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 مقدمة

عضاء أداء أقسامها و كذلك يف أتخلل  داء مبطا حاليا طفرة ىائلة يف تطوير األجامعة طن –تشهد كلية الصيدلة 
كفاء قادرين أاجتاىات الوومية و العايمية ااخاةة وجودة اللعلي  الصيد ي ناتلاج ةيادلة لال إتباعاىيئة اللدريس هبا 

 علي حتمل ايمسئولية اجمللمعية يف الرعاية الصحية لكافة ايمرضي باجمللمع احمليط حمليا و اقليميا و عايميا.
 

واإلقليمى ىف جودة اللعلي  والبحث  على ايمسلوى احمللىمن رسالة الكلية ورؤيلها حنو اللطلع للريادة  و اتطالقا
داخلها مبا يليح حتويق الغايات و  داءاأل، كان نا بد ان يصاحب ذلك تطور يف منظومة العلمى وخدمة اجمللمع

 .اإلبداعتشجيع انابلكار و اللتخليق و 
 

يف مشروعها حنو اناعلماد "مشروع اللطوير ايمسلمر و  ةة حاليا من خطوات بناءالكلي وجهتنل و يف ضوء ما
ن يشمل ذلك فكر أيشمل مكون خاص بالودرة ايمؤسسية داخل الكلية كان نابد   اللاىيل لالعلماد" و الذي

د و الفاعلية و لجديويادة لواء الالعلي حتمل مسئولية اللغيري و  ةوادر ال كادمييةالويادات األملطور يف اخليار 
 داء.اجلودة يف األ

 

الرتشيح  الكلية تعد ركيزة أساسية يف مشاريع اللطوير واللحديث فود حرةت الكلية أن يكون قياداتن أوحيث 
ومعايري موضوعية، تأخذ يف اناعلبار   دقيوة  وفق عمل مؤسسي ومبين على آليات وإجراءات للوياداتواناخليار 

على أمر الربامج  ىذه الدوافع وغريىا حدت بالوائمني  ،ايمطلوبة ية والكفاءة اإلداريةكل السمات الويادية والعلم
 .كادمييةالويادات األ  ي وضع معايري جديدة ناخليارإية اللطوير 

 

عيار الويادة و اوحوكمة "بجب ان يكون للمؤسسة قيادة واعية يموقد تصت ايمعايري الوومية جلودة اللعلي  يف تصها 
اللطوير و السعي ا ي اللميز ، وقادرة علي وضع السياسات الالزمة لذلك و اختاذ الورارات يف اطار  تلبين فكر

 3/1 – " مؤشرات اللوومي واناعلماد من  3داء ايمؤسسة " مؤشر رق  أزمين مالئ  يضمن كفاءة و فاعلية 
 .اخليار الويادات اناكادميية
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مبا يلفق مع ايمعايري ايمعمول هبا وفوا لواتون يار الويادات األكادميية و هلذا قامت الكلية بوضع معايري جديدة ناخل
و ايمعلمد يف جملس الكلية ايمنعود بلاريخ  ونائحلة اللنفيذية1491لسنة  94رق   تنظي  اجلامعات

41/9/0242. 

 األهداف

  .طوير ايمسلمروقادرة على حتويق اللاإلسهام يف تكوين قيادة أكادميية وإدارية رائدة يف الكلية  -4
 .اجلديد يف قيادة العمل األكادميي يف الكلية إمكاتات تلالءم مع ىذا اللوجوميية مناسبة تليب أكاد خلق بيئة -0

 :التالية معايير اختيار القيادات األكاديميةويحتوي المقترح على 
 .لعميدا -2

 .الوكالء -2

 .رؤساء األقسام العلمية -3

 .منسقي البرامج -4

 .دات ذات الطابع الخاصمديري المراكز والوح -5
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 األكاديمية: القيادات اختيار معايير إعداد منهجية
كان يل  اخليار و تعيني الويادات األكادميية بناء على ما ورد يف قاتون تنظي  اجلامعات و نائحلو اللنفيذية رق  

غريات اناجلماعية و السياسية يناير اليت أدت إىل الكثري من ايمل 25و كان ذلك قبل ثورة  1972لسنة  49
اإلبجابية يف اجمللمع حيث أةبح شغل ايمناةب الويادية بداية من رئيس اجلامعة مرورًا بعمداء الكليات و رؤساء 
األقسام يف الكليات باناتلتخاب اوحر و ليس اللعيني وفوًا آلليات اخليار الويادات اجلامعية يف ايمرحلة اناتلوالية 

و لكن يف السنوات السابوة مل يكن ىناك   ديد من وزارة اللعلي  العا ي و البحث العلميوحني ةدور تشريع ج
 مشاركة من جاتب أعضاء ىيئة اللدريس و اهليئة ايمعاوتة عند اخليار الويادات األكادميية.

اخليار  معايريلوضع بصياغة اسلبيان  2010اجلودة بالكلية يف عام  ضمان وحدةجلنة اناسلبياتات بقام أعضاء 
و قد مت و مت توزيعو على أعضاء ىيئة اللدريس و اهليئة ايمعاوتة بالكلية 4حة يف ةف رفقايمالويادات األكادميية 

ىو أن تلملع الويادة األكادميية بالكفاءة  جاءت هبا و كاتت من أى  اللوةيات اليت  حتليل تلائج اناسلبيان 
اركة يف األتشطة اجمللمعية و ااخدمات الطالبية مع توفري ايمناخ السلي  اإلدارية و الويادية و النشاط العلمي و ايمش
ايمعايري ااخاةة باخليار الويادات األكادميية و مت  حتديدو من مث مت  للعمل اجلماعي الذي حيوق األىداؼ ايمرجوة

 .أعضاء ىيئة اللدريس بالكلية  إعالهنا و إرساهلا جلميع
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 دة الختيار القيادات االكاديميةاستبيان وضع معايير جدي
 

 

 

إىل مواد الواتون ايمنظمة  باإلضافةيهدؼ ىذا اناسلبيان إىل وضع معايري جديدة ناخليار الويادات اناكادميية وذلك 
 هلذا الشأن.

لذا ... ترجو اسلكمالو بشكل ةريح وموضوعي مع العل  اتو سيل  معاملة ىذا اناسلبيان بشكل سري وسيل  عمل  
  .األىداؼ ايمرجوة منواسة احصائية للنلائج والذي سينعكس ابجابياً على حتويق در 

 العناةر أوافق أوافق نا نا أعل 

 يكون اخليار ايمناةب الويادية عن طريق اللعيني    

 يل  اخليار ايمناةب الويادية عن طريق اناتلتخاب   

 عة بواسطة الربيد انالكرتوينيل  اناتلتخاب عن طريق اناتصال ايمباشر برئيس اجلام   

 الكفاءة والنشاط العلمي.    

 الودرات انادارية والويادية .   

 ايمشاركة يف اناتشطة وااخدمات الطالبية    

 العمل النوايب ( –ايمشاركة يف العمل اجمللمعي ) اللعلي  ايمسلمر    

 ايمشاركة يف أتشطة اجلودة واللطوير.   

 ............................................القسم : .....            .........................:....... االسم ) اختياري(

 التاريخ: ................................................             الوظيفة:...........................................
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  سلوك.حسن السري وال   

 وايمرؤوسني.اللعاون مع الزمالء والرؤساء    
 .انايمام بوواتني اجلامعة ايمنظمة للعمل    

  هو ىذيل ٍقتزحبد جذيذح :

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

 الكلية عميد معايير المفاضلة لشغل منصبأوال: 

 بالكلية بناءا على المعايير التالية: العاملينيتم اختيار العميد من بين أعضاء هيئة التدريس 
 

 واليت يراعى فيها الودرة على وضع رؤية للطوير الكلية، وسجل سابق للمرشح بجسد قدرة  الكفاءة القيادية
إسرتاتيجية وأىداؼ حمددة وواضحة، واللملع بصفات قيادية  رشح على وضع برامج تنفيذية مبنية على رؤيةايم

األقسام األكادميية ايملنوعة وأعضاء ىيئة اللدريس والطالب وإشراكه  يف عملية  دتكنو من اكلساب تعاون
ومهارات اإلقناع وغريىا  اللكي  وايمروتةالورارات بشكل مجاعي، واللملع باألماتة وبعد النظر واإلبداع و  اختاذ

 .من الصفات اليت دتكنو من قيادة الكلية
 

  بالودرة على ايمفاضلة بني األولويات واختاذ  تشمل خربات إدارية وخاةة فيما يلعلق و اإلدارية هالكفاء
لكفاءات ايملميزة وبطريوة اسلشارية ومجاعية، والودرة على اسلوطاب ا الورارات ايمناسبة يف ظل ظروؼ ةعبة

واللعامل مع  اللدريس واحملافظة على بوائها، ومهارات اللتخطيط اإلسرتاتيجي ووضع ايميزاتية من أعضاء ىيئة
األكادميية داخل الكلية مبا يلناسب مع ايملغريات  اللكالي ، واناللزام بويادة اللطوير ايمسلمر يمنهجيات األقسام

واجلامعة من جهة  وكلياللودرة على تكوين عالقات جيدة ما بني وا الداخلية واناحلياجات ااخارجية،
اناتصال  ذات العالقة من جهة أخرى، واإليمام بأتظمة اجلامعة واللعلي  العا ي، ومهارات والوطاعات ااخارجية
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وحسن اللعامل وإدارة  الشفهي والكلايب، ومهارات اللعامل مع اوحاسب اآل ي والودرة على حل ااخالفات
 .لماعاتاناج

 

 علمي ملميز يف أحد ختصصات  وأن يكون لديو سجل واليت تشلمل على: الرتبة العلمية العلمية كفاءةال
األتشطة العلمية مثل ايمشاركة يف  و غريىا منايمنشورة يف الدوريات العايمية الكلية سواء فيما يلعلق باألحباث 

ايمية، ومدى اناسلمرار يف اإلتلاجية العلمية ومدى الع ايمؤدترات وتألي  الكلب، وعضوية اجلمعيات العلمية
 .مسلوى الوس  والكلية واجلامعة لة يف اللجان علىعامشاركلو الف

 

 :واالختيار إجراءات الترشيحمقترحات 

  اليت يل  اخليارىا باناتلتخاب ريس بالكلية و من ثالثة  أعضاء ىيئة تد اناتلتخابات مكوتةيل  تشكيل جلنة
عن عملية  وتكون ىذه اللجنة مسئولةاتلتخاب عميد الكلية  إجراءات إدتامذلك بغرض ملابعة و  السري ايمباشر و

 .12،13 ةفحة يف ايمرفقلنموذج اللويي  لويي  طبوا ال
  عن اسلوبال طلبات الرتشيح يمنصب عميد الكلية قبل فراغ ايمنصب بسلة أشهر ،داخل الكلية يل  اإلعالن 
طريولني إما عن طريق ترشيح الشتخص لذاتو أو ترشيحو عن طريق  د بإحدىيل  الرتشيح لشغل منصب عميو 

 .رشتخص آخ
  ن اعضاء ىيئة ػوكذلك اراء كل ميسلوبل رئيس اجلامعة طلبات الرتشيح عن طريق الربيد انالكرتوين ااخاص بو

  .اللدريس ورؤساء اناقسام يف ايمرشحني يمنصب العميد

  من مرشح  أكثرايمعايري جملمعة طبوا للجدول ايمرفق ويف حالة تساوي  أعلى درجة يفيل  اخليار من حيصل على
 يف الدرجات يفضل األةغر سنا.
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 الكليةب الوكالءثانيا : اختيار 

 يتم اختيار وكيل الكلية من بين أعضاء هيئة التدريس العاملين بالكلية بناءا على المعايير التالية:
 .الكفاءة القيادية-  
 . اإلدارية هالكفاء -
  العلمية. كفاءةال -

 واالختيار إجراءات الترشيحمقترحات 

  ىيئة تدريس بالكلية و اليت يل  اخليارىا باناتلتخاب  ثالثة أعضاءمن  اناتلتخابات مكوتةيل  تشكيل جلنة
 ،12 ةفحة يف ايمرفقلنموذج اللويي  وتكون ىذه اللجنة مسئولة عن عملية اللويي  طبوا السري ايمباشر 

13. 
 ، يل  الرتشيح لشغل و  يل  اإلعالن داخل الكلية عن اسلوبال طلبات الرتشيح قبل فراغ ايمنصب بسلة أشهر

 .طريولني إما عن طريق ترشيح الشتخص لذاتو أو ترشيحو عن طريق شتخص آخر ايمنصب بإحدى
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 ن اعضاء ىيئة ػكل م  يسلوبل رئيس اجلامعة طلبات الرتشيح عن طريق الربيد انالكرتوين ااخاص بو وكذلك اراء
  .اللدريس ورؤساء اناقسام يف ايمرشحني

  يل  اخليار من حيصل على أعلى درجة يف ايمعايري جملمعة طبوا للجدول ايمرفق ويف حالة تساوي أكثر من مرشح
 يف الدرجات يفضل األةغر سنا.

 

 

 

 

 

 في الكلية العلمية األقسام رؤساءا : معايير اختيار لثثا

 : االطار العام للمقترح
رق  قسام بالكلية بناء علي الوواعد ايمعمول هبا يف الالئحة اللنفيذية لواتون تنظي  اجلامعات يل  اخليار رؤساء األ

العاملني بالوس  ليل  اناخليار و  سلاذةقدم ثالثة من األأيف اطار ترشيح ونائحلة اللنفيذية 1972لسنة  49
ناةر للو ي زمام فضل العابلة و حمددة تراعي يف ايموام األول اخليار أيري و عملية تويي  ثايمفاضلة بينه  يف ضوء معا

أو اإلحالة  سنوات ثالثةتزيد مدة رئاسة الوس  عن  نامسئولية اللطوير و اللغيري علي أ قسام وحتملالويادة داخل األ
 ثالثلائج اللويي  ناسلكمال فرتة السنوات اليف ت ئاسة الوس  العضو اللا ي لون يلو ي ر للمعاش أيهما أقرب علي أ

 .خرييعود بعدىا برتامج اناخليار مرة أل

 :االختيارالترشح و المعايير الخاصة ب
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 ايمؤدترات و ،جازات فرتات اإل ،عملية السرية الذاتية لعضو ىيئة اللدريس ايملودم ملضمنة مسار اوحياة ال -4
حباث و النشر العلمي حمليا و األ ،تشطة اجمللمعية و الوومية األ ،طالبية تشطة الاأل ،اجلوائز  ،ايمهمات العلمية 

 للوس  خالل فرتة العمل قبل الرتشيح. ايمودمةااخدمات  ،دوليا 
عضاء ىيئة اللدريس أالربامج اللدريبية للنمية قدرات شاملة ايمؤىالت و الدورات و  :الويادةو دارة موومات اإل -0
دارية السابوة إلادارة و الويادة وكذلك ااخربات الويادية و خري ملعلوة باإلأو مؤىالت أة و برامج ودورات تدريبيأ

 لفرتة ماقبل الرتشيح.
سرتاتيجية و ىداؼ اإللرسالة واألللطوير العملية اللعليمية داخل الوس  شاملة الرؤية و ا ومورتحاتو رؤية ايملودم -3
 رئاسة الوس . وتوليوخطلها اللنفيذية خالل فرتة ساليب اللحويق أ

 
 

 
 

 

 :و خطوات الترشيح مقترحات
 مجيع األساتذة يف الوس . عالنإيل   -4
رسال خطابات الدعوة للرتشيح للسادة اعضاء ىيئة اللدريس ممن تنطبق عليه  الشروط فور فلح باب إيل   -0

 .الرتشيح
عاملني ساتذة أقدم ثالثة أ)  ػ  وساسة اليل  قبول طلبات الرتشيح ممن ينطبق عليه  الشرط الواتوين للو ي رئ -3

ن يشمل طلب الرتشيح ايمسلندات السابق ذكرىا و ذلك خالل فرتة أبالوس  ( يف مكلب عميد الكلية علي 
الشروط ومل يلودم للرتشيح معلذرا عن الوظيفة  ولرتشيح بعدىا يعلرب من تنطبق عليمن فلح باب ا سبوعنيأحمددة 

. 



[  –كلية الصيدلة 
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قبول الطلبات و يمدة  يار حمددة لفحص طلبات الرتشيح و مسلنداهتا بعد اتلهاء فرتةيل  تشكيل جلنة اخل -1
 سبوعني.أناتزيد عن 

يووم عضاء ايمرشحني مع جلنة اناخليار من األودمة يعود اجلماع لكل عضو ايم طلباتبعد اتلهاء فحص ال -5
يف  وتص  ساعة لللاح بعد ذلك مناقشلن ايمسلوبلية حبيث ناتزيد مدة العرض ع وفيها العضو بلودمي عرض اخطل

 كعضو ىيئة تدريس للو ي رئاسة الوس  ايمعين.  والعرض وموومات
عضاء أن يووم كل عضو من أيل  البت يف الرتشيحات ايمودمة بناء علي موومات و جداول حمددة علي  -6

 .ة للمرشحعضاء اللجنأاللجنة باللويي  الفردي لكل مرشح مث يلي ذلك تويي  مجاعي من كافة 
عدادىا مبعرفة وحدة إقسام يل  عية يف ةور مناذج ثابلة جلميع األعداد قوائ  اللويي  الفردية و اجلماإيل   -7

 ودة بالكلية.ضمان اجل
 مساء ايمرشحني مصحوبة بلوارير جلنة اللحكي  ا ي رئيس اجلامعة.أيرفع العميد  -8
عضاء ىيئة اللدريس و العاملني بالوس  أجلماعات مع إبعود عالن النلائج ، يووم رئيس الوس  ايمرشح إفور  -9

 دوار و ايمهام حسب ماورد يف خطلة اللنفيذية.للوزيع األ
 

 

 

 :تشكيل لجنة التحكيم
 -:تشكيل جلنة اخليار رؤساء اناقسام منيل   
 .عميد الكلية -1
 .وكيل الكلية لشئون اللعلي  و الطالب -2
 .العليا و البحث العلمي يل الكلية لشئون الدراساتوك -3
 .وكيل الكلية لشئون خدمة اجمللمع وتنمية البيئة -4



[  –كلية الصيدلة 

طنطاجامعة  ]              
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 هبالوس  ايمعين من ايمشهود هل  بااخربة و النزاىة و العدالة و اوحكمة يووم باخليار  الودامىساتذة أحد األ -5
 .عميد الكلية

عميد  هالعدالة و اوحكمة يووم باخليار  ساتذة الودامي بالكلية من ايمشهود هل  بااخربة و النزاىة وأحد األ -6
 .الكلية

 . لورئيس الوس  اوحا ي ايملوقع اتلهاء فرتة رئاس -7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمىذج التقييم

بالكمية لمن يحصل عمى أعمى القيادات االكاديمية طبقا لممعايير اآلتية يتم اختيار وتعيين 
 كمي من النقاطمجموع 

 المعيار لمؤشرا مؤشر \  عدد النق اط األقصىالحد  
 ةيملعلا ةءافكلا .1 ػضىيخ جَؼيبد ػيَيخ دوىيخ / ػضىيخ5 18

 ػضىيخ جَؼيبد ػيَيخ ٍحييخ واقييَيخ / ػضىيخ1 2

 اىْشز في دوريبد ػبىَيخ /ثحج 5 50



[  –كلية الصيدلة 

طنطاجامعة  ]              
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 ٍحييخ واقييَيخ اىْشز في دوريبد ثحج/  1/2 10

 اىَشبرمخ في تحنيٌ دوريبد دوىيخ / دوريخ 5 10

 وئقييَيخاىَشبرمخ في تحنيٌ دوريبد ٍحييخ  يخ/ دور 2 10

 اىذػىح مَتحذث في ٍإتَزاد دوىيخ / ٍإتَز 5 20

 وئقييَيخاىذػىح مَتحذث في ٍإتَزاد ٍحييخ  /ٍإتَز 2 10

 ثبحج في احذ اىَشبريغ اىجحثيخ اىََىىخ دوىيب /ٍشزوع ثحثي 10 30

 ىََىىخ ٍحييبثبحج في احذ اىَشبريغ اىجحثيخ ا / ٍشزوع ثحثي 5 20

 ثزاءح اختزاع دوىيخ / ثزاءح 5 10

 ثزاءح اختزاع ٍحييخ / ثزاءح 5 10

 اىؼَو ثبىيجبُ اىؼيَيخ اىذائَخ /ػضى 10، / ٍحن5ٌ         10         

 مجمىع نقاط المؤشراث    012

 اىَشبرمخ في وضغ رؤيخ ىتطىيز اىنييخ ٍشزوع تطىيز / 10 30

2.
 

و 
ءة القياديت 

الكفا
إل
ا

داييت
 

25 
% اػيً ٍِ 10/ 5

50% 
هيئخ اىتذريس ثَجيس اىنييخ ػِ ٍذي اىنفبءح   ألػضبءاستجيبُ 

 اىقيبديخ

 اىَشبرمخ في وضغ اىخطخ االستزاتيجيخ واىتْفيذيخ ىينييخ / ٍشبرمخ 10 25

 اىَشبرمخ في ىجبُ اىتطىيز ثضَبُ اىجىدح /ىجْخ 5 10

 ثوخجزح اىؼَو في ٍإسسخ دوىيخ ٍ /سْخ 5 10

WHO, UNECO, UNICEF, etc.  

 شهبداد دوىيخ ىقيبدح اىنَجيىتز يً اىحصىه ػ     /شهبدح 5 10

 /ّشبط 1 15

خذٍخ اىَجتَغ ) اىَشزمخ في تْفيذ اىَشزوػبد اىتَْىيخ اىخبصخ 

اّشطخ اىثقبفخ اىَجتَؼيخ ٍِ خاله االشتزاك  –ثَإسسبد اىَجتَغ 

ػضىيخ  –َغ اىخبرجيخ في اىفبػييبد اىتي تْظَهب ٍإسسبد اىَجت

 –اىيجبُ اىذاخييخ ثبىجبٍؼخ في ٍجبه خذٍخ اىَجتَغ وتَْيخ اىجيئخ 

 –االستشبراد اىؼيَيخ اىَقذٍخ ىخذٍخ اىَإسسبد اىَجتَؼيخ 

 ػضىيخ اىجَؼيبد االهييخ وٍإسسبد اىَجتَغ اىَذّي(

 اىطالثيخ األّشطخاىَشبرمخ في  /ّشبط 2 15

30 

خ اىتؼييَيخ ) اػذاد اىَقزراد اىتؼييَيخ واىنتت تطىيز اىؼَيي أّشطخ /ّشبط 3

 –اّتبج اىَقزراد واالٍتحبّبد اىزقَيخ  –واىَإىفبد اىذراسيخ 

تطىيز طزق اىتذريس وادٍبج تنْىىىجيب االتصبه في اىؼَييخ 

 .استخذاً استزاتيجيبد ٍختيفخ في اىتؼييٌ واىتؼيٌ( –اىتؼييَيخ 

 مجمىع نقاط المؤشراث 170

 أىيف متت ػيَيخ في ٍجبه اىتخصصت /متبة 5 5

3-
 

ث
خبرا

ث  
هايا

وم

صت
خا

 

 اىحصىه ػيً جبئزح تقذيزيخ / تشجيؼيخ / دوىيخ /جبئزٓ 5 5

 خجزاد اخزي غيز ٍذمىرح وٍقذٍخ ٍِ اىَزشح /خجزح 5 10



[  –كلية الصيدلة 

طنطاجامعة  ]              
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 مجمىع نقاط المؤشراث 20

 المجمىع الكلي 400

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رامج الجديدةمنسقي الب : معايير اختياررابعا  
 

 أن يكون من بني أساتذة الكلية وأن يكون مشاركاً يف تدريس موررات لطالب الربتامج. .1
 أن يكون مشاركاً يف أتشطة اللطوير واللأىيل لالعلماد بالكلية . .2
 .ةو ومولنعاً مبردوداتو علي ايمهنأن يكون مدعماً لربتامج الصيدلية اإلكلينيكية بالفكر واجلهد وملحمساً ألىداف .3

 

 



[  –كلية الصيدلة 

طنطاجامعة  ]              
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 امعية وحسن اللعامل واللواةل معأن يكون مشهودًا لو باناللزام يف مسلكو وعملو بالوواتني واألعراؼ اجل .4
 اآلخرين وخصوةاً الطالب مبا يلماشى مع أخالقيات ايمهنة.

 أن يكون مشهوداً لو بالودرة اإلدارية والويادة الرشيدة بعيداً عن اللعس  واللحيز واللسيب. .5
 عميد( والعمل كمنسق للربتامج. –وكيل كلية  –يفة إدارية ) رئيس قس  أنا بجمع بني وظ .6
 .جامعات مثيلة إقليمياً وعايمياً أن يكون لديو الودرة على انابلكار وفلح قنوات اتصال مع الربامج اوحديثة يف  .7
  للربتامج.أن يكون اناخليار من بني ايمرشحني بواسطة أعضاء اللجنة اللنفيذية  .8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القيادات بالمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص : معايير اختيارمسا  خا
 :المؤهالت     

  الدكلوراه شهادة. 
  تدريب يف جمال اإلدارة /دبلوم. 



[  –كلية الصيدلة 

طنطاجامعة  ]              
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 :الخبرة

  اجلامعات أو مراكز البحوث ايمصرية تدريس عامل بإحدى ىيئةأن يكون عضو. 
 أن يكون ملتخصصا يف جمال تشاط ايمركز. 
  ن لدية خربات عملية وإدارية يف خدمة اجمللمع والبيئةأن يكو. 

 :المهارات والقدرات والمعارف األساسية

 اللملع مبهارات اللواةل الفعال. 
 اللملع مبهارات الويادة ايمؤثرة. 
 اللملع مبهارات حل ايمشكالت. 
 سابوة يف مراكز مماثلة خربة من لو. 
 علومات الدوليةخربة يف اللعامل مع شبكة ايم من لو. 
 إتوان واحدة على األقل من اللغات األجنبية. 

 :واالختيار مقترحات إجراءات الترشيح
  من ثالثة أعضاء ىيئة تدريس بالكلية و اليت يل  اخليارىا باناتلتخاب  اناتلتخابات مكوتةيل  تشكيل جلنة

 ،12 ةفحة يف ايمرفقذج اللويي  لنمو وتكون ىذه اللجنة مسئولة عن عملية اللويي  طبوا السري ايمباشر 
13. 

 ، يل  الرتشيح لشغل و  يل  اإلعالن داخل الكلية عن اسلوبال طلبات الرتشيح قبل فراغ ايمنصب بسلة أشهر
 .طريولني إما عن طريق ترشيح الشتخص لذاتو أو ترشيحو عن طريق شتخص آخر ايمنصب بإحدى

 عة طبوا للجدول ايمرفق ويف حالة تساوي أكثر من مرشح يل  اخليار من حيصل على أعلى درجة يف ايمعايري جملم
 يف الدرجات يفضل األةغر سنا.

 وثيقة االعتماد 
 



[  –كلية الصيدلة 

طنطاجامعة  ]              
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