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 رسالت الىحذة :
تحقيق ًظام داخلى هتكاهل لتحسيي االداء التعليوى والبحثى والخذهى ، 

ًشر الىعى بيي  تفق هع هعايير الجىدة الوحليت ، االقليويت والعالويتبوا ي

   واالعتواد كافت االطراف الوعٌيت بالتطىير والتقىين

 رؤيت الىحذة :    

ة فى كافت هجاالث تحقيق ًظام هتكاهل وتفعيل االساليب التعليويت الوتٌىعت فى ضىء الوعاييرالوحليت و العالويت لتحسيي االداء التعليوى وضواى الجىد

 التعلين والبحث العلوى والخذهاث الوجتوعيت والٌهىض بها على كافت األصعذة .

 

 معايير اختيار رؤساء األقسام
 درجة المرشح الوزن النسبي المؤشرات المعيار

 النشاط العممي
(59)% 

  %3 المشاركة في المؤتمرات المحمية والدولية
  %2 المشاركة في اإلشراف عمي الرسائل العممية

  %3 تأليف كتب عممية
  %3 المشاركة في المشاريع البحثية

 القياديةالقدرات اإلدارية و 
(84)% 

  %5 المشاركة بمجان وحدة ضمان الجودة
  %5 الحصول عمي دورات تدريبية في مجال الجودة

  %5 المشاركة في وضع الخطة األستراتيجية لمكمية والجامعة
  %5 وضع خطة استراتيجية لتطوير القسم

الحصووووووول عمووووووي دورات فووووووي اإلدارة والقيووووووادة والجوا ووووووب 
 يةالمالية والقا و 

5%  

المشووواركة اللعالوووة فوووي المجوووالس ولجوووان تطووووير العمميوووة 
 التعميمية والم اهج الدراسية

4%  

  %4 المشاركة في األ شطة المختملة

 السمات الشخصية
(74)% 

  %6 السجل الوظيلي الذي يشهد بال زاهة واأللتزام
  %7 التعاون والعالقات الطيبة مع الزمالء والرؤساء

  %6 لعالقات الطيبة مع الطالبالتعاون وا
  %7 المهارة في التعامل مع المشكالت الطالبية

 خدمة المجتمع
(59)% 

  %7 التعاون مع مؤسسات المجتمع المحمي

  %6 المشاركة في ت ليذ مشروعات ت موية لخدمة المجتمع
 عميد الكمية                                                                      

                                                              

 أ.د/ فاتن مصطفي كمال                                                               
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 رسالت الىحذة :
تحقيق ًظام داخلى هتكاهل لتحسيي االداء التعليوى والبحثى والخذهى ، 

ًشر الىعى بيي  تفق هع هعايير الجىدة الوحليت ، االقليويت والعالويتبوا ي

   واالعتواد كافت االطراف الوعٌيت بالتطىير والتقىين

 رؤيت الىحذة :    

ة فى كافت هجاالث تحقيق ًظام هتكاهل وتفعيل االساليب التعليويت الوتٌىعت فى ضىء الوعاييرالوحليت و العالويت لتحسيي االداء التعليوى وضواى الجىد

 التعلين والبحث العلوى والخذهاث الوجتوعيت والٌهىض بها على كافت األصعذة .

 

 معايير اختيار مدير وحدة ضمان الجودة
 درجة المرشح الوزن النسبي المؤشرات المعيار

 النشاط العممي
(59)% 

  %2 المشاركة في المؤتمرات المحمية والدولية
  %2 المشاركة في اإلشراف عمي الرسائل العممية

  %2 تأليف كتب عممية
  %5 المشاركة في المشاريع البحثية ومشروعات التطوير

القدرات اإلدارية 
 والقيادية

(84)% 

المشووووواركة بمجوووووان وحووووودة ضووووومان الجوووووودة عموووووي المسوووووتوي 
 المحمي

7%  

  %01 المشاركة في وضع الخطة األستراتيجية لمكمية وتطبيقها 
الحصوووول عموووي موووا شيقووول عووون عشووورة دورات مت وعوووة فوووي 

 مجال الجودة 
01%  

لديووووق القوووودرة عمووووي وضووووع خطووووط عالجيووووة وخطووووط تطوووووير 
 لممؤسسة

01%  

 السمات الشخصية
(69)% 

  %01 السجل الوظيلي الذي يشهد بال زاهة واأللتزام
  %04 ون والعالقات الطيبة مع الزمالء والرؤساءالتعا

 خدمة المجتمع
(64)% 

  %2 التعاون مع مؤسسات المجتمع المحمي
  %3 المشاركة في ت ليذ مشروعات ت موية لخدمة المجتمع

وضع رؤية مستقبمية لكيليوة التعواون بوين الكميوة ومؤسسوات 
 المجتمع

4%  

  %2 عضوية مؤسسات المجتمع المد ي
وضووووع خطووووة اسووووتراتيجية مسووووتقبمية لت ميووووة الموووووارد الذاتيووووة 

 لمكمية
4%  

 عميد الكمية                                                                                     
 

 أ.د/ فاتن مصطفي كمال                                                                       
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 رسالت الىحذة :
تحقيق ًظام داخلى هتكاهل لتحسيي االداء التعليوى والبحثى والخذهى ، 

ًشر الىعى بيي  تفق هع هعايير الجىدة الوحليت ، االقليويت والعالويتبوا ي

   واالعتواد كافت االطراف الوعٌيت بالتطىير والتقىين

 رؤيت الىحذة :    

ة فى كافت هجاالث تحقيق ًظام هتكاهل وتفعيل االساليب التعليويت الوتٌىعت فى ضىء الوعاييرالوحليت و العالويت لتحسيي االداء التعليوى وضواى الجىد

 التعلين والبحث العلوى والخذهاث الوجتوعيت والٌهىض بها على كافت األصعذة .

 

 معايير اختيار وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

 درجة المرشح الوزن النسبي المؤشرات المعيار

 النشاط العممي
(59)% 

  %3 المشاركة في المؤتمرات المحمية والدولية
  %2 المشاركة في اإلشراف عمي الرسائل العممية

  %3 تأليف كتب عممية
  %3 المشاركة في المشاريع البحثية

القدرات اإلدارية 
 والقيادية

(84)% 

  %5 المشاركة بمجان وحدة ضمان الجودة
  %5 الحصول عمي دورات تدريبية في مجال الجودة
  %5 المشاركة في وضع الخطة األستراتيجية لمكمية 

  %5 الحصول عمي دورات في اإلدارة والقيادة
  %5 المشاركة في األ شطة المختملة

  %4 في لجان تطوير العممية التعميمية والم اهج الدراسية المشاركة
  %4 ا تاج مقررات الكترو ية وامتحا ات رقمية

 السمات الشخصية
(74)% 

  %6 السجل الوظيلي الذي يشهد بال زاهة واأللتزام
  %7 التعاون والعالقات الطيبة مع الزمالء والرؤساء

  %6 التعاون والعالقات الطيبة مع الطالب
  %7 المهارة في التعامل مع المشكالت الطالبية

 خدمة المجتمع
(59)% 

  %7 التعاون مع مؤسسات المجتمع المحمي

  %6 المشاركة في ت ليذ مشروعات ت موية لخدمة المجتمع

 الكميةعميد                                                                                          
                                                              
 أ.د/ فاتن مصطفي كمال                                                          
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 رسالت الىحذة :
تحقيق ًظام داخلى هتكاهل لتحسيي االداء التعليوى والبحثى والخذهى ، 

ًشر الىعى بيي  تفق هع هعايير الجىدة الوحليت ، االقليويت والعالويتبوا ي

   واالعتواد كافت االطراف الوعٌيت بالتطىير والتقىين

 رؤيت الىحذة :    

ة فى كافت هجاالث تحقيق ًظام هتكاهل وتفعيل االساليب التعليويت الوتٌىعت فى ضىء الوعاييرالوحليت و العالويت لتحسيي االداء التعليوى وضواى الجىد

 التعلين والبحث العلوى والخذهاث الوجتوعيت والٌهىض بها على كافت األصعذة .

 

 معايير اختيار وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 درجة المرشح الوزن النسبي المؤشرات المعيار

 النشاط العممي
(59)% 

  %3 المشاركة في المؤتمرات المحمية والدولية
  %2 المشاركة في اإلشراف عمي الرسائل العممية

  %3 تأليف كتب عممية
  %3 المشاركة في المشاريع البحثية

القدرات اإلدارية 
 والقيادية

(74)% 

  %5 المشاركة بمجان وحدة ضمان الجودة
  %5 دريبية في مجال الجودةالحصول عمي دورات ت

  %5 المشاركة في وضع الخطة األستراتيجية لمكمية 
  %5 الحصول عمي دورات في اإلدارة والقيادة

  %5 المشاركة في األ شطة المختملة
 السمات الشخصية

(59)% 
  %6 السجل الوظيلي الذي يشهد بال زاهة واأللتزام

  %7 الء والرؤساءالتعاون والعالقات الطيبة مع الزم

 خدمة المجتمع
(84)% 

  %5 التعاون مع مؤسسات المجتمع المحمي
  %6 المشاركة في ت ليذ مشروعات ت موية لخدمة المجتمع

وضع رؤية مسوتقبمية لكيليوة التعواون بوين الكميوة ومؤسسوات 
 المجتمع

01%  

  %6 عضوية مؤسسات المجتمع المد ي
ة لت ميووووة الموووووارد الذاتيووووة وضووووع خطووووة اسووووتراتيجية مسووووتقبمي

 لمكمية
01%  

 الكمية عميد                                                                                                

 أ.د/ فاتن مصطفي كمال                                                                            
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 رسالت الىحذة :
تحقيق ًظام داخلى هتكاهل لتحسيي االداء التعليوى والبحثى والخذهى ، 

ًشر الىعى بيي  تفق هع هعايير الجىدة الوحليت ، االقليويت والعالويتبوا ي

   واالعتواد كافت االطراف الوعٌيت بالتطىير والتقىين

 رؤيت الىحذة :    

ة فى كافت هجاالث تحقيق ًظام هتكاهل وتفعيل االساليب التعليويت الوتٌىعت فى ضىء الوعاييرالوحليت و العالويت لتحسيي االداء التعليوى وضواى الجىد

 التعلين والبحث العلوى والخذهاث الوجتوعيت والٌهىض بها على كافت األصعذة .

 

 ار وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوثمعايير اختي
 درجة المرشح الوزن النسبي المؤشرات المعيار

 النشاط العممي
(84)% 

  المشاركة في المؤتمرات المحمية والدولية

5% 
 

  %4 المشاركة في اإلشراف عمي الرسائل العممية
  %4 تأليف كتب عممية

  %4 المشاركة في المشاريع البحثية
  %6 في دوريات وبراءات اختراع ال شر

  %4 المشاركة في تحكيم دوريات ولجان عممية
  %6 المشاركة في استحداث مشاريع بحثية جديدة

القدرات اإلدارية 
 والقيادية

(74)% 

  %5 المشاركة بمجان وحدة ضمان الجودة
  %5 الحصول عمي دورات تدريبية في مجال الجودة

  %5 ة األستراتيجية لمكمية المشاركة في وضع الخط
  %5 الحصول عمي دورات في اإلدارة والقيادة

  %5 المشاركة في األ شطة المختملة
 السمات الشخصية

(59)% 

  %6 السجل الوظيلي الذي يشهد بال زاهة واأللتزام
  %7 التعاون والعالقات الطيبة مع الزمالء والرؤساء

 خدمة المجتمع
(59)% 

  %7 مؤسسات المجتمع المحميالتعاون مع 
  %6 المشاركة في ت ليذ مشروعات ت موية لخدمة المجتمع

 عميد الكمية                                                                                                 

 أ.د/ فاتن مصطفي كمال                                                                            
 


