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 املعيار املسمى الوزن النسبى

 املعيار االول الذى يشهد بااللتزام و الكفاءة السجل الوظيفى معيار حاكم

 املعيار الثانى الكفاءة االدارية و القيادية 30%

 املعيار الثالث املهارات و القدرات واملعارف االساسية فى جماالت اجلودة والتطوير 35%

 املعيار الرابع السمات الشخصية 20%

طالبية و جمال التطوير دمات الاملشاركة فى االنشطة القومية و اخل 15%

 اجلودةو
 املعيار اخلامس

 السجل الوظيفى الذى يشهد بااللتزام و النزاهة :املعيار االول

هذا املعيار حاكم مبعنى انة يتم استبعاد من مل يستوفى هذا الشرط من واقع السجل الوظيفى ) اذا كان 

 ( املرشح حاصال على جزاءات او تورط فى اى شى خمل يتم استبعادة

 درجة ( 30الكفاءة االدارية و القيادية )احلد االقصى املعيار الثانى: 

 طريقة التقييم الدرجات

 املشاركة فى دورات التنمية البشرية و دورات اعداد القادة و دورات اجلودة  10

تقييم املرشح من الناحية االدارية ازا كان قد سبق لة تقلد مناصب ادارية فى ضوء التغذية   10

 الراجعة من املرؤسني و فحص السرية الذاتية

 اخلربات السابقة ، خربة سنوات فى جمال العمل باالدارة التى يعمل بها 10

 درجة ( 35املهارات و القدرات و املعارف االساسية فى جماالت اجلودة والتطوير )احلد االقصى  املعيار الثالث:

 طريقة التقييم الدرجات

 مهارة فى القيادة و االشراف 3.5

 مهارة ادارة الوقت 3.5

 مهارة فى االتصال و اعداد التقارير 3.5

 قدرة على اختاذ القرارات و حتمل املسئوليات 3.5

 قدرة على التوجية و التحليل املنطقى 3.5

 معرفة بالتشريعات و القوانني و االنظمة املعمل بها 3.5

 ط االسرتاتيجىمهارات فى جمال التخطي 3.5

 مهارة العمل بروح الفريق 3.5

 القدرة على العمل حتت الضغط 3.5

 القدرة على استخدام احلاسب و االنظمة و القوانني املعمول بها 3.5
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 (درجة 20السمات الشخصية )احلد االقصى  املعيار الرابع :

 طريقة التقييم الدرجات

 ، اكثر ابداعا من الشخص العادى االبداع ، اصيل التفكري و لة ابداعاتة 5

 االتصال بالناس و القبول الشعبى ، متحدث بارع و من اكثر الناس قبوال 5

الريادة ، يتمتع مبواهب مميزة للقيادة و يكون حمط انظار من حولة و حيتل دائما مركز  5

 الصدارة

 و ثقتهمامني و ميكن االعتماد علية ، يتمتع بدرجة عالية من احرتام الناس  5

 درجة (15)احلد االقصى  جمال التطوير واجلودةة القومية واخلدمات الطالبية و: املشاركة فى االنشط املعيار اخلامس

 طريقة التقييم الدرجات

 ذو رؤية فى اعمال التطوير و اجلودة من خالل املشاركة فى  مشاريع التطوير و اجلودة-  5

 يةاملشاركة فى اعمال او جمالس قوم  5

 املشاركة فى مشاريع النهوض باجملتمع )القافل الطبية (   5
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 وثيقة االعتماد 

 

 

 


