
 

 

 

 1الصفحة 
 

 

 اختيار القيادات األكادمييةمعايري 
 

 

 الهدف:

األكاديمية بالجامعة بما  لمناصبعملية وضع معايير اختيار القيادات إلى تحري الدقة في املفاضلة بين املرشحين لتهدف 

تدعيم القدرة الداعم واملستمر لرفع كفاءة وفاعلية املؤسسة و التطوير تحقيق التنافسية واختيار األمثل ليضمن 

 ، ودعم املسؤولية املجتمعية.التعليمية والبحثية جاتهاتحسين جودة مخر املؤسسية ل

 

 :القيادات األكاديميةفئات 

 .عمادة مساندةكلية / عميد  -1

 الكليات / العمادات املساندة.وكالء  -2

 األقسام العلمية.رؤساء  -3

 الوحدات األكاديمية )ضمان الجودة، وغيرها(.مدراء  -4

 اللجان األكاديمية.رؤساء  -5

 

:
ً
 :والبحثي يملعمعايير التميز ال أوال

 ألعلى: أستاذ(.يكون من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ملدة ال تقل عن ثالث سنوات )وُيفضل الدرجة الوظيفية اأن  -1

 في نشر البحوث العلمية )واألفضلية للنشر الدولي(.التميز  -2

.اإلشراف  -3
ً
 ونوعا

ً
 على الرسائل العلمية املتميزة كما

 األفضلية كرئيس فريق بحثي(.)في املشاريع البحثية  االشتراك -4

 على جوائز علمية من جهات معتمدة.الحصول  -5

 )األفضلية لتقويم الطالب األعلى(.في التدريس االنتظام  -6

 اإلخالل باألمانة العلمية.عدم  -7

 

  



 

 

 

 2الصفحة 
 

 

 
ً
 :املهارات القيادية والكفاءة التنظيميةمعايير  :ثانيا

 كون سعودي الجنسية.يجب أن يللكلية / لعمادة مساندة العميد صب ملن -1

 .، والقوانين والضوابط واللوائح التنظيميةبالجوانب املالية واإلدارية بالجامعةاإلملام  -2

 اإلدارة الجامعية.القيادة و على دورات تدريبية في مجال الحصول  -3

ااملشاركة  -4  .وى الجامعة، والكلية والقسم العلميعلى مست لية في املجالس واللجان اإلداريةبفعَّ

 التخطيط االستراتيجي.و  إدارة التطوير على القدرة -5

 .يواالجتماع، والتوازن النفس ي االنفعاليوالثبات األزمات جهة موافي املرونة  -6

 ) في تطويراهمة املس -7
ً
 البرامج األكاديمية(.استحداث وتطوير املؤسسة أكاديميا

 تمع وتنميته.خدمة املجالجامعة املختلفة، خاصة لأنشطة الفاعلة في املشاركة  -8

ال مع منظمات األعمال، واالبتكار لربط التواصل  -9  املجتمع والصناعة.الجامعة بالفعَّ

 املوارد الذاتية للجامعة. تعزيزأليات على اقتراح قدرة ال -10

 

 لثاث
ً
 :معايير القيم الحاكمة والتفاعل اإليجابي :ا

.و  اإليجابي التواصل -1
ً
 ودوليا

ً
ال مع الجهات ذات العالقة بأنشطة الجامعة اقليميا  الفعَّ

 املشاركة  -2
ً
 ودوليا

ً
 .في عضوية الجمعيات العلمية واملؤتمرات محليا

 التحفيز والعمل في فريق.أثير في األخرين و التعلى القدرة  -3

 بحسن السير والسلوك والسمعة الطيبة واألخالق الحميدة.التمتع  -4

 .الزمالءالرؤساء و الوظيفي، واحترام ء دااأل في  االلتزام -5

 .املؤسسةفي العمل والديناميكية ملصلحة املصداقية  -6

 الذاتي وتقييم األداء السنوي.التقويم  -7

 


