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 األكاديمية  لقياداتمعايير إختيار ا
 

ة اإلدارىالمهـارات وكذلك األكاديمية القـدرات القيادات للـوظـائف ختيار اإلـار عنـد باإلعتجامعة بدر فى تأخـذ 
 للوظيفة األكاديمة .المطـلوب توفـرها 

 
 عميد الكلية :  :أواًل 
 القيادية :األكـاديميـة و القدرات  •
 أن يتمتع بشخصية قيادية لديها القدرة على إتخاذ القرارت وأن يكون لديه رؤية مستقبلية للتطوير والتحسين  .1

القدره على تحفيز أعضاء هيئة التدريس والمعاونين للمشاركة فى وضع البرامج التفيذية التى تضمن لـديه  .2
 تحقيق الرؤية واألهداف اإلستراتيجية للكلية .

 صصه .يكون حاصاًل على درجة الدكتوراه واألستاذية فى مجال تخأن  .3

 ى فى أحد مؤسسات التعليم العالى .ـأن يكون شغل منصب قيادى أكاديم .4

سواء فيما يتعلق باألبحاث العلمية والمشروعات البحثية والمشاركة فى أن يكون لديه سجل علمى متميز  .5
 العلمية العالمية . المؤتمرات والندوات العلمية وعضوية الجمعيات

 المهارات اإلدارية : •

دارية متميزة وخاصة فيما يتعلق بالقدرة على المفاضلة بين األولويات والتوزيع العادل إبمهـارات  أن يتمتع .1
 لألدوار على فريق العمل بالكلية لضمان اإلنجاز .

تنمية قدرات فريق العمل القدرة على إستقطاب الطاقات المتميزة والمحافظة على بقاءها والعمل على  .2
 بالكلية .

ن يكون مستمع جيد وأن يتعامل مع حاالت اإلختالف فى الرأى أو النقد بطريقة صحية وأن يعتبرها أ .3
 تحسين االداء .لخـلق أفكـار جـديدة تؤدي إلـي فرصه 

يصال المعلومة بطريقة واضحة وم .4 عامالته مع للجميع وأن تتميز ت حـددة و مفهـومةالقدرة على التواصل وا 
 خرين بالوضوح والشفافية .اآل

القدرة على إستنباط المشاكل قبل حدوثها وتحليل العوامل المؤدية لها ووضع الحلول الجذرية المناسبة لحل  .5
 هذه المشاكل .
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 ثانيًا : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب :
 القيادية :األكـاديميـة و القدرات  •

 .في مجـال إختصـاصـاتهالكلية شـئون ولديه رؤية وسياسة واضحة فى إدارة أن يتمتع بشخصية قياديه  .1

أن يكون حاصاًل على درجة الدكتوراه ولديه سجل علمى متميز فيما يتعلق باألبحاث العلمية والنشر فى  .2
قليمية ومشروعات بحثية والمشاركة فى المؤتمرات والندوات ال  علمية .دوريات عالمية وا 

وضع الخطة المشـاركة اإليجـابية فـي المشاركة فى وضع رؤية تطوير الخدمة التعليمية المقدمة من الكلية و  .3
 اإلستراتيجية والتنفيذية للكلية .

 الخطة التعليمية للكلية ومتابعة تنفيذها بكفاءة ودقة .وضع نسـيق مع جميـع األطـراف لالتالقدرة على  .4

الجودة بالكلية للتأكد من جاهزية أعمال وحدة ضمان إنجـاز مرة لتطور تالقدرة على المشاركة والمتابعة المس .5
 .لإلعتمـاد بعـد تخـرج أول دفعـةل التأه دالكلية للتقدم لإلعتماد عن

والدعـم للكليـة اإللمام بالسياسات واللوائح التنظيمية للكلية واإلشراف ومتابعة اإلدارات التى تقدم الخدمات  .6
 االنشطة الطالبية .كذلك و 

 
 المهارات اإلدارية : •

 

على المفاضلة بين األولويات والتوزيع العادل دارية متميزة وخاصة فيما يتعلق بالقدرة إأن يتمتع بخبرات  .1
 لألدوار على فريق العمل بالكلية لضمان اإلنجاز .

أن يكون مستمع جيد وأن يتعامل مع حاالت اإلختالف فى الرأى أو النقد بطريقة صحية وأن يعتبرها  .2
 فرصه لخـلق أفكـار جـديدة تؤدي إلـي تحسين االداء .

يصال ا .3 خرين لمعلومة بطريقة واضحة ومفهومة للجميع وأن تتميز تعامالته مع اآلالقدرة على التواصل وا 
 بالوضوح والشفافية .

القدرة على إستنباط المشاكل قبل حدوثها وتحليل العوامل المؤدية لها ووضع الحلول الجذرية المناسبة لحل  .4
 هذه المشاكل .
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 للدراسات العليا والبحوث :الكلية ثالثًا : وكيل 
 القيادية :األكـاديميـة و القدرات  •

 

 أن يتمتع بشخصية قياديه ولديه رؤية وسياسة واضحة فى إدارة شـئون الكلية في مجـال إختصـاصـاته. .1

أن يكون حاصاًل على درجة الدكتوراه ولديه سجل علمى متميز فيما يتعلق باألبحاث العلمية والنشر فى  .2
قليمية ومشروعات بحثية   والمشاركة فى المؤتمرات والندوات العلمية .دوريات عالمية وا 

القدرة على المشاركة والمتابعة المستمرة لتطور أعمال وحدة ضمان الجودة بالكلية للتأكد من جاهزية الكلية  .3
 للتقدم لإلعتماد عند التأهيل .

مات واالنشطة اإللمام بالسياسات واللوائح التنظيمية للكلية واإلشراف ومتابعة اإلدارات التى تقدم الخد .4
 الطالبية .

أن يكون شغل منصب قيادى أكاديمي فى أحد مؤسسات التعليم العالى واإلجادة التامة للتعامل مع  .5
 لى .الحاسب اآل

 القدرة على تصميم وتنفيذ المشروعات الخاصة بتنمية المجتمع وأنشطة التطوير والثقافة المجتمعية . .6

 
 

 المهارات اإلدارية : •

 

دارية متميزة وخاصة فيما يتعلق بالقدرة على المفاضلة بين األولويات والتوزيع إأن يتمتع بخبرات  .1
 العادل لألدوار على فريق العمل بالكلية لضمان اإلنجاز .

أن يكون مستمع جيد وأن يتعامل مع حاالت اإلختالف فى الرأى أو النقد بطريقة صحية وأن يعتبرها  .2
 دة تؤدي إلـي تحسين االداء .فرصه لخـلق أفكـار جـدي

يصال المعلومة بطريقة واضحة ومفهومة للجميع وأن تتميز تعامالته مع  .3 القدرة على التواصل وا 
 خرين بالوضوح والشفافية .اآل

القدرة على إستنباط المشاكل قبل حدوثها وتحليل العوامل المؤدية لها ووضع الحلول الجذرية المناسبة  .4
 لحل هذه المشاكل .
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 رابعًا : وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع :
 القيادية :األكـاديميـة و القدرات  •

أن يتمتع بشخصية قياديه ولديه رؤية وسياسة واضحة فى إدارة شـئون الكلية في مجـال  •
 إختصـاصـاته.

والنشر  أن يكون حاصاًل على درجة الدكتوراه ولديه سجل علمى متميز فيما يتعلق باألبحاث العلمية •
قليمية ومشروعات بحثية والمشاركة فى المؤتمرات والندوات العلمية .  فى دوريات عالمية وا 

القدرة على المشاركة والمتابعة المستمرة لتطور أعمال وحدة ضمان الجودة بالكلية للتأكد من جاهزية  •
 الكلية للتقدم لإلعتماد عند التأهيل .

ة للكلية واإلشراف ومتابعة اإلدارات التى تقدم الخدمات واالنشطة اإللمام بالسياسات واللوائح التنظيمي •
 الطالبية .

أن يكون شغل منصب قيادى أكاديمي فى أحد مؤسسات التعليم العالى واإلجادة التامة للتعامل مع  •
 لى .الحاسب اآل

الخاصة إدارة أنشطة خدمة المجتمع مثل المشاركة فى تنفيذ المشاريع التنموية القـدرة علـي  •
بمؤسسات المجتمع واإلشتراك فى الفاعليات التى تنظمها مؤسسات المجتمع الخارجية ولديه عضوية 

األهلية  للجان الداخلية بالجامعة فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضوية الجمعيات
  ومؤسسات المجتمع المدنى

•  

 المهارات اإلدارية : •
 

وخاصة فيما يتعلق بالقدرة على المفاضلة بين األولويات والتوزيع دارية متميزة إأن يتمتع بخبرات  .1
 العادل لألدوار على فريق العمل بالكلية لضمان اإلنجاز .

أن يكون مستمع جيد وأن يتعامل مع حاالت اإلختالف فى الرأى أو النقد بطريقة صحية وأن يعتبرها  .2
 فرصه لخـلق أفكـار جـديدة تؤدي إلـي تحسين االداء .

يصال المعلومة بطريقة واضحة ومفهومة للجميع وأن تتميز تعامالته مع  .3 القدرة على التواصل وا 
 خرين بالوضوح والشفافية .اآل

القدرة على إستنباط المشاكل قبل حدوثها وتحليل العوامل المؤدية لها ووضع الحلول الجذرية المناسبة  .4
 لحل هذه المشاكل .
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 خامسًا : رئيس القسم :

 القيادية :األكـاديميـة و  القدرات •

فى أحد مؤسسات التعليم العالى ممـاثل أن يكون حاصاًل على درجة الدكتوراه وشغل منصب أكاديميى  .1
 المعترف بها .

 لى .اإلجادة التامة للتعامل مع الحاسب اآل .2

 على منسوبى القسم .بطـريقة عـادلة وتوزيع أعباء العمل القدرة على إعداد الخطة التدريسية  .3

أعضاء هيئة التدريس بالقسم إلعداد خطة الدراسات العليا والبحوث ومتابعة تنفيذ قرارات التنسيق مع  .4
 وسياسات مجالس القسم والكلية .

باإلشراف القسـم المشاركة والمتابعة المستمرة ألعمال الجودة فيما يخص المقررات أو البرامج التى يقوم  .5
  تـدريسـها. علي

مة التعليمية المقدمة من الكلية ووضع الخطة اإلستراتيجية المشاركة فى وضع رؤية تطوير الخد .6
 والتنفيذية للكلية .

مرة لتطور أعمال وحدة ضمان الجودة بالكلية للتأكد من جاهزية تالقدرة على المشاركة والمتابعة المس .7
 الكلية للتقدم لإلعتماد عن التأهيل .

 
 المهارات اإلدارية : •

وخاصة فيما يتعلق بالقدرة على المفاضلة بين األولويات والتوزيع دارية متميزة إأن يتمتع بخبرات  .1
 العادل لألدوار على فريق العمل بالكلية لضمان اإلنجاز .

أن يكون مستمع جيد وأن يتعامل مع حاالت اإلختالف فى الرأى أو النقد بطريقة صحية وأن  .2
 يعتبرها فرصه لخـلق أفكـار جـديدة تؤدي إلـي تحسين االداء .

يصال المعلومة بطريقة واضحة ومفهومة للجميع وأن تتميز تعامالته مع ال .3 قدرة على التواصل وا 
 خرين بالوضوح والشفافية .اآل

القدرة على إستنباط المشاكل قبل حدوثها وتحليل العوامل المؤدية لها ووضع الحلول الجذرية  .4
 المناسبة لحل هذه المشاكل .


