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 مةمقد
 

فى خدمة جمتمع و البحث العلمي والتميز يف التعليم الطبى ورؤيتها حنو الطب طنطا كلية انطالقا من رسالة 

وأن  .اإلبداع على االبتكار وتشجيع  اليت األداءيصاحب ذلك تطور يف منظومة  أن، كان وال بد حمافظة الغربية 

تمامًا متزايدًا بأسلوب ومعايري إنتخاب القيادات تساير باقى مؤسسات التعليم العاىل فى مصر التى شهدت اه

 االكادميية 

خدمة ملية التعليمية و البحث العلمى وفى ضوء ما تنتهجه الكلية حنو تطبيق مفاهيم اجلودة على العو

قادرة على اجملتمع مما يلزم معه تطوير معايري و آليات اختيار القيادات األكادميية إلنتخاب قيادات واعية 

يط االسرتاتيجى و دراسة القدرة املؤسسية ووضع السياسات الالزمة و اختاذ القرارات املالئمة سعيا للنهوض التخط

بفكر التطوير و بالكلية و اعالءا لكفائتها و فاعلية أدائها كمؤسسة تعليمية و حبثية تعمل خلدمة اجملتمع 

 اجلودة و السعى اىل التميز 

 واالختيار لعمداء الكليات وفق عمل مؤسسي ومبين على آليات وإجراءات أن يكون الرتشيح كليةحرصت ال لذا

والكفاءة اإلدارية املطلوبة اليت  موضوعية، تأخذ يف االعتبار كل السمات القيادية والعلمية دقيقة ومعايري

 الكلية، قيادات ينبغي توافرها يف 

 

 



 معايري اختيار القيادات االكادميية 16/8/2018اصدار:

 

 

 

3 

 منهجية اعداد معايري اختيار القيادات االكادميية

 داد معايري اختيار القيادات االكادمييةمراحل إع

  يريعاوضع امللتشكيل فريق  : املرحلة األولي

 املهام االسم

دراسة معايري اختيار القيادات االكادميية فى مؤسسات التعليم العاىل القومية  .1 احللبى عبد العزيز ا.د/ عصام 

 والعاملية

 اختيار القيادات االكادمييةاملشاركة فى وضع النسخة املبدئية املقرتحة ملعايري  .2

 عرض النسخة املبدئية على جملس الكلية  .3

 االشرتاك فى وضع النسخة النهائية .4

 ء التعديالت على جملس الكلية لالعتمادارعرض النسخة النهائية بعد اج .5

 يةاملشاركة فى وضع النسخة املبدئية املقرتحة ملعايري اختيار القيادات االكادمي .1  مصطفىأمحد ا.د/ خالد 

 االشرتاك فى وضع النسخة النهائية .2

دراسة معايري اختيار القيادات االكادميية فى مؤسسات التعليم العاىل القومية  .1 د/ حممد جابر بسطويسى

 والعاملية

 املشاركة فى وضع النسخة املبدئية املقرتحة ملعايري اختيار القيادات االكادميية .2

 االشرتاك فى وضع النسخة النهائية .3

مناقشة النسخة املبدئية فى جملس الكلية وجمالس االقسام العلمية بالكلية واجراء  .1  االقسام العلمية بالكليةرؤساء 

 التعديالت بها 

 االشرتاك فى وضع النسخة النهائية .2

  اعداد النسخة املبدئية ملعايري اختيار القيادات االكادميية ثانية:املرحلة ال

 من اعضاء هيئة التدريس بالقسم  رساهلا اىل االقسام البداء الراىإ -

 عقد جلسات العصف الذهين حول القائمة املقرتحة للمعايري  -

  صياغة آليات لبيان كيفية التطبيق األمثل للمقاييس -

 وضع طريقة موضوعية كمية للتقيم ووزن نسبى لكل معيار -
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   استطالع أراء أعضاء هيئة التدريس :ثالثةاملرحلة ال

ملناقشة (  23/5/2010&19/5/2010بتاريخ ) من االقسام ة من أعضاء هيئة التدريسجمموععقد ورش عمل مع  -

  النسخة املبدئية وأخذ االقرتاحات اخلاصة بتعديلها وآليات التعديل

  اعداد النسخة النهائية واالعتماد:الرابعةاملرحلة 

صى بعرضها على مجيع جمالس عرض معايري اختيار القيادات االكادميية على جملس الكلية للماقشة والذى أة -

 أقسام الكلية 

 جتميع االقرتاحات الواردة من جمالس االقسام -

 اعداد النسخة النهائية  -

 حيث مت اعتمادها  26/7/2010اعادة عرضها على جملس الكلية فى جلسة  -
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 معايري اختيار القيادات االكادميية

 الوزن النسبى املسمى املعيار

 معيار حاكم الذي يشهد بااللتزام والنزاهة سجل الوظيفي املعيار األول

 %35 الكفاءة والنشاط العلمي املعيار الثاني

 %25 املشاركة يف األنشطة القومية واخلدمات الطالبية و جمال التطوير واجلودة. املعيار الثالث

 %20 السمات الشخصية املعيار الرابع

 %20 الكفاءة القيادية و اإلدارية املعيار اخلامس

  سجل الوظيفي الذي يشهد بااللتزام والنزاهة و االمانة :املعيار االول

هذا املعيار معيار حاكم مبعنى انه يتم استبعاد من مل يستوفى هذا الشرط من واقع السجل الوظيفى و 

 االكادميى.

 ) اذا كان املرشح حاصال على جزاءات او تورط فى اى شئ خمل يتم استبعاده(

 درجة( 35ى) احلد االقصى الكفاءة والنشاط العلم :ىثاناملعيار ال

 درجات( 6)احلد االقصى  احلاصل عليها املرشح واجلهة املاحنة هلا مستوى الدرجات العلمية .1

 الدرجات طريقة التقييم

 (1شهادة املاجستري فقط ) -

 (2شهادة الدكتوراة فقط ) -

 6( فى النتيجة حبد اقصى 1اضافة كل شهادة اخرى تزيد )

  مثال:

 شهادة فى التنمية البشرية -

 شهادة فى الرعاية الصحية -

 شهادة فى التعليم الطبى -

 درجات 6

 درجات( 6)احلد االقصى  االحباث و الكتب العلمية املنشورة .2

 الدرجات طريقة التقييم

 1عدد االحباث املنشورة فى جمالت ذات معامل تاثري اكثر من -

 3 احباث 10اكثر من 

 2 - احباث 10-5من  -



 معايري اختيار القيادات االكادميية 16/8/2018اصدار:

 

 

 

6 

 الدرجات طريقة التقييم

 1 - احباث 5قل من ا -

 صفر - ال شئ -

 عدد الكتب او فصول الكتب التى شارك فيها -
 3 كتاب كامل

 2 - فصول  5اكثر من  -

 1 - فصول 5-1من  -

 صفر -  شئال -

 درجات(6)احلد االقصى  اجلمعيات العلمية  املشاركة فى .3

 الدرجات طريقة التقييم

عدد اجلمعيات العلمية التى يراسها او عضو جملس 

 ها او عضو عامل فيهاادارة في

 6 رئيس مجعية

 5 نائب الرئيس

 4 امني

 3 عضو جملس ادارة

 2 عضو عامل فى اكثر من مجعية

 1 عضو عامل فى مجعية واحدة

 صفر شئال

 درجات( 6 الدائمة للرتقيات )احلد االقصىاملشاركة فى اللجان  .4

 الدرجات طريقة التقييم

العلمية الدائمة مدى مشاركة املرشح فى اللجان 

 للرتقية

 6 رئيس جلنة

 5 عضو جلنة

 4 مقيم

 صفر الشئ

 درجات( 6 فى اجملالت العلمية )احلد االقصىاملشاركة  .5

 الدرجات طريقة التقييم

هل يشارك املرشح كرئيس حترير او كمساعد او 

 كمقيم

 6 رئيس حترير

 4 مساعد

 2 مقيم
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 صفر الشئ

 درجات( 5املشاركة يف املؤمترات اخلارجية و القومية )احلد االقصى .6

 الدرجات طريقة التقييم

 عدد االحباث التى مت تقدميها فى مؤمترات عاملية

 5 مؤمترات عاملية فاكثر 10و راس جلسة فى أعرض 

 4 مؤمترات عاملية 10-5من 

 3 مؤمترات 5اقل من 

 2 ات فاكثرحضر بدون القاء احباث مخس مؤمتر

 1 حضر بدون القاء احباث اقل من مخسة مؤمترات

 صفر ال شئ
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 درجة( 25املشاركة يف األنشطة القومية واخلدمات الطالبية وجمال التطوير واجلودة.) احلد االقصى  :لثالثااملعيار 

 بية وجمال التطوير واجلودةاألنشطة القومية واخلدمات الطاليتطلب من املرشح تقديم ما يثنت مشاركته الفعالة فى 

واجلودة فى الكلية )احلد  ذو رؤية وخربة يف أعمال التطوير واجلودة من خالل املشاركة فى اعمال ومشاريع التطوير .1

 درجة( 10االقصى 

 الدرجات تقييم املرشح

 10 مدير ادارة أحد مشروعات التطوير 

 7 عضو جملس ادارة أحد مشروعات التطوير 

 5 فعالة باحلضور واألدارء والتنفيذ ملشروعات التطوير املشاركة ال

 3 مشارك ضعيف

 0 غري مشارك

 درجة( 5)احلد االقصى  فى اعمال قومية او جمالس قومية املشاركة .2

 الدرجات تقييم املرشح

 5 املشاركة فى وضع املعايري االكادميية للربامج واملقررات على مستوى قومى

 3 ري االكادميية للربامج واملقررات على مستوى الكلية املشاركة فى وضع املعاي

 2 املشاركة فى تنفيذ املعايري االكادميية التى تتبناها الكلية 

 0 غري مشارك

 درجة( 10فى مشاريع النهوض باجملتمع) على سبيل املثال القوافل الطبية () احلد االقصى  املشاركة .3

 الدرجات تقييم املرشح

 10 أو ندوات للمجتمع املدنى قوافل 5أكثر من 

 7 قوافل أو ندوات للمجتمع املدنى 3-5

 5 قوافل أو ندوات للمجتمع املدنى 2-3

 2 قافلة أو ندوة للمجتمع املدنى 1

 0 غري مشارك
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 درجة( 25)احلد االقصى  السمات الشخصية: : رابعالاملعيار 

نظم جلسة أو عدة جلسات مع املرشح ويطلب منع إعدداد عدرض تقددميى    يتم تقييم هذا املعاير بواسطة جلنة االختيار والتى ت

 فى موضوع معايري اختيار القيادات االكادميية أو حتديد عالج مشكلة أكادميية 

بعض الناس مستقّلون مبدعون يف تفكريهم، وهلم "آراءهم اخلاصة" يف معظم  :درجات( 5)احلد االقصى  االبداع .1

ويفسرونها ويتوصلون إىل أفكار واقرتاحات أصيلة حول منهج العمل. بينمدا هنداك آخدرون    األمور. فهم حيللون األمور 

تقددير  الال نصيب هلم من ذلدك، وكدثريا مدا يبحثدون عدن احللدول لددى اقخدرين، قبدل أن يفعرمملدوا فكدرهم، فليعتمدد             

 .  للشخص على ما يقوم به من أعمال فعال

 الدرجات تقييم املرشح

 5 واخرتاعات مسجله بإمسهلعادة و له ابداعاته أصيل التفكري فوق ا

 4 أكثر إبداعا من الشخص العادي

 3 يف مستوى غالبية الناس

 2 مييل إىل االعتماد على غريه يف األفكار

 1 ال يظهر أي رغبة يف التفكري األصيل

بأسلوب جيذب  بعض الناس قادر على التحدث :درجات( 5)احلد االقصى القبول الشعبىو االتصال بالناس .2

اهتمام اقخرين وعلى توصيل أفكاره بصورة تلقائية وواضحة، بينما على الضد من ذلك، هناك من يتحدث ببطء 

وبرتدد وبطريقة غري جذابة. وبينهما أناس على درجات متفاوتة من القدرة على التخاطب واالتصال باقخرين. 

ناس ما يقول بسرعة وبسهولة؟ هل ينصتون إليه يف يسر املطلوب هنا تقويم الشخص مقارنة بغريه. هل يفهم ال

 ومتعة عندما يتكلم؟  

 الدرجات تقييم املرشح

 5 متحدث بارع ومن أكثر الناس قبوال

 4 فوق املتوسط يف القدرة على التعبري وتوصيل األفكارو يتمتع بشعبية جيدة

 3 على مستوى أغلبية الناس

 2 متحدث غري جيد و قليل الشعبية

 1 على مستوى متدن جدا يف احلديث و ليس له شعبية

يتمتع بعض الناس مبواهب مميزة للقيادة، ويكونون حمط أنظار من  :درجات ( 10لريادة: )احلد االقصى ا .3

حوهلم، وكثريا ما حيتلون مركز الصدارة ويتوقع منهم التقدم للقيادة يف أي عمل. كما جند على الطرف اقخر 

كونوا تابعني ال توكل إليهم مهام من أي نوع. بني هذين النوعني من البشر يوجد أشخاص هلم أناسا يرضيهم أن ي
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قدرات القيادة بدرجات متفاوتة. استنادا إىل املالحظات ألداء شخص معني ميكن تقويم املرشحني من الناحية 

 القيادية اىل:

 الدرجات تقييم املرشح

 5 قيادي من الطراز األول

 4 األحيان قيادي يف أغلب

 3 متوسط الكفاءة القيادية

 2 مييل إىل االنقياد اكثر من القيادة

 1 تابع مأمور ال حييد عن التبعية

بعض الناس موثوق بهم لدى اقخرين، ويعتربون أمناء يف مجيع املواقف،  درجات(: 5أمني وميكن االعتماد عليه )  .4

الشخص الذي ال أمانة له وال ميكن االعتماد عليه يف شيء. واملطلوب  وحيوزون على احرتام اجلميع. والصورة املقابلة هو

 دراسة املرشح بناء على ما عرف عنه وحتديد موقعه يف ميزان الثقة والقوة مقارنة مبن حوله. 

 الدرجات تقييم املرشح

 5 يتمتع بدرجة عالية من احرتام الناس وثقتهم

 4 يف عداد من يعتمد عليهم

 3 ية الناسعلى مستوى أغلب

 2 يعتمد عليه يف بعض األحيان

 1 ال يعتمد عليه
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 درجات( 20الكفاءة اإلدارية والقيادية: ) احلد االقصى :امساملعيار اخل

 درجات( 10املشاركة فى دورات التنمية البشرية و دورات اعداد لقادة كمدرب او متدرب)احلد االقصى  .1

 الدرجات تقييم املرشح

 10 البشرية والتدريب خبري فى التنمية 

 8 مدرب حمرتف

 6 دورات 10مدرب مشارك او متدرب شارك فى اكثر من 

 4 دورات 10-5متدرب شارك من 

 2 دورات 5متدرب شارك فى اقل من 

 صفر ال شئ

ني و تقييم املرشح من الناحية االدارية اذا كان قد سبق له تقلد مناصب ادارية فى ضوء التغذية الراجعة من املرؤس .2

 درجات( 10فحص السرية الذاتية )احلد االقصى 

 الدرجات تقييم املرشح

 10 كفاءة عالية

 8 كفاءة جيدة

 6 كفاءة متوسطة

 4 ضعيف

 2 سيئ

( 5فى حالة عدم توىل مناصب إدارية أكادميية يتم فحص نشاطه االكادميى كمشرف على الرسائل العلمية حبد أقصى )

 درجات(

 

مجع النقاط بتحديد مدى كفاءة الشخص املرشح للقيادة. ويتم تقديم هذه االستمارة  يتم : فى النهاية

 درجة (. 100العضاء اللجنة لإلجابة عليها ومن ثم مجع الدرجات واستخراج املتوسط ) 
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 وثيقة االعتماد

 

 

 


