عمليددة وضددع معددايير إلختيددار القيددادات األكاديميددة إلددى تحددرى الدقددة فددى اختيددار القيددادات ممددا
يضمن تحقيق التطوير الداعم والمستمر لرفع كفاءة وفاعليدة المؤسسدة ولتحسدين جدودة مخرجدات التعلديم

والتعلم والقدرة المؤسسية.

 تحديد القيادات األكاديمية

 -1عميد المعهد

 -2وكالء المعهد

 -3رؤساء األقسام العلمية

 -4مدير وحدة ضمان الجودة
 -5مدير مركز االستشارات والبحوث البيئية
 -6مدير وحدة األزمات والكوارث

 -7مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات

وفيما يلى معايير وآليات اختيار القيادات األكاديمية :

-1

عميد المعهد

معايير وآليات اختيار عميد المعهد
يتم تعيين عميد المعهد طبقا للقرار الوزارى رقم ( )185لسنة . 2014
 -2وكالء المعهد

اوال  :معايير اختيار الوكالء.
تتمثل معايير اختيار الوكالء فى األتى:
 -1أن يكون قد شغل منصب أستاذ بالمعهد لمدة ال تقل عن  5سنوات من العمل الفعلى.
 -2لديه القدرة على التخطيط االستراتيجي.

 -3المشاركة فى أعمال الجودة والتطوير على مستوى المؤسسة والجامعة.
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 -4المساهمة فى البحث العلمى والمشروعات البحثية بالمعهد.
 -5المشاركة فى المؤتمرات والندوات العلمية والدورات التدريبية.
 -6المشاركة فى إعداد توصيف وتقرير البرامج.

 -7المشاركة فى اللجان ونشاطات وفعاليات المعهد.
 -8المشاركة فى نشاطات خدمة المجتمع.
 -9لديه القدرة على قيادة األخرين.

 -10لديه القدرة على التواصل مع األخرين والعمل ضمن فريق.
 -11لديه القدرة على إدارة الوقت والعمل تحت ضغط.
 -12لديه القدرة التخاذ الق اررات وحل المشكالت.
 -13النزاهة والشفافية والعدل.

 -14االلتزام بقواعد وآداب المهنة.
 -15العالقات الشخصية الطيبة والتعاون مع األخرين والتمتع باحترام أعضاء هيئة التدريس.
 -16لم يوقع عليه إدانات أو جزاءات.
ثانيا  :آليات اختيار وكالء المعهد
 -1يصدددر عميددد المعهددد إعددالن عددن المكددان الشدداغر سدواء كددان وكيددل المعهددد لشدئون الد ارسددات
العليا والبحوث أو وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .ويكون اإلعالن مشدفوعا
بالمعايير التى يجب أن تتوافر فى عضو هيئة التدريس المتقدم لشغل الوظيفة.

 -2يكددون عميددد المعهددد لجنددة مددن خمسددة أعضدداء برئاسددته مددن لجنددة الحكمدداء للنظددر فددى ملفددات
المتقدمين لشغل الوظيفة.

 -3يقدوم أعضدداء اللجنددة بفحددص ملفددات السددادة أعضداء هيئددة التدددريس المتقدددمين لشددغل الوظيفددة
الختيددار أفضددل األعضدداء توافقددا مددع المعددايير التددى سددبق وقددد أعلددن عنهددا عميددد المعهددد فددى
إعالن شغل الوظيفة وكذلك عمل المقابلة الشخصية مع العضو المتقدم لشغل الوظيفة  .بعدد

أن يتم اختيدار أفضدل المتقددمين باجمداع آراء اللجندة يدتم إخطدار الجامعدة السدتكمال إجدراءات
التعيين.
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 -3رؤساء األقسام العلمية

أوال  :معايير اختيار رئيس مجلس القسم.
يقددوم المعهددد باختيددار رئدديس القسددم االكدداديمى بندداء علددى معددايير موضددوعية موثقددة ومعلنددة تحقددق تكددافؤ
الفرص ويجب مراعاة المعارف االتية عند االختيار:
 -1لديه القدرة على التخطيط االستراتيجى.
 -2الكفاءة والنشاط العلمى والبحثى.

 -3المس دداهمة ف ددى أعم ددال الج ددودة والتط ددوير والتط ددوير واإللم ددام بكيفي ددة ص ددياغة توص دديف وتقري ددر
المقررات والبرامج.

 -4المشاركة فى الدورات التدريبية فى مجال القيادة والجودة.
 -5المشاركة فى األنشطة والخدمات الطالبية .
 -6القدرة على مواجهة المشاكل وادارة الفريق.

 -7المشاركة فى الخدمات المجتمعية للمعهد والمجتمع الخارجى.
 -8النزاهة والشفافية والعدل.

 -9التعاون والعالقة مع الزمالء والرؤساء والمرؤوسين.

 -10لم يوقع إدانات أو جزاءات.

ثانيا  :آليات اختيار رئيس مجلس القسم
طبقاً لقانون تنظيم الجامعات .
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ثانياً  :معايير إختيار القيادات غير المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات "مددير
الوحدات":

*يتم اختيار مديرى الوحدات عن طريق مجلس المعهد.

 .1مدير وحدة ضمان الجودة

معايير اختيار مدير وحدة ضمان الجودة
 -1أن يكون قد شغل منصب أستاذ بالمعهد لمدة ال تقل عن  5سنوات من العمل الفعلى.
 -2لديه القدرة على التخطيط االستراتيجى.

 -3المشاركة فى أعمال الجودة والتطوير على مستوى المؤسسة والجامعة.
 -4المشاركة فى المؤتمرات والندوات العلمية والدورات التدريبية.
 -5لديه القدرة على قيادة األخرين.

 -6لديه القدرة على التواصل مع األخرين والعمل ضمن فريق.
 -7لديه القدرة على إدارة الوقت والعمل تحت ضغط.
 -8لديه القدرة التخاذ الق اررات وحل المشكالت.

 -9النزاهه والشفافية والعدل وااللتزام بقواعد وآداب المهنة.
 -10العالقات الشخصية الطيبة والتعاون مع األخرين والتمتع باحترام اعضاء هيئة التدريس.
 -11لم يوقع عليه إدانات أو جزاءات.

 -12أن يكون حاصل على الدورات المتخصصة فى اعمال الجودة .

 .2مدير مركز االستشارات والبحوث البيئية

معايير اختيار مدير مركز االستشارات والبحوث البيئية
 أن يكون قد شغل منصب عضو هيئة التدريس فى المعهد لمدة ال تقل عن  5سنوات.
 لديه القدرة على التخطيط االستراتيجى.
 لديه القدرة على قيادة اآلخرين.

 لديه القدرة على التواصل مع اآلخرين والعمل ضمن فريق.
 لديه القدرة على إدارة الوقت والعمل تحت ضغط.
 لديه القدرة على اتخاذ القرار وحل المشكالت.

 التمتع بالنزاهة والشفافية وااللتزام بأداب وقواعد المهنة.
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 لم يوقع عليه إدانات أو جزاءات.

 .3مدير وحدة إدارة األزمات والكوارث

معايير اختيار مدير وحدة إدارة األزمات والكوارث
 أن يكون قد شغل منصب عضو هيئة التدريس فى المعهد لمدة ال تقل عن  5سنوات.
 لديه القدرة على التواصل مع االخرين والعمل ضمن فريق.
 لديه القدرة على إدارة الوقت والعمل تحت ضغط.
 التمتع بالنزاهه والشفافية.

 العالقات الطيبة والتعاون مع أعضاء هيئة التدريس.
 لم يوقع عليه إدانات أو جزاءات.

 أن يكون حاصال على الدورات المتخصصة فى ادارة االزمات والكوارث .

 .4مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات

معايير اختيار مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات
 أن يكون قد شغل منصب عضو هيئة التدريس فى المعهد لمدة ال تقل عن  5سنوات.
 لديه القدرة على التواصل مع اآلخرين والعمل ضمن فريق.
 لديه القدرة على إدارة الوقت والعمل تحت ضغط.

 لديه خبرة ودراية كافية فى التعامل مع الحاسب اآللى.
 التمتع بالنزاهة والشفافية.

 العالقات الطيبة والتعاون مع أعضاء هيئة التدريس واإلداريين العاملين بالمعهد.
 لم يوقع عليه إدانات أو جزاءات.

 أن يكون حاصال على الدورات المتخصصة فى نظم المعلومات والبرمجة .
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ثانياً  :آليات إختيار القيادات غير المنصدوص عليهدا فدى قدانون تنظديم الجامعات"مددير

الوحدات":

(وحدددة ضددمان الجددودة – مركددز االستشددارات والبحددوث البيئيددة  -وحدددة ادارة االزمددات والكددوارث -
وحدة تكنولوجيا المعلومات)

 يصدر عميدد المعهدد إعدالن عدن المكدان الشداغر فدى أى وحددة مدن الوحددات الموجدودة فدى المعهددويتضددمن إعددالن المعددايير التددى يجددب أن تت دوافر فددى العضددو المتقدددم لشددغل وظيفددة مدددير الوحدددة

الشاغرة.

 يشكل عميد المعهد لجنة برئاسته وعضوية كدل مدن وكدالء المعهدد (وكيدل المعهدد لشدئون الد ارسداتالعليددا والبحددوث و وكيددل المعهددد لشددئون البيئددة وخدمددة المجتمددع ) واعضدداء مجلددس المعهددد ولجنددة
االستشاريون بالمعهد.

 ثدم تقدوم اللجندة بفحدص ملفدات المتقددمين لشددغل الوظيفدة ومقدابلتهم واختيدار أفضدلهم وأكثدرهم توافقددامع المعايير المطلوبة .

يتم أخذ موافقة مجلس المعهد على اختيار اللجنة.
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ثانياً  :معايير وآليات اختيار القيادات اإلدارية

مقدمة

يمثل الجهاز اإلدارى للمؤسسة التعليمية السند الرئيسى للقيام باألدوار ،وتحقيق األهداف ،وحسن قيام

اإلداريين بأدوارهم يسهم بشكل مؤكد فى تحقيق معايير جودة المؤسسة.

اوال  :اختيار القيادات اإلدارية :


تعتمد المؤسسة معايير حاكمة لعملية قبول الترشيح لتولى مناصب القيادات اإلدارية ويكون من
ضمنها:

 التقدم بخطة لتطوير الموقع المنشود ،يحيث تطرح هذه الخطة كبرنامج عمل محدد باجراءات
وتوقيتات يلتزم بها فى حالة التعيين.

 وجود خبرات إدارية سابقة أو الحصول على دورات أو شهادات معتمدة فى اإلدارة.


تلتزم المؤسسة بآليات محددة الختيار وتعيين القيادات اإلدارية يكون من بينها :

 االعالن عن الوظيفة داخل المؤسسة.

 تقدم المرشح بملف عن خبراته وانجازاته السابقة ذات العالقة.
 استطالع رأى العاملين فى اختيار قياداتهم اإلدارية.
 إعالن مبررات االختيار داخل المؤسسة.


يشترط الستمرار القائد اإلدارى فى وظيفته اآلتى :

 تقديم تقرير سنوى أو ملف سنوى لإلنجاز اإلدارى  ،يتحدد على أساسه مدى تنفيذه لإلجراءات
التى طرحها فى خطته.

 رضا المرؤسين عن أداء القائد بنسبة تعتمدها المؤسسة (استطالع سنوى)

توافر برامج التدريب المستمر للعاملين

 يوجد بالمؤسسة وحدة تكنولوجيا معلومات مسئولة عن التدريب المستمر للعاملين لرفع
الكفاءات البشرية.

 تضع المؤسسة خطة زمنية للتدريب المستمر لرفع كفاءة العاملين بها مبنية على دراسة
االحتياجات الفعلية.
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ثانيا  :معايير وآليات اختيار القيادات اإلدارية

أوال :أمين المعهد:
معايير االختيار:

يتم اختيار أمين المعهد تبعا للمعايير اآلتية:
 -1الدرجة الوظيفية  :الدرجة األولى.

 -2المجموعة النوعية  :مجموعة نوعية مناسبه.
 -3التقارير السنوية  :يجب أن ال يقل التقدير السنوي للمرشح عن ممتاز
 -4السمات الشخصية للموظف ومدى تحمله لمسؤولية الوظيفة.

 -5اجتياز المقابلة الشخصية مع السيد األستاذ الدكتور عميد المعهد.

آليات االختيار:

يتم اختيار أمين المعهد وفقا لآلليات اآلتية:

 -1يقوم السيد عميد المعهد بتكليف مدير شئون العاملين بترشيح من ثالثة إلى خمسة من الجهاز
اإلداري ممن تنطبق عليهم المعايير السابقة

 -2يقوم السيد األستاذ الدكتور  /عميد المعهد بعمل مقابلة شخصية مع السادة المرشحين

 -3يقوم السيد األستاذ الدكتور /عميد المعهد باختيار األنسب بناء على نتيجة المقابلة باإلضافة إلى
البيانات المعروضة على سيادته وفي اطار المعايير السابقة

 -4يقوم السيد األستاذ الدكتور عميد المعهد برفع األمر بخطاب رسمي إلى سيادة السيد األستاذ
الدكتور رئيس الجامعة

 -5يقوم السيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعة باصدار أمر تنفيذي وارسالة إلى المعهد.
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ثانيا  :رؤساء األقسام اإلدارية:

معايير االختيار:

يتم اختيار وترقية القيادات اإلدارية بالمعهد تبعا للمعايير اآلتية:
 -1الدرجة الوظيفية  :أن يكون األقدم في الدرجة

 -2المجموعة النوعية  :مراعاة أن تتناسب المجموعة النوعية للمرشح مع الوظيفة ومتطلباتها
 -3التقارير السنوية  :يجب أن ال يقل التقدير السنوي للمرشح عن ممتاز
 -4الخبرة على مستوى نفس الوظيفة المرشح لها.

 -5السمات الشخصية للموظف ومدى تحمله لمسؤولية الوظيفة.

آليات االختيار:

يتم اختيار وترقية القيادات وفقا لآلليات اآلتية:
 -1يقوم السيد أمين المعهد بتكليف مدير شئون العاملين بترشيح من ثالثة إلى خمسة من الجهاز
اإلداري ممن تنطبق عليهم المعايير السابقة

 -2يقوم السيد أمين المعهد باالطالع على البيئانات الوارده من شئون العاملين ويقوم بمخاطبة السيد
األستاذ الدكتور  /عميد المعهد ويعرض عليه بيانات المرشحين ومتطلبات الوظيفة الشاغره

 -3يقوم السيد األستاذ  /عميد المعهد باختيار األنسب بناء على البيانات المعروضة على سيادته وفي
اطار المعايير السابقة

 -4استخراج امر اداري للموظف الذي وقع عليه االختيار.
عميد المعهد
أ.د /.نهى سمير دنيا
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