
 اإلداریة القیاداتمعاییر اختیار 
الحد األقصى   عدد النقاط لكل نشاط  المؤشرات الفرعیة  المؤشر الرئیسي

  للمؤشر الفرعي

المؤهالت  -1

  والدراسات

المؤهل الدراسي یناسب طبیعة 

  العمل باإلدارة

  10متوسط 

  20فوق المتوسط

  30عالي 

30  

سنوات األقدمیة منذ الحصول 

  على المؤهل

  30  سنة/ 1

  5       ثالثة  الدرجة المالیة

  10       ثانیة

  15       أولى

  20      مدیر

  30  مدیر عام

30  

  30  دورة/5  الدورات التي حصل علیها

  30  ورشة عمل/ 5  ورش العمل التي شارك فیها

  150  المجموع الكلى لنقاط المؤشر الرئیسي

الكفاءة   -2

  القیادیة واإلداریة

  20  سنة/1  میة في الوظیفةسنوات األقد

التقاریر السنویة في الخمس 

  سنوات السابقة 

  20  سنة امتیاز/4

  10مرة   الحصول على عالوة تشجیعیة

  20مرتین 

20  

عدم توقیع جزاءات أو أحكام 

  تأدیبیة

  )صفر(جزاءات 

  )20(ال توجد 

20  

المشاركة في أنشطة وضع 

الخطة اإلستراتیجیة والتنفیذیة 

  الجامعةللكلیة و 

  20  مشاركة/ 10

منصب قیادي ادارى في 

مؤسسة تعلیم عالي معترف بها 

مدیر -وكیل إدارة - رئیس قسم(

فترة تولى فیها / 5

  المنصب

20  



  )إدارة

خبرة العمل في مؤسسة غیر 

 حكومیة 

  15  سنة خبرة/ 5

المشاركة في لجان التطویر 

  بوحدة ضمان الجودة بالكلیة

  15  لجنة/ 5

المشاركة في (جتمع خدمة الم

تنفیذ المشروعات التنمویة 
 - الخاصة بمؤسسات المجتمع

أنشطة التنویر والثقافة 
المجتمعیة من خالل االشتراك 

في الفعالیات التي تنظمھا 
 -مؤسسات المجتمع الخارجیة

عضویة اللجان الداخلیة 
بالجامعة في مجال خدمة 

 - المجتمع وتنمیة البیئة
قدمة االستشارات العلمیة الم

 -لخدمة المؤسسات المجتمعیة
عضویة الجمعیات األھلیة 
  .ومؤسسات المجتمع المدني

  15  لكل نشاط 1

  20  لكل نشاط 2  المشاركة في األنشطة الطالبیة

أنشطة تطویر العملیة التعلیمیة 

إعداد المقررات التعلیمیة (

 -والكتب والمؤلفات الدراسیة
إنتاج المقررات واالمتحانات 

تطویر طرق التدریس  -الرقمیة
وإدماج تكنولوجیا االتصال في 

استخدام  -العملیة التعلیمیة
استراتیجیات مختلفة في التعلیم 

  )والتعلم

  15  لكل نشاط 3

  200  المجموع الكلى لنقاط المؤشر الرئیسي

خبرات ومهارات  -3

  خاصة

الحصول على شهادات 

  دولیة لقیادة الكومبیوتر

  20  شهادة/ 5

علمیة في مجال  تألیف كتب

  التخصص 

  10  كتاب/ 5

  10  جائزة/5الحصول على جائزة من 



  المؤسسة

خبرات أخرى غیر مذكورة 

  ومقدمة من المرشح

  10  خبرة/ 5

  50  المجموع الكلى لنقاط المؤشر الرئیسي

عن جمیع السمات الشخصیة ) عمید الكلیة(تقییم خاص من إدارة الكلیة 

  الخ..لوك والمظهر والتعامل مع اآلخرینللمرشح من حیث الس

100  

  المجموع الكلى للنقاط 

  %)75(375/500یشترط للترقیة حصول الفرد على 

  %)80( 400/500یشترط للتعیین في منصب وكیل ادارة الحصول على

  %)85( 425/500یشترط للتعیین في منصب مدیر إدارة الحصول على

500  

  



  
  اختیار القیادات االداریةییر لمعا الداخلیة ةقریر المراجعت

  سوھاج جامعة- لكلیة الطب البشرى
  

  

تم  سوھاج جامعة -البشرى كلیة الطبل اختیار القیادات االداریةمعاییر بعد اإلطالع علي 
  :التوصل إلي المالحظات اآلتیة

  
  

  :نقـاط القوة: أوال

كامل الجوانب ى ستوفمعدة إعدادا جیدا ومرتبة وت معاییر ترقیة افراد الجھاز االدارى .1
 .حسب قواعد وضع المعاییر بشكل سلیمومكتوبة 

 .تم استخدام تعبیرات صحیحة لغویا في صیاغة ھذه المعاییر .2

 .تتماشي ھذه المعاییر مع الصفات المطلوب توافرھا في افراد الجھاز االدارى .3

  .وضع المعاییرفي الكلیة داخل وخارج المعنیة شاركت مختلف األطراف  .4

  الكلیةمن خالل الوسائل المختلفة داخل وخارج  عاییرالمتم نشر  .5

 .اإلداریةعند اختیار القیادات  العاملین مشاركة وإبداء رأى جمیع .6

  . تتضمن المعاییر المشاركة في مركز ضمان الجودة  .7

  :نقـاط الضعف: ثانيا

 .عدم اعتماد المعاییر من مجلس الكلیة -1

 .عدم تفعیل تطبیق ھذه المعاییر -2

  :سينمقترحات التح

 .اعتماد المعاییر من مجلس الكلیة -1

  العمل على تفعیل ھذه المعاییر -2

 29/6/2019تحریرا في  

  
  التــــــــوقیـــــــع

 مقرر اللجنة        أعضاء اللجنة                     أمین اللجنة           

  محمد التركى./ د.أ                سامر أحمد الصاوى./     ط                              
 



 قرار ات اعتماد معاییر اختیار القیادات االداریة
  

 تاریخ الجلسة م
رقم 

 الجلسة 

رقم 

 القرار
 الموضوع

 وترقیـــــــة الموافقـــــــة علـــــــى اعتمـــــــاد معـــــــاییر اختیـــــــار 7526 191 15/3/2010  .1

 االداریةالقیادات 

القیـادات  الموافقة على اعادة اعتماد معاییر اختیـار 1271 266 22/12/2014  .2

 االداریة

 




