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 المعيار الثالث: القيادة والحوكمة
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معايير إختيار القيادات األكاديمية بكلية 

  الهندسة ببنها
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 المعيار الثالث: القيادة والحوكمة

 مقدمة

تمي  مميا يليمم معيه الكلية نحو تطبيق مفاهيم الجودة علي العملية التعليمية والبحث العلميي وخدمية المج هفي ضوء ماتنتهج

والسيعي إليي التمييم تعميي عليي الت ييير  تخاب قيادات واعية بفكر التطيوير والجيودةنختيار القيادات إلإليات آتطوير معايير و

تخيا  القيرارات الممةمية وإستراتيجي ودراسة القدرة المؤسسية ووضي  السياسيات المممية لألفضي وقادرة علي التخطيط اإل

ر سعيا للنهوض بالكلية وإعمء لكفاءتها وفاعلية أداتها كمؤسسة تعليمية وبحثية تعمي لخدمة المجتم  ل ا تيم تحدييد المعيايي

 وفقا لعدد من المخرجات التالية:ـ والشروط المطلوبة له ه القيادات

 .العلميالنشاط  3/1/1

 القدرات اإلدارية والقيادية. 3/1/2

 المشاركة في األنشطة والخدمات الطالبية. 3/1/3

 المساهمات في مجاالت الجودة والتطوير )على مستوى المؤسسة/ الجامعة/ القومي(. 3/1/4

 ركة في األنشطة القومية.المشا 3/1/5

 السجل الوظيفي الذي يشهد بااللتزام والنزاهة. 3/1/6

تحقيا  المشااركة الفعالاة ألع ااء لالمؤسساة  الوسائل التي تتبعهاا -.والمرؤوسين الزمالء والرؤساءالتعاون والعالقة مع 3/1/7

 ة.ختيار وتعيين القيادات األكاديميإعند هيئة التدريس والتعبير عن آرائهم 

  :التاليةلقيادات األكاديمية هذه المعايير لتحديد وتم 

 1. عميد الكلية .

 2.وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.

 3.وكيل الكلية لشؤون التعليم و الطالب.

 4.وكيل الكلية للدراسات العليا.

 5.رؤساء األقسام بالكلية.

 6.مدير وحدة الجودة.

 7.مدير الوحدات الخاصة.

 .منسق البرامج.8

 علي المرشحين إرفاق التالي:

 األبحاث والنشر العلمي. –األنشطة المجتمعية  –األنشطة الطالبية  –حضور المؤتمرات  –الجوائز  - السيرة الذاتية للمرشح شاملة مسار الحياة العلمية     -1

 الدورات التي حصل عليها المرشح والبرامج التدريبية.     -2

 الخبرات القيادية السابقة.     -3

 ة.قتراح خاص برؤية المرشح لتطوير العملية التعليمية بالكليإ     -4
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 المعيار الثالث: القيادة والحوكمة

 عميد الكلية : أوال :
 

 المعيار األول: الكفاءة •
 

طاااالل علاااى كاديمياااة و بعاااد اإلنتخاباااات القياااادات األإعلاااى للجامعاااات بشاااروط لاااى قااارار المجلاااس األإ ا  ساااتنادإ      

بنااااء  6/7/2014( بتااااري  2185، و القااارار الاااوقاري رقااام ) 2014( لسااانة 52ات رقااام )قاااانون تن ااايم الجامعااا

، فإناااا  تاااام تشاااا يل لجنااااة  3/7/2014( بتاااااري  614علااااي قاااارارات المجلااااس األعلااااي للجامعااااات بجلساااات  رقاااام )

خماساااية بقااارار مااان رئااايس الجامعاااة يختاااار كالكاااة مااانهم علاااي ئن ي اااون ئوااادهم مااان ئواااد ناااوا  رئااايس الجامعاااة و 

اللجنااة برئاساات  ي وفااي والااة عاادم ورااود نااوا  لاارئيس الجامعااة يختااار القااائم بعماال رئاايس الجامعااة ال الكااة  ت ااون

مااان رماااوق الجامعاااة ممااان لهااام خبااارة فاااي العمااال الجمااااعي ،  و ياااتم إختياااار ع اااوين )ئساساااي ( عااان طريااا  

 لياااة ئو المعهاااد مجلاااس ال لياااة و ئخااار )إوتيااااطي( مااان باااين ئع ااااء هيئاااة التااادريس مااان داخااال ئو خاااار  مجلاااس ال

 ممن لهم خبرة في العمل الجامعي و من رموق ال لية ئو المعهد مع     مراعاة : 

 ئال ي ون ئودهم من بين إدارة ال لية ئو المعهد في الوقت الحالي . ▪

ئال ي ااااون ئواااادهم  ينتااااوي الترشااااأ ألي منيااااا إداري ئو ئكاااااديمي بالجامعااااة ئو ال ليااااة ئو المعهااااد فااااي  ▪

 الفترة القادمة .

ئال ي اااون باااين ئوااادهم و باااين ئواااد المتقااادمين لشااالل المنياااا قراباااة وتاااي الدرراااة الرابعاااة ئو شاااراكة مااان  ▪

 ئي نول ئو خيومة ق ائية ئو قانونية .

 و ت ون مدة العمادة كالث سنوات قابلة للتجديد مرة واودة . ▪

ي ساااابا ماااان وإذا لاااام يتسااااني اتخاااااذ اإلرااااراءات المنيااااوا عليهااااا إلختيااااار عميااااد ال ليااااة ئو المعهااااد أل ▪

األسااابا  فلااارئيس الجامعاااة ئن ي لاااا مااان ياااراا إلدارة ال لياااة ئو المعهاااد بإعتباااارا قائماااا بالعمااال لمااادة عاااام 

 واود.

ئن ي اااون المتقااادم للترشاااأ مااان األسااااتذة العااااملين بالجامعاااة ،و علاااي ئن ي اااون قاااد ئم اااي خماااس سااانوات  ▪

ئن ي ااااون ئسااااتاذا عااااامال فااااي دررااااة األسااااتاذية لماااان يريااااا فااااي الترشااااأ لوظيفااااة رئاااايس الجامعااااة ، و 

 بال لية ئو المعهد وال الترشأ لعمادة ئي منهما .

ئال ي ااون قااد سااب  الح اام علياا  بعقوبااة رنائيااة فااي إواادي الجاارائم المنيااوا عليهااا فااي قااانون العقوبااات  ▪

ئو ماااا يماكلهاااا مااان رااارائم فاااي القاااوانين الخا اااة ئو بعقوباااة مقيااادة للحرياااة فاااي رريماااة مخلاااة بالشااار  ئو 

 األمانة .

 ئال ي ون قد وقع علي  رزاء تأديبي . ▪

 لم يسب  شلل المتقدم لوظيفة من ذات الدررة لمدتين. ▪

 ئال ي ون المرشأ متوليا ئي منيا وزبي وقت ترشح  و طيلة مدة تولي  المنيا . ▪
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 المعيار الثالث: القيادة والحوكمة

 

 المعيار الثانى: النشاط العلمي •

 

فااي المشااروعات البح يااة  اإلشاارا  علااى رسااائل علميااة والمشاااركةتابعااة البحااع العلمااي بنشاار ئبحاااث وم .1

 ومشروعات التطوير.

 ع وية الجمعيات العلمية المحلية والعالمية. .2

 

 

 المعيار الثالث: القدرات اإلدارية والقيادية •

 
 برامج تنفيذية لمشروعات التطوير.تحديد ئهدا  والقدرة على وضع رؤية شاملة و .1

 نامي ي.ستراتيجي والقدرة على إدارة التخطيط الديمهارة التخطيط اإل .2

 -ئع ااء هيئاة التادريس -)القياادات  فات قيادية تساعد على تهيئة مناا  يساودا التعااون باين كافاة األطارا  .3

 العاملين(. -الطال 

  القدرة على موارهة األقمات و إدارتها. .4

 تيال الفعال.ل ترونية الحدي ة ومهارات اإللقدرة على التعامل مع الوسائط اإلا .5

 متنوعة لتنمية الموارد الذاتية. مويلالقدرة على رذ  ميادر ت .6

 اإللمام بالجوانا المالية والقانونية الالقمة إلدارة الشأن الجامعي. .7

وو ور دورات تدريبية وندوات في الشؤون  ،ى منا ا قيادية ئخرىئ ،تقلد منا ا قيادية ئكاديمية ئو .8

 :اإلدارية و األكاديمية

 الحوكمة ئو اإلدارة الجامعية. لقيادة* الحيول على دورة تدريبية في ئود مجاالت ا

 التخطيط –الحوكمة والقيادة  –* الحيول على دورتين تدريبيتين على األقل في )إدارة الوقت وول األقمات 

 إدارة المواردالبشرية( –عتماد المؤسسات إمعايير الهيئة القومية في  – ستراتيجياإل

 الجامعة.ة وال ليواإلدارية على مستوى القسم والمشاركة الفعالة في المجالس واللجان العلمية  .9

 

 .النزاهةلتزام والمعيار الرابع:السجل الوظيفي الذي يشهد باإل •

 

 السمعة والم انة العلمية في األوساط األكاديمية والمجتمعية.    

 

 .العالقة الطيبة مع الزمالء والرؤساءالمعيار الخامس :التعاون و •

 

 امعية والعالقات الطيبة داخل الوسط الجامعي.وترام القيم والتقاليد الجإ .1

 الخار .لى التوا ل المجتمعي في الداخل والقدرة ع .2
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 المعيار الثالث: القيادة والحوكمة

 وكيي الكلية لشؤون خدمة المجتم  وتنمية البيةةثانيا: 
 

 المعيار األول: الكفاءة •
  

ل علاى قاانون تن ايم طاالكاديمياة وبعاد اإلنتخاباات القياادات األإعلاى للجامعاات بشاروط لى قارار المجلاس األإ ا  ستنادإ

( م ارر 13ضاافة الماادة )إفيما ت من  من  2012( لسنة 84م )وعلى القانون رق ، 1972( لسنة 49الجامعات رقم )

 .1972( لسنة 49للقانون رقم )

 

 (2مادة )

عمياد  ختيار الوظائا القيادية ) وكيل ال لية( وذلك بطري  الترشيأ المباشر للسلطة المختية باالتعيين مان قبالإي ون 

 ال لية

 (4مادة )

  ساتذة العاملين بال لية.ئن ي ون المتقدم من األ .1

و ماا ئلمنياوا عليهاا فاى قاانون العقوباات وادى الجارائم اإفاى  ةيائال ي ون قد سب  الح م عليا  بعقوياة رنائ .2

ا لام ي ان ماناة ماو األئدة للحرية فى رريمة مخلة بالشر  مقي ةو بعقوبئ ةها من ررائم فى القوانين الخا يماكل

 عتبارا.إقد رد الي  

 ال ي ون قد وقع علي  رزاء تأديبى ما لم ي ن قد تم محوا.ئ .3

 شلل المتقدم لوظيفة من ذات الدررة لمدتين كاملتين. لم يسب  .4

 

 المعيار الثانى: النشاط العلمي •

 ياة ومشاروعات متابعة البحع العلمي بنشر ئبحااث واإلشارا  علاى رساائل علمياة والمشااركة فاي المشاروعات البح 

 التطوير.

  

 المعيار الثالث: القدرات اإلدارية والقيادية •

 تحديد ئهدا  وبرامج تنفيذية لمشروعات التطوير.القدرة على وضع رؤية شاملة و .1

 مهارة التخطيط االستراتيجي والقدرة على إدارة التخطيط الدينامي ي. .2

 شأن الجامعي.اإللمام بالجوانا المالية والقانونية الالقمة إلدارة ال .3

 :و ور دورات تدريبية وندوات في الشؤون اإلدارية واألكاديمية .4

 التخطاايط –الحوكمااة والقيااادة  –* الحيااول علااى دورتااين تاادريبيتين علااى األقاال فااي )إدارة الوقاات وواال األقمااات 

 إدارة المواردالبشرية( –لمؤسسات عتماد اإمعايير الهيئة القومية في  –ستراتيجي اإل

 الفعالة في المجالس واللجان العلمية واإلدارية على مستوى القسم و ال لية.المشاركة  .5

 

 المعيار الرابع:المشاركة في األنشطة القومية. •
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 المعيار الثالث: القيادة والحوكمة

 .يشارك في الفاعليات التي تن مها مؤسسات المجتمع الخاررية .1

 .في اللجان الداخلية بالجامعة يم ل ع وا .2

 .يشارك في ئنشطة التنوير وال قافة المجتمعية .3

ستشااارات العلميااة المقدمااة لخدمااة اإل -ويااة الخا ااة بمؤسسااات المجتمااع ارك فااي تنفيااذ المشااروعات التنميشاا .4

 المؤسسات المجتمعية.

  

 .النزاهةولتزام المعيار الخامس:السجل الوظيفي الذي يشهد باإل •
 الم انة العلمية في األوساط األكاديمية والمجتمعية.السمعة و         

 

 لتعاون والعالقة الطيبة مع الزمالء والرؤساءالمعيار السادس :ا •
 وترام القيم والتقاليد الجامعية والعالقات الطيبة داخل الوسط الجامعي.إ         
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 المعيار الثالث: القيادة والحوكمة

 ثالثا : وكيي الكلية لشؤون التعليم و الطمب
 المعيار األول: الكفاءة •

  

طاالل علاى قاانون تن ايم كاديمياة و بعاد اإلت القياادات األنتخابااإعلاى للجامعاات بشاروط لى قرار المجلس األإ ا  ستنادإ

( م ارر 13ضافة الماادة )إفيما ت من  من  2012( لسنة 84)و على القانون رقم  ، 1972( لسنة 49الجامعات رقم )

 .1972( لسنة 49للقانون رقم )

 (2مادة )

اشر للسلطة المختية باالتعيين مان قبال عمياد ختيار الوظائا القيادية ) وكيل ال لية( وذلك بطري  الترشيأ المبإي ون 

 ال لية

 (4مادة )

 ساتذة العاملين بال لية.ئن ي ون المتقدم من األ .1

و ماا ئلمنياوا عليهاا فاى قاانون العقوباات وادى الجارائم اإفاى  ةيائال ي ون قد سب  الح م عليا  بعقوياة رنائ .2

ماناة ماا لام ي ان و األئفى رريمة مخلة بالشر  دة للحرية مقي ةو بعقوبئ ةكلها من ررائم فى القوانين الخا يما

 قد رد الي  اعتبارا.

 ال ي ون قد وقع علي  رزاء تأديبى ما لم ي ن قد تم محوا.ئ .3

 عدم سب  شلل المتقدم لوظيفة من ذات الدررة لمدتين كاملتين. .4

 

 المعيار الثانى: النشاط العلمي •
لمياة والمشااركة فاي المشاروعات البح ياة ومشاروعات اإلشارا  علاى رساائل عتابعة البحع العلمي بنشار ئبحااث وم

 التطوير.

  

 المعيار الثالث: القدرات اإلدارية والقيادية •
 برامج تنفيذية لمشروعات التطوير.تحديد ئهدا  والقدرة على وضع رؤية شاملة و .1

 ستراتيجي والقدرة على إدارة التخطيط الدينامي ي.مهارة التخطيط اإل .2

 اإللمام بالجوانا المالية والقانونية الالقمة إلدارة الشأن الجامعي. .3

 :و ور دورات تدريبية وندوات في الشؤون اإلدارية واألكاديمية .4

 التخطيط –الحوكمة والقيادة  –* الحيول على دورتين تدريبيتين على األقل في )إدارة الوقت وول األقمات 

 إدارة المواردالبشرية( –عتماد المؤسسات إفي  معايير الهيئة القومية –يجي ستراتاإل

 اإلدارية على مستوى القسم وال لية.اللجان العلمية والمشاركة الفعالة في المجالس و .5

 

 

 

 المعيار الرابع:المشاركة في األنشطة والخدمات الطالبية •



 

  

                                                                                                                                                                                        
    

 

 

  

  8 
 

 المعيار الثالث: القيادة والحوكمة

 رتماعية ورياضية للطال  والمجتمع.اي تنفيذ ئنشطة كقافية وعلمية والمشاركة ف .1

 .بإعداد المقررات التعليمية وال تا والمؤلفات الدراسية يقوم .2

  .متحانات الرقميةإنتا  المقررات واإليساهم في  .3

المشاااركة فااي تطااوير وتقااويم المناااهج الدراسااية وتطويعهااا لمسااايرة الاان م العالميااة فااي التعلاايم والااتعلم للوفاااء  .4

 بمتطلبات سوق العمل.

 

 .شهد بااللتزام والنزاهةالمعيار الخامس:السجل الوظيفي الذي ي •

 السمعة والم انة العلمية في األوساط األكاديمية والمجتمعية.          

 المعيار السادس :التعاون والعالقة الطيبة مع الزمالء والرؤساء •
 العالقات الطيبة داخل الوسط الجامعي.وترام القيم والتقاليد الجامعية وإ          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا: وكيي الكلية للدراسات العليارابع
 المعيار األول: الكفاءة •
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 المعيار الثالث: القيادة والحوكمة

طاالل علاى قاانون تن ايم كاديمياة وبعاد اإلات القياادات األنتخاباإعلاى للجامعاات بشاروط ستنادا الى قرار المجلس األإ 

رر ( م ا13ضافة الماادة )إفيما ت من  من  2012( لسنة 84م )و على القانون رق ، 1972( لسنة 49الجامعات رقم )

 .1972( لسنة 49للقانون رقم )

 (2مادة )

ختيار الوظائا القيادية ) وكيل ال لية( وذلك بطري  الترشيأ المباشر للسلطة المختية باالتعيين مان قبال عمياد إي ون 

 ال لية

 (4مادة )

 ساتذة العاملين بال لية.ئن ي ون المتقدم من األ .1

و ماا ئفاى قاانون العقوباات ى الجارائم المنياوا عليهاا وادإفاى  ةيائال ي ون قد سب  الح م عليا  بعقوياة رنائ .2

ماناة ماا لام ي ان و األئدة للحرية فى رريمة مخلة بالشر  مقي ةو بعقوبئ ةها من ررائم فى القوانين الخا يماكل

 عتبارا.إقد رد الي  

 ال ي ون قد وقع علي  رزاء تأديبى ما لم ي ن قد تم محوا.ئ .3

 ت الدررة لمدتين كاملتين.شلل المتقدم لوظيفة من ذا لم يسب  .4

 المعيار الثانى: النشاط العلمي •
المشااركة فاي المشاروعات البح ياة ومشاروعات اإلشارا  علاى رساائل علمياة ومتابعة البحع العلمي بنشر ئبحااث و 

 التطوير.

 القياديةعيار الثالث: القدرات اإلدارية والم 

 ية لمشروعات التطوير.برامج تنفيذتحديد ئهدا  والقدرة على وضع رؤية شاملة و .1

 مهارة التخطيط االستراتيجي والقدرة على إدارة التخطيط الدينامي ي. .2

 اإللمام بالجوانا المالية والقانونية الالقمة إلدارة الشأن الجامعي. .3

 :و ور دورات تدريبية وندوات في الشؤون اإلدارية واألكاديمية .4

 التخطيط –الحوكمة والقيادة  –رة الوقت وول األقمات * الحيول على دورتين تدريبيتين على األقل في )إدا

 إدارة المواردالبشرية( –عتماد المؤسسات إمعايير الهيئة القومية في  –يجي ستراتاإل

 اللجان العلمية واإلدارية على مستوى القسم وال لية.المشاركة الفعالة في المجالس و .5

 .النزاهةو لتزامالمعيار الرابع:السجل الوظيفي الذي يشهد باإل •

 السمعة والم انة العلمية في األوساط األكاديمية والمجتمعية.          

 العالقة الطيبة مع الزمالء والرؤساءالمعيار الخامس :التعاون و •
 وترام القيم والتقاليد الجامعية والعالقات الطيبة داخل الوسط الجامعي.إ          

 :خامسا: رؤساء األقسام بالكلية

طاالل علاى قاانون تن ايم كاديمياة وبعاد اإلنتخاباات القياادات األإعلاى للجامعاات بشاروط الى قرار المجلس األ ستناداإ 

( م ارر 13فيماا ت امن  مان إضاافة الماادة ) 2012( لسانة 84وعلي القانون رقام ) 1972لسنة   (49رقم) الجامعات
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 المعيار الثالث: القيادة والحوكمة

( 575( سااالفة الااذكر بالجلسااة رقاام )13دة )، و بح ااور التشاا يل المشااار إلياا  بالمااا 1972( لساانة 49للقااانون رقاام )

 . 26/7/2014المنعقدة بتاري  

  (1مادة)

يتم إختيار رئيس مجلس القسم عن طري  اإلنتخا  الحر المباشر من قبل رميع ئع اء هيئة التدريس بالقسم )العاملين 

 %10لياحيحة بماا ال يزياد علاي و المتفريين( باإلضافة إلي المدرسين المساعدين والمعيدين والذين تقايم ئ اواتهم ا

 من األ وات اليحيحة ألع اء هيئة التدريس .

 (4مادة)

علاي ئن تجاري  يشترط للترشاأ لوظيفاة رئايس مجلاس القسام ئن ي اون المرشاأ مان األسااتذة العااملين بالقسام .1

بالعمال لمادة سانة  نتخا  بين ئقدم كالكة من األساتذة العاملين بالقسام ، المتقادمين للترشاأ ، و القاائمين فعلياااإل

 ئكاديمية سابقة علي الترشأ .

( و التي تنص علي ئن  في والة ورود ئك ار مان ئساتاذ تتاوافر فايهم شاروط الترشاأ واقتياار 15وفقا للمادة ) .2

 كية.ي ئودهم فإن لجنة اإلشرا  علي اإلنتخابات تعلن نجاو  بالتزالترشأ عل

ود ئساتاذ عامال واواد فقاط بالقسام ينطبا  عليا  شاروط ( و التاي تانص علاي ئنا  فاي والاة ورا15وفقا للمادة ) .3

الترشأ فتقوم لجنة اإلشرا  بإعداد تقرير لعرض  علي السلطة المختية بالتعيين لتقاوم بادورها بت لياا قاائم 

 المدة ووال توافر شروطها. عام ئكاديمي علي ئن يتم إرراء اإلنتخابات عقا هذابأعمال الرئاسة للقسم لمدة 

و ماا ئوادى الجارائم المنياوا عليهاا فاى قاانون العقوباات إفاى  ةيائب  الح م عليا  بعقوياة رناال ي ون قد سئ .4

ماناة ماا لام ي ان و األئمقيدة للحرية فى رريمة مخلة بالشر   ةو بعقوبئ ةيماكلها من ررائم فى القوانين الخا 

 عتبارا.إقد رد الي  

 .ال ي ون قد وقع علي  رزاء تأديبى ما لم ي ن قد تم محوائ .5

 شلل المتقدم لوظيفة من ذات الدررة لمدتين كاملتين. لم يسب  .6

 

 المعيار الثانى: النشاط العلمي •

متابعة البحع العلمي بنشر ئبحاث واإلشرا  على رسائل علمية والمشاركة في المشروعات البح ية ومشاروعات 

 التطوير.

 المعيار الثالث: القدرات اإلدارية والقيادية •
 ة شاملة وتحديد ئهدا  وبرامج تنفيذية لمشروعات التطوير.القدرة على وضع رؤي .1

 مهارة التخطيط االستراتيجي والقدرة على إدارة التخطيط الدينامي ي. .2

 -ئع ااء هيئاة التادريس -)القياادات  فات قيادية تساعد على تهيئة مناا  يساودا التعااون باين كافاة األطارا  .3

 العاملين(. -الطال 

 

 

 تيال الفعال.ل ترونية الحدي ة ومهارات اإلاإلالوسائط القدرة على التعامل مع  .4

 اإللمام بالجوانا المالية والقانونية الالقمة إلدارة الشأن الجامعي. .5

 :و ور دورات تدريبية وندوات في الشؤون اإلدارية واألكاديمية .6
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 المعيار الثالث: القيادة والحوكمة

 التخطيط –لحوكمة اوالقيادة  –دورتين تدريبيتين على األقل في )إدارة الوقت وول األقمات  * الحيول على

 إدارة المواردالبشرية( –عتماد المؤسسات إمعايير الهيئة القومية في  –يجي ستراتاإل

 المشاركة الفعالة في المجالس واللجان العلمية واإلدارية على مستوى القسم وال لية. .7

 

 المعيار الرابع:المشاركة في األنشطة والخدمات الطالبية •
 .مية وال تا والمؤلفات الدراسيةيقوم بإعداد المقررات التعلي .1

 .يساهم في إنتا  المقررات واالمتحانات الرقمية .2

 

 المعيار الخامس:المساهمات في مجال االرتقاء بجودة التعليم •
 .ستراتيجيات مختلفة في التعليم والتعلمإيستخدم  .1

 .تيال في العملية التعليميةطرق التدريس وإدما  ت نولوريا اإليسعى إلى تطوير  .2

شاااركة فااي تطااوير وتقااويم المناااهج الدراسااية وتطويعهااا لمسااايرة الاان م العالميااة فااي التعلاايم والااتعلم للوفاااء الم .3

 بمتطلبات سوق العمل.

  

 المعيار السادس:السجل الوظيفي الذي يشهد بااللتزام و النزاهة •
 السمعة و الم انة العلمية في األوساط األكاديمية و المجتمعية.   

 

 :التعاون و العالقة الطيبة مع الزمالء والرؤساء المعيار السابع •
 

 وترام القيم والتقاليد الجامعية والعالقات الطيبة داخل الوسط الجامعي.إ
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 المعيار الثالث: القيادة والحوكمة

 

 سادسا:مدير وحدة الجودة

 بأود االقسام العلمية بال لية. ئستاذ ئو ئستاذ مساعدن ي ون قد عمل بوظيفة ئ .1

 عتماد المؤسسات.إمعايير الهيئة القومية في  لجودة م لا ن ي ون وا ال على دورات تدريبية فى مجالئ .2

و ماا ئوادى الجارائم المنياوا عليهاا فاى قاانون العقوباات إفاى  ةيائال ي ون قد سب  الح م عليا  بعقوياة رنائ .3

ماناة ماا لام ي ان و األئمقيدة للحرية فى رريمة مخلة بالشر   ةو بعقوبئ ةيماكلها من ررائم فى القوانين الخا 

 ال ي ون قد وقع علي  رزاء تأديبى ما لم ي ن قد تم محوا.ئعتبارا.إي  قد رد ال

 كاالث، علاي ئن ت اون مادة الادورة الواوادة هاي شلل المتقدم لوظيفة من ذات الدررة لمادتين كااملتين لم يسب  .4

 .سنوات

 

 سابعا:مدير الوحدات الخاصة

 ن ي ون قد عمل بوظيفة مدرس بأود االقسام العلمية بال لية.ئ .1

و ماا ئوادى الجارائم المنياوا عليهاا فاى قاانون العقوباات إفاى  ةيائي ون قد سب  الح م عليا  بعقوياة رنا الئ .2

ماناة ماا لام ي ان و األئمقيدة للحرية فى رريمة مخلة بالشر   ةو بعقوبئ ةيماكلها من ررائم فى القوانين الخا 

 عتبارا.إقد رد الي  

 قد تم محوا.ال ي ون قد وقع علي  رزاء تأديبى ما لم ي ن ئ .3

 كاالث، علاي ئن ت اون مادة الادورة الواوادة هاي  شلل المتقدم لوظيفة من ذات الدررة لمدتين كاملتين لم يسب  .4

 .سنوات

 وا ل علي دورات في اإلدارة و التسوي  . .5

 ثامنا:منسق البرامج

 ن ي ون قد عمل بوظيفة مدرس بأود االقسام العلمية بال لية.ئ .1

 .ج مسبقان ي ون قد عمل بأود البرامئ .2

و ماا ئوادى الجارائم المنياوا عليهاا فاى قاانون العقوباات إفاى  ةيائال ي ون قد سب  الح م عليا  بعقوياة رنائ .3

ماناة ماا لام ي ان و األئمقيدة للحرية فى رريمة مخلة بالشر   ةو بعقوبئ ةيماكلها من ررائم فى القوانين الخا 

 عتبارا.إلي  إقد رد 

 ى ما لم ي ن قد تم محوا.ال ي ون قد وقع علي  رزاء تأديبئ .4

 شلل المتقدم لوظيفة من ذات الدررة لمدتين كاملتين. لم يسب  .5

 .فى تو يا البرامج والمقررات الدراسيةئن ي ون وا ل علي دورات  .6
 


