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  لربنامج  اختيار املنسق األكاد�يمعاي�      

  اآلثار اإلسالمية     

  

  تضمنت املعاي� النقاط التالية: 

 التخصص 

 السجــل الوظيفي 

 الس�ت الشخصية 

 الكفـاءة العلميــة 

 الكفاءة اإلدارية واملهارات القيادية ومهارات اإلبتكار 

 املشاركة يف األنشطة والخدمات الطالبية 

 ساهمة يف مجاالت الجـودة والتطويرامل 
 

  وفي� ييل تفصيل لكل نقطة من النقاط السابقة: 

  املعيار األول : 

  :التخصص                       

o  حاصال عىل درجة األستاذية ، وتنطبق عليه رشوط الحصول عىل الدرجة العلمية ك� هو

أو حاصال عىل درجة أستاذ .  م١٩٧٢لسنة  ) ٤٩ (من قانون رقم  ) ٧٠ (موضح يف املادة 

 .مساعد

o يعمل ضمن أعضاء هيئة التدريس القا�� بالتدريس يف الربنامج. 

o أن يكون عىل إملام تام بالعملية التعليمية والتدريس يف مجال تخصص الربنامج. 

o أن تتوافر لديه الخربة باحتياجات الربنامج.  
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  الثا�املعيار  : 

  :الوظيفي  السجل                      

هو معيار حاكم �عنى أنه يتم استبعاد أي شخص وقعت عليه جزاءات أو تورط يف أي يشء 

أي أن السجل الوظيفي . يتناىف مع القيم واملبادئ األخالقية أو املبادئ والقيم الجامعية

  :بالخصائص التالية يتسم للمنسق األكاد�ي البد وأن 

o يوقع عليه أي عقوبات أو جزاءات �. 

o شخصية تتسم باإللتزام بالقيم واملبادئ األخالقية والجامعية. 

o محب للعمل ويربز انت�ئه للمؤسسة. 

o التمتع بالسمعة الطيبة وااللتزام ب� العامل� يف املؤسسة. 

  الثالثاملعيار  : 

  :الس�ت الشخصية                         

o التمتع بالنزاهة والشفافية. 

o رؤساء ( ع �هارات التعاون مع كافة أعضاء هيئة التدريس لديه عالقات طيبة ويتمت

 .)ومرءوس� 

o يحرتم أراء اآلخرين. 

o لديه القدرة عىل العمل يف فريق. 

o حازم يف اتخاذ القرارت. 

o القدرة عىل االتصال والتواصل باآلخرين. 

o يؤثر يف اآلخرين �ا يحقق املصلحة العامة. 

o يتعامل �رونة مع املواقف. 

o والعدالة ديةيتميز بالحيا. 

o يستمع لآلخرين ويناقش مقرتحاتهم بصدر رحب ، ويأخذ برأي األغلبية. 
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  الرابعاملعيار  : 

  :الكفاءة العلمية                       

o يتميز بحسن السمعة يف األوساط العلمية واألكاد�ية. 

o شارك يف مرشوعات بحثية. 

o له أبحاث علمية منشورة يف دوريات عاملية. 

o ه عىل رسائل علمية متنوعةإرشاف. 

o مشاركته يف مؤ�رات علمية قومية ودولية كمنظم أو منسق أو محارض. 

o رئاسته أو عضويته الفعالة يف جمعيات علمية ودولية. 

o مساهمته يف تطوير العملية التعليمية كتطويره لربنامج أو مقرر داخل القسم. 

o حصوله عىل جوائز علمية وشهادات تقدير عىل املستوى القومي أو اإلقليمي أو الدويل. 

o إجادته ألك� من لغة أجنبية بطالقة. 

  املعيار الخامس : 

  :الكفاءة اإلدارية واملهارات القيادية ومهارات اإلبتكار                          

o  ة وتنمية املوارد البرشية وتقديم حصوله عىل تدريب معتمد يف مجال القيادة واإلدار

 .شهادة بذلك

o حضور دورات تدريبية وندوات يف الشئون اإلدراية واألكاد�ية. 

o القدرة عىل العمل تحت أي ظروف. 

o  أن تتوافر به صفات القائد التي تساعده عىل خلق مناخ مالئم للعمل ب� األطراف

 .املختلفة بالربنامج

o اآلخرين عىل تحقيق رؤيته أن �تاز بقدرته عىل حشد وتحفيز. 

o أن يتسم بقدرته عىل إدارة األزمات وفض املنازعات. 

o لديه القدرة عىل اتخاذ قرارات مؤثرة ملا فيه صالح العمل . 
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o أن يكون لديه القدرة عىل اإلبتكار. 

o إملامه باألمور القانونية والترشيعية للعمل الجامعي. 

o يلديه مهارات يف مجال التخطيط االسرتاتيج. 

o القدرة عىل التعامل مع الوسائط اإللكرتونية الحديثة. 

  السادساملعيار  : 

  :اشرتاكه يف األنشطة والخدمات الطالبية                           

o  العالقات الطيبة والسمعة الحسنة ب� الطالب. 

o دعم األنشطة الطالبية بالكلية. 

o ية للطالب ، وتحفيز الطالب للمشاركة املشاركة يف تنفيذ أنشطة ثقافية وعلمية واجت�ع

 .يف األنشطة املختلفة

o املشاركة يف األنشطة املوجهة لخدمة مجتمع الجامعة . 

  السابعاملعيار  : 

  :مساه�ته يف مجاالت الجودة والتطوير                         

o املشاركة يف تطوير العملية التعليمية كتطويره لربنامج أو مقرر داخل القسم. 

o املشاركة يف أع�ل الجودة بالكلية. 

o  قدرته عىل تنفيذ خططه حسب مبادئ وآليات إدارة الجودة الشاملة: 

 وضع خطط عمل -

 تحديد املهام -

 تحديد األشخاص املسئولة -

 تحديد إطار زمني إلنهاء املهام -

 وضع آليات للتطوير املستمر ومتابعة األداء -
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o مج قدرته عىل متابعة وتقييم الخطط والربنا: 

 وضع آليات لقياس األداء -

 مقارنة األداء باألهداف املوضوعة -

 إتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعديل مسار العمل -

 

 

 




