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معايير اختيار القيادات اإلدارية
القيادة اإلدارية
القيادة اإلدارية ىي النشاط الذي يمارسو القائد اإلداري في مجال اتخاذ واصدار القرار واصدار األوامر و اإلشراف
اإلداري عمى اآلخرين باستخدام السمطة الرسمية وعن طريق التأثير بقصد تحقيق ىدف معين ،فالقيادة اإلدارية تجمع في

ىذا المفيوم بين استخدام السمطة الرسمية وبين التأثير عمى سموك اآلخرين واستمالتيم لمتعاون لتحقيق اليدف فيي سمطة
أو فن عممية التأثير في األفراد (المرؤسين) من أجل حثيم عمى بذل الجيد عن رغبة من أجل تحقيق أىداف الجماعة.

وتعتبر القيادة المؤىمة من جميع النواحي التي تمتمك الدراية والحكمة والقرار السميم ضرورة ال يمكن االستغناء

عنيا في جميع مؤسسات الدولة ومنيا المؤسسات التعميمية وبدون القيادة المؤىمة ال يمكن تحقيق األىداف المرجوة بنجاح
وفعالية.

اليدف من وضع معايير الختيار القيادات اإلدارية:
تيدددف عمميددة اختيددار القيددادات اإلداريددة إلددى تحددري الدلددة فددي اختيددار القيددادات ممددا يضددمن تحقيددق التطددوير الددداعم

والمستمر لرفع كفاءة وفاعمية المؤسسة لتعظيم القدرة المؤسسية.

معايير اختيار القيادات اإلدارية:
ومن أجل تحسين " طريقة اإلختيار " لمقيادات اإلدارية فقد تم وضع مجموعة من المعايير لكي يتم االستعانة بيا
عند التعيين أو الترلية ل مقيادة اإلدارية وتم تحديد ىذه المعايير حسب متطمبات كل وظيفة واحتياجاتيا والصفات التي يجب

أن تتوافر في المدير القائم عمييا  ،وتنقسم ىذه المعايير إلي قسمين:

اوالً :معايير عامة البد من توافرىا في كل من يشغل وظيفة قيادية وادارية ويعمل معو فريق من الموظفين.
ثانياً :معايير خاصة يتم تحديدىا حسب متطمبات كل وظيفة واحتياجاتيا .
اوالً  :المعايير العامة:
 -1المؤىل العممي المناسب لشغل الوظيفة القيادية .
 -2حسن السموك والسمعة .

 -3التمتع بميارات التواصل الفعالة وبناء فريق العمل .

 -4القدرة عمي تشخيص وحل المشكالت واتخاذ القرار .
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 -5لديو القدرة عمى إدارة الولت والعمل تحت ضغط.

 -6النزاىة والشفافية والعدل.

 -7االلتزام بقواعد وأداب العمل.

 -8القدرة عمي اإلشراف والتوجيو لممرؤسين في إدارتو .
 -9ميارات متقدمة في مجال التخطيط االستراتيجي.

 -11االستعداد لتمقي شكاوي العاممين ودراستيا بدلة ومعالجتيا.
 -11احترام المرؤسين ومعاممتيم بعدالة ومساواة وموضوعية.

 -12المعرفة والفيم لطبيعة العمل باإلدارة التي سيرأسيا من خالل الممارسة العممية في نفس مجال العمل.
 -13فيم القوانين والموائح واإلجراءات المنظمة لمعمل.
-14

القدرة عمى تطوير األداء وذلك بتحسين مستوى أداء العاممين في العمل وتحسين استخدام الموارد واإلمكانات

المادية والمالية المتاحة .

 -15توجيو العاممين باإلشراف عمى أعماليم والتراح وسائل عالج المستويات التي تعوق سير العمل بعد دراستو مع
العاممين ورؤسائيم المباشرين.

 -16القدرة عمي وضع الخطط الكفيمة بتطوير نظم العمل ومتابعة تنفيذىا.
 -17القدرة عمي وضع خطة العمل وتوزيعيا بين اإلدارات التابعة لو وتنسيق العمل بينيا لضمان حسن سير العمل.

 -18لديو ميارة وضع التقارير النيائية عن اعمال اإلدارة .
 -19القدرة عمى استخدام الحاسب االلى .

ثانياً :المعايير الخاصة بكل وظيفة قيادية:

وىذه المعايير الخاصة بنوع كل وظيفة  ،يتم تحديدىا حسب متطمبات وتخصص كل إدارة من اإلدارات المختمفة .
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معاٌٌر اختٌار القٌادات اإلدارٌة ( أمٌن الكلٌة ـ مدٌرو اإلدارات)
1ـ أن ٌكون لدٌه خبرة فً مجال العمل اإلداري تمكنه من شغل هذا المنصب.
2ـ إجادة التعامل مع الحاسب اآللً.
3ـ الحصول على مؤهل جامعً
4ـ الحصول على تقدٌر امتٌاز فً آخر أربعة تقارٌر لتقٌٌم األداء.
5ـ عدم توقٌع أي جزاءات علٌه فً السنوات الخمس األخٌرة.
6ـ مشاركته فً تطوٌر العمل اإلداري بالكلٌة خالل السنوات الثالث األخٌرة.
7ـ التمتع بحسن السٌرة ومكارم األخالق فً تعامله مع اآلخرٌن.
8ـ الحصول على دورات تدرٌبٌة ,وٌفضل أن تشتمل على دورات فً المجاالت التالٌة:
( أسالٌب ومهارات اإلدارة ـ إدارة الوقت ,وحل األزمات ـ معاٌٌر الهٌئة القومٌة فً اعتماد المؤسسات ـ إدارة الموارد المالٌة والبشرٌة ).

