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  تیار القیادات األكادیمیةمعاییر وآلیات اخ

 الھدف 

تبن,ى فك,ر تالقومیة لجودة التعلیم فى معی,ار القی,ادة والحوكم,ة عل,ى ض,رورة وج,ود قی,ادة واعی,ة  رالمعایینصت 

من,ى مالئ,م زالقرارات فى إطار  واتخاذالتطویر والسعى إلى التمیز، وقادرة على وضع السیاسات الالزمة لذلك 

 یضمن كفاءة وفاعلیة المؤسسة.

حقی,ق مما یضمن ت لقیاداتر الدقیق لختیااالإلى  طبقا لمعاییر تؤدي تھدف الختیار القیادات األكادیمیةجود آلیة و

ل,یم لتحس,ین ج,ودة مخرج,ات التعرسالة الجامعة و یضمن إع,داد خ,ریجین بمواص,فات تلب,ي إحتیاج,ات المجتم,ع 

  .لتعلم والقدرة المؤسسیةوا

 تحدید القیادات األكادیمیة

 .عمید الكلیة -١

 .وكالء الكلیة  -٢

 .رؤساء األقسام األكادیمیة -٣

 .الجودة ضمانمدیر وحدة  -٤
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 .ختیاراالوآلیات فیما یلى توصیف لمھام ومسئولیات كل قیـادة أكادیمیـة ویتبعھا معاییر 

 عمید الكلیة- ١

 مھام عمید الكلیة

ف,ة طة المختلتطبی,ق االنش,الكلیة بوضع الخطط لتحقیق الرؤیة االس,تراتیجیة للكلی,ة ، كم,ا یق,ـوم بیقوم عمید  -١
 دود السیاس,ةح,العلمی,ة واإلداری,ة ف,ى  الكلی,ة ش,ئون الخطـط االستراتیجیة وإدارةباإلضافة إلى  لخطة الكلیة

ل,,وائح الجامع,,ة ومجل,,س الكلی,,ة وفق,,ا ألحك,,ام الق,,وانین وال األمن,,اء و مجل,,س مجل,,سم,,ن  ك,,الً  الت,,ى یرس,,مھا
 والقرارات المعمول بھا وبمـا یضمن انتظام العمل داخل الكلیة

ت خ,الل یقوم عمید الكلیة بتنفیذ ق,رارات مجل,س الكلی,ة ویبل,غ رئ,یس الجامع,ة بمحاض,ر الجلس,ات والق,رارا -٢
 ثمانیة أیام من تاریخ صدورھا 

 :راءات التنفیذیة لتحقیق السیاسات المطلوبة وھىیشرف العمید على كافة االج -٣
 . االشراف على اعداد الخطة التعلیمیة والعلمیة فى الكلیة ومتابعة تنفیذھا -

 .التنسیق بین األجھزة الفنیة واإلداریة والعاملین بالكلیة -

دة ت المساعئـالفالعمل على تقدیم االقتراحات بشأن استكمال حاجة الكلیة من ھیئات التدریس والفنیـین وا -
 .األخرى والمنشآت والتجھیزات واألدوات وغیرھا

أنھ شا فى مسیر الدراسة واالمتحانات وضبط النظام داخل الكلیة وابالغ رئیس الجامعة عن كل  تابعةم -
 .المساس بسیر العمل بالكلیة أو ما ینسب إلى أحد اعضاء ھیئة التدریس

 .بالكلیة ومراقبة أعمالھماالشراف على العاملین باألجھزة اإلداریة  -
من ھذا لیـة ویتضاعداد تقریر فى نھایة كل عام جامعى عن شئون الكلیة العلمیة والتعلیمیـة واإلداریـة والما -

یان تائجھا وبالتقریر عرضا ألوجھ نشاط الكلیة ومستوى أداء العمـل بھـا وشـئون الدراسـة واالمتحانات ون
ل,س المقترح,ات ب,الحلول المالئم,ـة وبع,رض ھ,ذا التقری,ر عل,ى مج العقبات التى اعترضت التنفیذ وع,رض

 .امعةالرسالھ إلى رئیس الجكلیة إلبداء الرأى بشأنھ تمھیدا ال
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 وكالء الكلیة -٢

 .ة لھتابعـأوال: تفاصیل مھام ومسئولیات كل وكیل من وكالء الكلیة كل حسب اختصاصھ واإلدارات ال

v وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب 

 مھام ومسئولیات وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب

ق الرؤی,ة وضع الخطط للطلب,ة م,ن الناحی,ة التعلیمی,ة واالجتماعی,ة والثقافی,ة والریاض,یة والت,ى تتض,من تحقی, -١

 .االستراتیجیة للكلیة وكذلك أھدافھا الالزمة فى مجال رعایة طالب الكلیة

ا كلی,ة مبین,یم تقریر سنوى إل,ى العمی,د ویع,رض عل,ـى مجل,س الیقوم وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب بتقد -٢

 الجتماعی,,ةافی,,ھ س,,یر العملی,,ة التعلیمی,,ة ف,,ى الكلی,,ة وك,,ذلك یتن,,اول التقری,,ـر ش,,ـرحا راض,,ـیا لنش,,اطات الطلب,,ة 

التخ,رج.  والثقافیة والریاض,یة والت,دریب الص,یفى ووض,ـع الطلب,ـة الواف,ـدین والم,ؤتمرات العلمی,ة ومش,اریع

 .هطرق تنفیذھ العملیة التعلیمیة وفیھ المعوقات ونقاط القوة وعـرض حـال للمشكالت التى تواج وكذلك یبین

یة الس,تراتیجایقوم وكی,ل الكلی,ة لش,ئون التعل,یم والط,الب بكاف,ة االج,راءات التنفیذی,ـة الت,ـى تض,ـمن تحقی,ـق   -٣

 :كاآلتيالموضوعة 

 .دة التدریبمع مدیر وح التعاونالعملى للطالبتصریف الطلبة فى الكلیة واالشراف على التدریب الصیفى  -

س ى مجلعرضھا علوراسة مقترحات األقسام فى شأن الندب للتدریس واالمتحانات مـن خـارج الكلیـة د -

  .الكلیة

  .االشراف على رعایة الشئون الریاضیة واالجتماعیة للطالب -

  .فى الكلیةاالشراف على متابعة تدریس المقررات القومیة والتربیة العسكریة  -

  .االشراف على شئون الطالب الوافدین -

 . على المؤتمر العلمى السنوى للكلیة فیما یخصھ ضما یعراعداد  -
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v  األكادیمیة األقسامرؤساء 

 مھام ومسئولیات رئیس القسم

مجل,س  یشرف رئیس مجلس القسم على الشئون العلمیة واإلداریة بالقس,م ف,ى ح,دود السیاس,ة الت,ـى یرس,مھا -١

 الكلیة ومجلس القسم وفقا ألحكام القوانین واللوائح والقرارات المعمول بھا

 متابعة وتقییم أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة بالقسم .  -٢

 اء المعامل التابعة للقسم . نمتابعة وتقییم أم -٣

 اعطاء الماضرات والدروس العملیة وحلقات النقاش لمقررات قسمھ بالكلیة .  -٤

 اعمال االمتحانات النظریة والعملیة والشفویة لمقررات القسم .اإلشراف على ا -٥

 القیام بأعمال التصحیح لمقررات القسم .  -٦

 اإلشتراك فى ندوات ومؤتمرات الكلیة .  -٧

 . ( إن وجد)االشراف على الرسائل العملیة وبرامج الدراسات العلیا فى التخصص  -٨

 عمید الكلیة  . القیام بما یسند الیھ من أعمال من قبل -٩

امعى عن یقدم رئیس مجلس القسم بعد العرض على مجلس القسم تقریرا إلى العمید فى نھایـة كـل عـام ج -١٠

 .شئون القسم العلمیة والتعلیمیة واإلداریة والمالیة وذلك للعرض على مجلس الكلیة
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v  المدیرالتنفیذى لوحدة ضمان الجودة 

 المدیرالتنفیذى لوحدة ضمان الجودة مھام ومسئولیات 

رك,,ز متابع,,ة تنفی,,ذ السیاس,,ة العام,,ة الموض,,وعة لتحقی,,ق أھ,,داف الوح,,دة بم,,ا یتف,,ق م,,ع سیاس,,ة وأھ,,داف م -

 ضمان الجودة بالجامعة . 

 متابعة تنفیذ القررات التى یصدرھا مجلس إدارة الوحدة .  -

ة ریس بالكلیدة واختیار أعضاء ھیئة التدتشكیل الھیكل االدارى والتنظیمى للوحالمشاركة مع العمید فى  -

 ة .من ذوى الخبرة فى مجال ضمان الجودة والتطویر وتحدید المھام الوظیفیة لجمیع أعضاء الوحد

مثل,ون یمنسقى ضمان الجودة من أعضاء ھیئ,ة الت,دریس بالكلی,ة ال,ذین االجتماع دوریا بأعضاء الوحدة  -

 . أقسام الكلیة بوحدة ضمان الجودة

 الفنى واالدارى على العاملین بالوحدة . االشراف  -

 متابعة أداء العمل بالوحدة واتخاذ االجراءات الالزمة النتظامھ وانضباطھ .  -

 مراجعة التقاریر الدوریة لمنسقى ضمان الجودة بأقسام الكلیة .  -

تط,ویر لااالشراف عل,ى تق,دیم ال,دعم الفن,ى م,ن الوح,دة ألقس,ام الكلی,ة ف,ى المراح,ل المختلف,ة م,ن عملی,ة  -

 میة .وإنشاء نظام ضمان جودة داخلى وكذلك متابعة االستمراریة فى األداء حسب المعاییر األكادی

 األشراف على كتابة الدراسة الذاتیة. -

 األشراف على أعداد ملفات المقررات. -

 وضع الخطط و الجداول للمراجعة الداخلیة. -

 متابعة تنفیذ اإلجراءات التصحیحیة. -

 اإلداریین على المشاركة فى أعمال وحدة ضمان الجودةتشجیع الطالب و  -
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  القیادات األكادیمیة : ثانیا: معاییر اختیار 

 .القدرات اإلداریة والقیادیة -١

 النشاط العلمى والبحث العلمى فى أحد تخصصات الكلیة. -٢

 المشاركة فى األنشطة والخدمات المختلفة. -٣

 ( على مستوى المؤسسة / الجامعة / المجتمع ) . مساھمات فى مجال الجودة والتطویرال -٤

 المشاركة فى األنشطة القومیة. -٥

 المشاركة فى تنمیة الموارد الذاتیة للكلیة. -٦

 النزاھة.وجل الوظیفى الذى یشھد بااللتزام الس -٧

 التعاون والعالقة الطیبة مع الزمالء والرؤساء والمرؤسین. -٨

 القطاعات اإلنتاجیة والخدمیة فى المجتمع.الدور الفعال فى العالقات المتبادلة مع  -٩

الج,ودة و االس,تراتیجياجتیاز مجموعة دورات تدریبیة الكتساب مھ,ارات القی,ادة األكادیمی,ة والتخط,یط  -١٠

 الشاملة وتطبیقاتھا فى السیاق األكادیمي و... إلخ.

 القدرة على وضع استراتیجیات وآلیات لسیر العمل. -١١

 والتحسین فى مجال العمل.القدرة على تقدیم خطة للتطویر  -١٢

 الحصول على جوائز علمیة. -١٣
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 آلیات اختیار القیادات األكاديمیة  §

بشأن  ٢٠٠٩لسنة  ١٢يتم اختیار القیادات األكاديمیة في جامعة فاروس وفقا ألحكام القانون رقم 
، ٢٠١٠لسنة  ٣٠٢رقم الجامعات الخاصة واألھلیة والئحته التنفیذية الصادرة بالقرار الجمھوري 

وكذلك بناء على معايیر معتمدة ومعلنة تحقق تكافؤ الفرص وتراعي في المقام األول اختیار أفضل 
 العناصر لتولي زمام القیادة وتحمل مسئولیة التطوير والتغییر.

ة ـ يعین عمید الكلیة بقرار من رئیس مجلس األمناء بعد أخذ رأي رئیس الجامعة من بین أساتذة الكلی

أو مركز البحوث أو من غیرھم بشرط أن يكون شغل وظیفة أستاذ بإحدى الجامعات على أن يكون 

متفرغا وممن تتوافر فیھم الشروط المقررة  الالزمة لشغل وظیفة أستاذ وذلك لمدة ثالث سنوات 

 قابلة للتجديد.

خذ رأي عمید الكلیة ـ يعین رئیس مجلس األمناء وكیل الكلیة بناء علي ترشیح رئیس الجامعة بعد أ

 من بین األساتذة ويشترط أن يكون متفرغا وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد. 

 ـ تعیین مدير وحدة ضمان الجودة عن طريق التكلیف بعد أخذ موافقة رئیس الجامعة.
 


