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معاير اختيار القيادات االكاديميه
اختيار القيادات األكاديمية بالمعهد ،يتم اختيار القيادات األكاديمية وفقا للمعايير التالية-:
 -1معايير عامة الختيار القيادات األكاديمية بالمعهد  ،تتمثل فيما يلي:

أ-
ب -الحصول على درجة االستاذية.
ج -توافر مجموعة من الخبرات السابقة ،علمية وأكاديمية وإدارية ،مثل:
الحصول على درجة الدكتوراه.

 إدارة أحد أقسام المعهد.

 إدارة مركز بحثى أو فريق.

د-

 التدريس واإلشراف والمشاركة فى أنشطة خدمة المجتمع.
اجتياز مجموعة دورات تدريبية الكتسا اااب مهارات القيادة ايكاديمية والتخطيس االسا ااتراتيجى

والجودة الشاملة وتطبيقاتها فى السياق ايكاديمي و ...إلخ.

ه-
و -المشاركة فى المؤتمرات وعضوية الجمعيات العلمية.
ز -الحصول على جوائز علمية.
ح -توافر مجموعة من المهارات ،مثل:
 المهارات الذاتية :مثل المبادأة واالبتكار ،وضبس النفس ،والحكمة ،والثقة.
 المهارات الفنية :المعرفة المتخصصة في مجال النشاط ايكاديمي واإلداري.
 المهارات اإلنسانية :التعامل مع المرءوسين وخلق مناخ صحي يحقق الرضاء.
 المهارات اإلدراكية :الرؤية الشمولية لمختلف نشاطات العمل الجامعي ،وفهم عالقات ايعضاء
وجود مجموعة من المؤلفات والتراجم والبحوث المنشورة في دوريات دولية.

يبعضهم البعض داخل الجامعة.

 -2معايير اختيار رئيس القسم األكاديمي ،يتم اختيار رئيس القسم وفقا لما يلي:

 أن يتم ترشيح ثالثة من كل قسم مرتبين من وجهة نظر أعضاء القسم. أن يختار العميد أحد المرشحين لشغل منصب رئيس القسم بناء على: oآراء أعضاء مجلس القسم.
 oالسيرة الذاتية للشخص المرشح.
 oالسمعة الطيبة.

 oعالقته بالرؤساء والزمالء والهيئة المعاونة واإلداريين والطالب.
 أن يتم تعيين رئيس القسام لمدة سانة واحدة قبل توليه مهام منصابه ،يعمل خاللها مع الرئيس المنتهية واليته ،لضامان اكتسااببعض الخبرات العملية.
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 أن تكون الفترة التي يقضا اايها الفرد في شا ااغل منصا ااب رئيس القسا اام حوالي ثالث سا اانوات ممكن أن تكون قابلة للتجديد بناءعلى رأى كل من أعضاء مجلس القسم وعميد الكلية.
 - 3معايير اختيار وكيل المعهد  ،تتم إجراءات اختيار وكيل المعهد.
بناء على الخطوات التالية:

أ -أن يتم اإلعالن عن الوظيفة الش ااا رة لمنص ااب وكيل المعهد بين جميع العاملين بالمعهد ،ويوض ااح في اإلعالن المتطلبات
ايساسية لشغل الوظيفة ومتضمنات توصيفها.
ب -أن يتم اإلعالن عن ش ااروط الوظيفة في كافة الجهات المعنية أي بين رؤس اااء ايقس ااام ايكاديمية وأعض اااء يئة التدريس،
ومن حق أي منهم التقدم لشغل وظيفة وكيل طالما تنطبق عليه الشروط.

ج -أن يشا ا ا ااارع جميع أعضا ا ا اااء يئة التدريس في المعهد في عملية الترشا ا ا اايح ويتاح لهم قدر من الحرية في إبداء ر باتهم في
الشخص الذي يريدونه طالما تتوافر فيه مواصفات شغل الوظيفة.
د -أن يشكل فريق الختيار أحد المرشحين لشغل وظيفة وكيل المعهد من اآلتي:
 -عميد ا المعهد.

 أربعة أعضاء يمثلون الهيئة التدريسية بالمعهد. بعض أفراد الهيئة اإلدارية بالمعهد. -أربعة أشخاص من المجتمع المحلى وكبار رجال مجتمع ايعمال والصناعة يتم اختيار م من قبل عميد المعهد

 أربعة طالب من مرحلة الليسانس والبكالوريوس (إذا كان المرشح وكيل المعهد لشئون التعليم والطالب). -أربعة طالب من مرحلة البكالوريوس.

ا ا ا ا ا ا ا ا ا -أن يتم تلقى الترش اايحات الواردة إلي اللجنة بش ااان منص ااب الوكيل ،ويقوم أعض اااؤ ا بالتش اااور فيما بينهم للتعرف على مدى مالئمة
المرشحين لمنصب الوكيل.
و -أن يقوم أعضاء اللجنة بعقد مقابالت شخصية مع ايشخاص المرشحين لمنصب الوكيل للتعرف على مدى مالئمتهم لشغل
المنصب.

ز -بناء على دراسة أعضاء اللجنة للترشيحات الواردة إليهم وما توصلوا إليه من نتائج من خالل المقابالت الشخصية مع
المرشحين تقدم اللجنة مجموعة من االقتراحات المكتوبة والسرية إلى مجلس الكلية للتشاور بشانها وأخذ ا في االعتبار عند
اختيار الوكيل المناسب من بين المرشحين.
ثانياً :معايير اختيار القيادات اإلدارية بالمعهد:

 -1توافر متطلبات شغل الوظيفة كاآلتي:

أ -خبرة في مجال العمل اإلداري التقل عن عشر سنوات.

ب -إجادة التعامل مع الحاسب اآللي.
ج -الحصول على مؤ ل جامعي(يفضل دبلوم في التسويق أو في إدارة ايعمال).
د -حسن السمعة والحصول على تقدير امتياز في آخر أربع تقارير لتقييم ايداء.
هـ -عدم توقيع أى جزاءات عليه فى السنوات الخمس ايخيرة.
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و -مشاركاته فى تطوير العمل اإلداري بالمعهد خالل السنوات الثالث ايخيرة.
ز -شهادات بالكفاءة من ثالث قيادات ممن تعامل معهم.
 -2إجراءات عملية االختيار ،وتتمثل في:

أ -اإلعالن عن الوظيفة الش ااا رة إما من داخل المعهد أو من خارجهما ،من خالل وس ااائل اإلعالم المتاحة والموقع االلكترونى
للمعهد ،ويحدد فى اإلعالن المتطلبات ايساسية لشغل الوظيفة.

ب -عملية االختيار ،يتم انتقاء أفضا ا اال المرشا ا ااحين لشا ا ااغل الوظيفة ،ممن تتوافر فيهم الكفاءات والمهارات الفنية الالزمة لشا ا ااغل
الوظيفة الشا رة بعدة أساليب:
 )1االختبار ،يتم إجراء اختبارات لطالبى شغل الوظيفة تقيس مايلى:
 -مدى إلمام المتقدمين لشغل الوظائف بما تعلموه فى الماضى.

 السمات الشخصية والتطلعات واالستعدادات والقدرات النفسية والبدنية والحركية. القدرات المهنية والثقافية ،يتم قياس القدرات المهنية والثقافية المرتبطة با:

استخدام تقنيات وأساليب التخطيس االستراتيجى.



التعامل مع جمهور المعهد من الداخل (طالب وعاملين وأعضاء يئة تدريس) وجمهور المعهد من الخارج.



صيا ة رؤية ورسالة طموحه.



مفهوم الجودة الشاملة وكيفية تطبيقها فى تحسين العمل اإلدارى.




مفهوم القرار اإلدارى وكيفية صنعه.

مفهوم ومبادئ االتصال اإلدارى الفعال.

 )2المقابالت الشا ااخصا ااية ،بهدف الحصا ااول على معلومات واقعية ودقيقة وتفصا اايلية عن طالبى الوظيفة لتكوين صا ااورة كاملة
عنه والحكم على أ ليته لشغل الوظيفة.

وتتم المقااابلااة من خالل لجنااة مكونااة من ثالثااة أش ا ا ا ا ا ا اخاااص على ايقاال يتوافر لااديهم (درجااة كبيرة من المهااارة والخبرة في
التخصص) ،على النحو التالي:
 وجود فردين أو أكثر من طالبى شغل الوظيفة ويتم الحصول على أكثر من إجابة من طالب الوظيفة ،وتتم تقييم اإلجابات
ومقارنتها ببعضها البعض.

 وجود متقدم واحد أو أكثر لشا ا ا ا ا ا ااغل الوظيفة ،ويتم تقييم إجابات كل مرشا ا ا ا ا ا ااح من كل فرد في اللجنة على حدى ،ثم تجمع
التقديرات وتؤخذ المتوسس.
ثالثاً :أساليب استقطاب الكفاءات(المواهب)األكاديمية واإلدارية المتميزة بالمعهد وتنميتهم

 .1االختيار الجيد ألعضاء هيئات التدريس وجميع العاملين(إداريين،فنيين) بالمعهد ،عن طريق:


الكشف عن نوعية الكوادر العلمية واإلدارية التي يحتاجها المعهد.



الكشف عن خبرات المرشحين وإمكاناتهم ومدى تكيفهم مع المناخ الجامعي.



تقييم متطلبات العمل والسمات المميزة لشا لي الوظائف.



تحديد اتجا ات المرشحين نحو المعهد والعمل فيها.
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وضع خطة لتوظيف إمكانات وقدرات أعضاء يئات التدريس واإلداريين المرشحين.



 .2اكتشاف الكفاءات من الكوادر العلمية والقيادية األكاديمية واإلدارية ،ويتم ذلك عن طريق فحص مخزون أو رصيد المعهد
من الموا ب باالعتماد على الوسائل العلمية المقننة الكتشاف المتميزين والمو وبين ،مما يستلزم:

 معرفة عدد ايفراد الذياان لديهم القدرة على شغل مناصب قيادياة (أكاديميين وإداريين) على المدى البعيااد ،ومعرفة القدرات
والصفات التى تؤ لهم لشغل الوظائف مستقبالً.

 العمال على تطوير التعاقب الوظيفى للكفاءات ،فقد يكون والء وانتماء أعضاء يئة التدريس واإلداريين للعمل وليس الكلية،
بمعنى أنهم يبحثون عن وضع مهني أفضل.

 خلق بيئة جيدة لممارسة المو بة مما يساعد في اكتشاف أصحاب الموا ب.
 إثارة دافعية أعضاء يئة التدريس بالمعهد نحو العمل والتميز بإسناد مهام جديدة لهم تتحدي قدراتهم وإعطائهم أدوا اًر متنوعة
تبرز مو بتهم وتصقلها وتكسبهم خبرات جديدة مثل عضوية اللجان وريادة ايسر الطالبية و ير ا.

 وضع خطة للحفاظ على الكفاءات من ايكاديميين واإلداريين الموجودين بالمعهد،عن طريق:


تشجيع التقييم الذاتى وعمليات التغذية الراجعة الداعمة لألداء الجيد.



تطبيق نظم متنوعة لتقويم ايداء تساعد في تحديد نقاط القوة والتميز ونقاط الضعف.

 حفز أعضاء يئة التدريس واإلداريين (أقل من 40سنة)على الترقى للوظاائف ايعلى ،مع اال تمام بتحقيق مستوى عال
من الرضا عن العمل للفئات العمرية من سن ( 59 - 40سنة) ،وتوفير اإلحساس بايمان الوظيفى لمن م( 60سنة
فاكثر).

 التخطيس الجيد لتنمية المسار الوظيفى لجميع أعضاء يئة التدريس بالكلية عن طريق التقييم المستمر لألداء وتحديد القدرات
الكامنة فيهم والعمل على إطالقها وتوظيفها.

 التاكد من وجود المو بة لدى عضو يئة التدريس واإلداري ثم وضع خطس لتنميتها في مركز متخصص
 االستعانة بقيادات علي معرفة بإدارة الموا ب حتي يمكن االستفادة منهم في استقطاب واالحتفاظ باصحاب الكفاءات
والموا ب ايكاديمية واإلدارية.

 .3وضع سياسات للحوافز  ،تشمل على حوافز مادية ومعنوية بما يضمن استم اررية االنتماء لدى الكفاءات المتميزة والتزامهم
بالبقاء في المعهد ،عن طريق:

 تقديم التقدير المادي المناسب ،خالل الرواتب والمكافآت المختلفة.
 المعاملة العادلة للجميع أكاديميين وإداريين من حيث توزيع أعباء العمل ،الترقيات.
 رصد الخبرات المتميزة لدى أعضاء يئة التدريس واإلداريين ونشر ا.

 تكريم عناصر من الكفاءات المتميزة علي مستوي كل قسم أكاديمي وإداري دورياً.

 .4وضع سياسة لتنمية الكفاءات المتميزة األكاديمية واإلدارية ،وذلك عن طريق:
 معرفة مجموعة المهارات المتوفرة لدى كل فرد.
 تحليل الوظيفة التي يشغلونها.
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ال.
 تحديد فجوات ايداء بمقارنة ايداء الفعلي بايداء المتوقع مستقب ً
 تحديد نوعية المهارات التي يحتاج إليها الفرد لتنميتها.
 اقتراح البرنامج التدريبي المناسب.

 تدريب الفرد قبل شغله للوظيفة المرشح لها وأثنائها.
 االستفادة من النظام الحالي لتنمية قدرات أعضاء يئة التدريس وتفعيله.
 اال تمام بتنمية قدرات ومهارات اإلداريين دورياً من خالل برامج متميزة.

 .5جعل المعهد مكاناً جذاباً للعمل ،يريده أعضاء يئات التدريس واإلداريين وير بون في العمل به ويسعون للبقاء واالنتماء
إليه ،وجذب المتميزين منهم للعمل فيها ،مما يستلزم:

 أن يحظى المعهد بسمعة طيبة على المستوى اإلقليمي والدولي.

 توفير بيئة عمل مشجعة تتوافر فيها كل التجهيزات واالمكانيات التكنولوجية التي تشبع حاجات أعضاء يئات التدريس
واإلداريين وتحقق طموحاتهم.
 توفير التقدير المناسب من أجر ومكافآت باإلضافة إلى التقدير المعنوي.
 وجود قيادات (رئيس قسم -وكيل معهد -عميد معهد) تساعد أعضاء يئات التدريس على التدريس الجيد ،وتساعد اإلداريين
على العمل الجيد.

 إعطائهم المزيد من الحرية واالستقاللية في اتخاذ ق ارراتهم المهنية.

 .6تطوير األداء اإلداري للمعهد ،أن تمارس قيادات الكلية (عميد /وكيل /رئيس قسم) أساليب اإلدارة الجيدة مع أعضاء يئة
التدريس واإلداريين مما يشعر م بالتقدير وبانهم أفراد منتجون للمعرفة يستجاب آلرائهم ،من خالل:

 تقديم الدعم الشخصى عن طريق التدخل عندما يشعر عضو يئة التدريس أو اإلداري بوجود بعض المشاكل الشخصية
ومساعدته على حلها.
 إعداد برامج فعالة لتنمية القدرات والمهارات.

 منح الثقة الكافية لهم ليؤدوا وظيفتهم على أكمل وجه.
 بناء عالقات قوية مع أعضاء يئة التدريس بجميع ايقسام ايكاديمية واإلداريين بإدارات المعهد بحيث يتم تحديد الموا ب
والطاقة الكامنة لدى كل منهم والعمل على االستغالل ايمثل لموا بهم للتغلب على مشكلة ترع البعض منهم لوظائفهم

بغرض العمل في جهات أخرى أو للسفر مما يحفز م على البقاء في المعهد.

 .7العمل على تحسين صورة المعهد أمام المجتمع ،من خالل تقديم خدمات عالية الجودة للطالب والمجتمع والتعامل مع
أعضاء يئة التدريس واإلداريين وكذلك الطالب بطريقة أخالقية وعادلة مما يجعل معهد اسكندريه العالي للهندسه

والتكنولوجيا يحتل مكانة متميزة بين معا د المناظرة على مستوى مصر والعالم العربي وايفريقي عن طريق:
 وجود رؤية ورسالة واضحة وموثقة ومعلنة .

 وجود مجموعة من القيم الجامعية اإليجابية التي تحث على التعاون والتفاني في العمل ،واالعتزاز بالعمل التربوي  ...إلخ،
يلتزم بها الجميع.
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 اال تمام بالبحث العلمى على كافة المستويات ايكاديمية واإلدارية وربطه بالمشكالت الداخلية (الطالب /أعضاء يئات
التدريس ) ... /وكذلك قضايا المجتمع.
 تحسين مخرجات المعهد من المهندسين ليصبحوا منتجاً مر وباً فى أسواق العمل.

 .8العمل على جذب واستقطاب المتميزين ،أساتذة من كليات الهندسه بالجامعات ايخرى (في حالة وجود عجز) ،وكذلك
اإلداريين من خالل تقديم عروض مغرية وتحديد الخدمات التى يمكن أن تقدمها الكلية لهم ،والتى تبرز أنها أفضل مكان

لعملهم ،عن طريق-:

 توفير عمل ممتع ومجزى ( أجر مناسب).
 توفير بيئة عمل جيدة.
 توفير فرص للتعلم والترقى الوظيفى.

 تهيئة الظروف المالئمة والدعم والتشجيع بما يتوافق مع طموحاتهم وموا بهم.
 توفير ايمان واالستقرار الوظيفي لهم.
 توفير مستقبل جيد للفرد المتميز.
 وجود نظام لتقييم ايداء التدريسى والبحثي لعضو يئة التدريس.
 وجود نظام لتقييم ايداء لجميع اإلداريين.

 مكافاة ايداء المتميز ومعاقبة ايداء المتدني.
 تنمية اإلحساس بالذات وقيمة الفرد داخل المجتمع الجامعى والمجتمع ايكبر.
 توظيف ايفراد المؤ لين الذين يمتلكون قدرة وطاقة على اإلبداع.
 االعتماد على قاعدة بيانات شاملة وحديثة إلدارة الموا ب.

 إتاحة الفرصة الختيار القيادات ايكاديمية والقيادات اإلدارية.
 حصر متطلبات الكلية من العناصر البشرية وأخذ ا فى االعتبار عند االختيار.

 متطلبات تنفيذ التصور المقترح ،تتمثل في:

 oاالعتماد في نظام تعيين القيادات ايكاديمية واإلدارية علي الكفاءة والجدارة.

 oأن يكون ناع توصيفات واضحة لوظائف القيادات ايكاديمية واإلدارية ،يتم تحديثها من آن آلخر طبقا لما و متوقع من
تلك القيادات التوصل إليه من نتائج.

 oأن يكون من ضمن برامج تنمية القدرات برامج خاصة بإعداد وتا يل أعضاء يئة التدريس لشغل المناصب القيادية
ايكاديمية ،التي يراعي فيها مايلي:

 يلتحق بها من ينوي ترشيح نفسه لشغل ذه المناصب.
 أن يكون اجتياز ذه البرنامج شرط أساسي للترشيح.
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 أن تصمم البرامج وفقا لالحتياجات التدريبية لهذه القيادات وفي ضوء توصيف وظائفهم.

 oأن يكون ناع منح لدول متقدمة تخصص لتدريب أعضاء يئة التدريس علي القيادة الجامعية وبحيث تكون وسيلة إلعداد م
لشغل المناصب القيادية.

 oوضع أ داف استراتيجية الختيار واستقطاب القيادات ايكاديمية واإلدارية وتنميتهم.
 oوضع نظام جيد لتحفيز الكفاءات المتميزة من أعضاء يئة التدريس واإلداريين.
 oتوظيف شبكة المعلومات العالمية (اإلنترنت) بما يسهم في تحقيق التواصل المستمر وتبادل الخبرات والممارسات ايفضل
بين أعضاء يئات التدريس واإلداريين على مستوى الكليات والجامعات ايخرى على المستوى المحلى واإلقليمي والدولي.

 oتوفير قنوات اتصال فعالة بين أعضاء يئة التدريس واإلداريين بالمعهد.

 oتطوير ثقافة المعهد بما يحقق تغيير بعض المفا يم السائدة باحقية الفرد في الترقي دون مقابل لألداء المتميز.
 oالبعد عن الروتين واإلجراءات اإلدارية المعقدة في تسيير العمل بالمعهد.
 oإعداد نشرة دورية عن ايداءات واإلنجازات المتميزة بالمعهد ،مما قد يشجع علي جذب العناصر الجيدة للعمل بها ،ويرفع
من مستوي أداء العاملين داخلها.

 oالتقليل من الضغوط المفروضة على أعضاء يئات التدريس نتيجة لتطبيق نظام ربس ايجر بايداء الذي يحد من فرص
التقدم في البحث العلمي باإلضافة إلى القيود المفروضة على القيادات ايكاديمية مما يقلل من فرص تجديد المعرفة
المستمر.
 oتخصيص جزء من ميزانية المعهد لرعاية ولتنمية الكفاءات ايكاديمية واإلدارية المتميزة.

 oعمل شراكة مع نقابه المهندسين ورجال ايعمال لتمويل مشروع الكتشاف وجذب الكفاءات ايكاديمية واإلدارية المتميزة
للعمل بالمعهد.

 oالوقوف علي مستوي الرضا لدي أعضاء يئات التدريس واإلداريين بشكل دوري.
 oاالعتراف باصحاب الكفاءات من أعضاء يئة التدريس واإلداريين داخل أقسامهم.
 oوجود نظام جيد لمتابعة مستويات ايداء على مستوى ايقسام العلمية واإلدارية.

 oوجود نظام واضح ومعلن للترقي للوظائف ايعلى وفق معايير ايداء المتميز.
 oالتقييم الذاتي المستمر لألداء وتحديد الجوانب التي تتميز بايداء المتميز.

اختيار رئيس مجلس القسم




في االقسام العلمية التي يوجد بها ثالثة اساتذة من العاملين او اكثر  ،يتم اختيار احد اقدم ثالثة
منهم باالقتراع السرى.
يشارك في االقتراع جميع اعضاء هيئة التدريس ( االساتذة غير المتفرغين والمتفرغون
والعاملون واالساتذة المساعدون والمدرسون)
يتعين ان يحضر  %60على االقل من اعضاء هيئة التدريس لصحة انعقاد الجلسة  ،فاذا لم يكتمل
النصاب تؤجل الجلسة لمدة ساعة ويكون انعقادها عندئذ صحيحا بحضور  %40على االقل من
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االعضاء  ،فاذا لم تتوفر هذه النسبة يقوم رئيس الجامعة بتعيين رئيس مجلس القسم بناء على
ترشيح عميد الكلية.
في حالة عدم وجود ثالثة اساتذة عاملين بالقسم تطبق القواعد االتية:
في حالة وجود اثنين على االكثر من االساتذة العاملين يعين االقدم من بينهما،
اذا خال القسم من االساتذة العاملين يقوم بعمل رئيس مجلس القسم اقدم االساتذة المساعدين،
اذا لم يوجد بالقسم اساتذة مساعدون يعين اقدم االساتذة المتفرغين قائما بأعمال رئيس مجلس
القسم،
وفى غير هذه االحوال  ،يتولى عميد المعهد او من يفوضه من وكالء الكلية  ،ادارة شئون القسم.
في حالة اعتذار احد المرشحين الثالثة قبل إجراء االنتخابات يتم اضافة مرشح بديل هو التالي
لهم فى االقدمية.

اختيار عميد المعهد









حقيقا لتعددية االختيار وسالمة مفهوم االنتخابات  ،واكتمال الهيكل اإلداري للمعهد  ،يتعين
ألجراء االقتراع الختيار عميد الكلية وجود اربعة على االقل من االساتذة العاملين  ،وعدد من
اعضاء هيئة التدريس ( االساتذة غير المتفرغين والمتفرغون والعاملون واالساتذة المساعدون
والمدرسون ) ال يقل عن  20عضوا وفى غير هذه الحالة  ،يكون لرئيس الجامعة اختيار عميد
المعهد او ندب قائم باألعمال فى حالة عدم وجود اساتذة عاملين.
يشارك فى عملية االقتراع جميع اعضاء هيئة التدريس ( االساتذة غير المتفرغين والمتفرغون
والعاملون واالساتذة المساعدون والمدرسون ) والهيئة المعاونة( المدرسون المساعدون
والمعيدون ) وبما ال يتجاوز  %10من االصوات الصحيحة ألعضاء هيئة التدريس.
يختار المجتمع األكاديمي اقدر العناصر على ادارة وتطوير الكلية  ،ولتحقيق هذا الهدف على
اللجنة:
ان تحدد مواعيد ندوات متساوية المدة للمرشحين  ،لعرض برامجهم وخططهم االستراتيجية
ومناقشتهم فيها ،
ان تعلن المعايير االسترشادية لالختيار ،
يتعين ان يحضر  %60على االقل من اعضاء هيئة التدريس لصحة انعقاد الجلسة  ،فاذا لم يكتمل
النصاب  ،تؤجل الجلسة لمدة ساعة ويكون انعقادها عندئذ صحيحا بحضور  %40على االقل من
اعضاء هيئة التدريس فاذا لم تتوفر هذه النسبة يعين رئيس الجامعة عميدا للكلية من بين اساتذتها
العاملين.

معايير استرشاديه الختيار قيادات المعهد
يستلزم المنصب القيادي الجامعي وجود شخصية ذات قدرات قيادية وادارية واكاديمية متميزة  ،فضال عما
يجب ان تتحلى به من صفات شخصية تؤهل للقيادة في مناخ من التعاون مع القدرة على ادارة االزمات
والتواصل مع مختلف فئات المجتمع الجامعي والنهوض بالبحث العلمي وخدمة المجتمع.
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وقد رؤى وضع مجموعة من المعايير االسترشادية يمكن ان يستعين بها الناخبون عند االدالء بأصواتهم
الختيار انسب المرشحين وال شك ان الوفاء بمتطلبات هذه المعايير يتفاوت بحسب اعباء المنصب وتدرجه
في السلم القيادي.
اوال  :الكفاءة القيادية واالدارية:
تقاس هذه الكفاءة من حيث مدى توافر كل من العناصر التالية:












القدرة على وضع رؤية شاملة وتحديد اهداف وبرامج تنفيذية لمشروعات تطوير
صفات قيادية تساعد على تهيئة مناخ يسوده التعاون بين كافة االطراف ( القيادات واعضاء هيئة التدريس
والطالب والعاملين)
مهارة التخطيط االستراتيجي والقدرة على ادارة التطوير الديناميكي
القدرة على مواجهة االزمات وادارتها
5القدرة على التواصل المجتمعي في الداخل والخارجالقدرة على التعامل مع الوسائط االلكترونية الحديثة ،ومهارات االتصال الفعال
القدرة على جذب مصادر تمويل متنوعة لتنمية الموارد الذاتية
االلمام بالجوانب المالية والقانونية الالزمة إلدارة الشأن الجامعي
تقلد مناصب قيادية اكاديمية  ،او أي مناصب قيادية اخرى  ،وحضور دورات تدريبية وندوات في الشئون
االدارية واالكاديمية
المشاركة الفاعلة في المجالس واللجان العلمية واالدارية على مستوى القسم و المعهد.
المشاركة في تنفيذ انشطة ثقافية وعلمية واجتماعية ورياضية للطالب والمجتمع.
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