


  

  
  

 
 
 أقسامهاخمتلف يف  األداء تطوير على طب األسنان جامعة طنطا كلية تعمل

 متشيا مع ور ملحوظاً يف أداء أعضاء هيئة التدريس قطاعاا اإلدارية كما تشهد تطو
 قادرين علي حتمل  لتخريج أطباء أسنان أكفاءمالالزودة التعليم جلاالجتاهات القومية 

    .يف اتمع الرعاية الصحية لكافة املرضي تقدمي يف املمثلة املسئولية اتمعية 
خدمة و البحث العلمي ولتعليم التميز يف او حننطالقا من رسالة الكلية ورؤيتها و ا

 على االبتكار و تشجع اليت األداء يصاحب ذلك تطور يف منظومة أنكان والبد ف، اتمع 
  .اإلبداع
خاص عنصر و الذي يشمل حنو االعتماد الكلية من خطوات  تقوم به  ضوء ماوعلى 

 ةقادرية الاألكادميقيادات الفكر متطور يف اختيار فإن هذا يتطلب بالقدرة املؤسسية 
  .األداءاجلودة يف ىف حتقيق سئولية املعلي حتمل 

قيادة واعية تتبين فكر التطوير و على ضرورة وجود وقد نص معيار القيادة و احلوكمة 
  . زمين مالئم يضمن كفاءة و فاعلية املؤسسةإطار التميز و اختاذ القرارات يف إيلالسعي 

  
 علي القواعد املعمول ا يف قانون تنظيم ءااالختيار بنيتم وجتدر اإلشارة اىل انه 

 يف ضوء معايري و عملية تقييم ثابتة و حمددة تراعي  املرشحنيبنيواملفاضلة اجلامعات 
 وحتمل مسئولية األقسام العناصر لتويل زمام القيادة داخل أفضل اختيار األوليف املقام 
     .التطوير

 
  
 املؤمترات و – األجازات فترات –السرية الذاتية  متضمنة مسار احلياة العملية  -١

 – اتمعية و القومية األنشطة – الطالبية األنشطة – اجلوائز –املهمات العلمية 
  .فترة الترشيحقبل  للقسم ت املقدمة اخلدما– و النشر العلمي حمليا و دوليا األحباث

  
مهارات  القيادة شاملة املؤهالت و الدورات و الربامج التدريبية لتنمية اإلدارةقومات م-٢
   هيئة التدريس أعضاءقدرات و 



الرؤية و تشمل  لتطوير العملية التعليمية داخل القسم ةورقة مقترحيقدم -٣
  .والقيم واخلطة التنفيذية واألهدافالرسالة 

  

             
  

   معايري اختيار القيادات األكادميية -١
  اآلليات املقترحة الختيار القيادات األكادميية -٢
   تفعيل معايري اختيار القيادات  األكادميية-٣
   

١.  

 العمل من واحدة سنة عن قلالت ملدة بالكلية استاذا منصب شغل قد يكون أن 

 .الفعلى

 الكفاءة العلمية و تشمل: 

 بالكلية البحثية واملشروعات العلمى البحث ىف املسامهة. 

 التدريبية والدورات العلمية والندوات املؤمترات ىف املشاركة. 

 النشر يف جمالت علمية حملية و دولية. 

 علمية وجلان دوريات حتكيم يف املشاركة. 

 العلمية الرسائل علي الشرافا يف املشاركة. 
 
  

 للكلية االستراتيجية اخلطة وضع يف املشاركة 

 املشاركة يف جلان التطوير بوحدة االعتماد و ضمان اجلودة. 

 املختلفة الطالبية االنشطة يف املشاركة. 

 االدارة يف دورات علي احلصول 

 ا عليمت مؤسسة يف سابق اكادميي قيادي منصب عايل معترف. 

 التعليمية العملية تطوير جلان يف املشاركة. 

 الربامج وتقرير توصيف اعداد ىف املشاركة. 

 تمع خدمة نشاطات ىف املسامهةا. 
 



  

 األخرين قيادة على القدرة لديه. 

 فريق ضمن والعمل االخرين مع التواصل على القدرة لديه. 

 ضغط حتت والعمل الوقت ةإدار على القدرة لديه. 

 املشكالت وحل القرارات الختاذ القدرة لديه. 

 والعدل والشفافية الرتاهة. 

 املهنة وآداب بقواعد االلتزام. 

 هيئة أعضاء باحترام والتمتع االخرين مع والتعاون الطيبة الشخصية العالقات 

 .التدريس

 جزاءات أو إدانات عليه يوقع مل. 

  
٢.  

 من واحدة سنة عن التقل ملدة بالكلية استاذا منصب شغل قد يكون أن 

 .الفعلى العمل

 الكفاءة العلمية و تشمل: 

 بالكلية البحثية واملشروعات العلمى البحث ىف املسامهة. 

 التدريبية والدورات العلمية والندوات املؤمترات ىف املشاركة. 

 لمية حملية و دوليةالنشر يف جمالت ع. 

 علمية وجلان دوريات حتكيم يف املشاركة. 

 العلمية الرسائل علي االشراف يف املشاركة. 
 
  

 للكلية االستراتيجية اخلطة وضع يف املشاركة 

 املشاركة يف جلان التطوير بوحدة االعتماد و ضمان اجلودة. 

 ملختلفةا الطالبية االنشطة يف املشاركة. 

 االدارة يف دورات علي احلصول 

 احلصول على دورات يف تصميم املناهج و التعليم و التعلم. 



 ا تعليم مؤسسة يف سابق اكادميي قيادي منصب عايل معترف. 

 التعليمية العملية تطوير جلان يف املشاركة. 

 الربامج وتقرير توصيف اعداد ىف املشاركة. 

 خدمة نشاطات ىف املسامهة تمعا. 
 

  

 األخرين قيادة على القدرة لديه. 

 فريق ضمن والعمل االخرين مع التواصل على القدرة لديه. 

 ضغط حتت والعمل الوقت إدارة على القدرة لديه. 

 املشكالت وحل القرارات الختاذ القدرة لديه. 

 والعدل والشفافية الرتاهة. 

 املهنة وآداب بقواعد االلتزام. 

 أعضاء باحترام والتمتع االخرين مع والتعاون الطيبة الشخصية العالقات 

 .التدريس هيئة

 جزاءات أو إدانات عليه يوقع مل. 

  
٣.  

 من واحدة سنة عن التقل ملدة بالكلية استاذا منصب شغل قد يكون أن 

 .الفعلى العمل

 شملالكفاءة العلمية و ت: 

 بالكلية البحثية واملشروعات العلمى البحث ىف املسامهة. 

 التدريبية والدورات العلمية والندوات املؤمترات ىف املشاركة. 

 النشر يف جمالت علمية حملية و دولية. 

 علمية وجلان دوريات حتكيم يف املشاركة. 

 العلمية الرسائل علي االشراف يف املشاركة. 
 

  

 للكلية االستراتيجية اخلطة وضع يف املشاركة 



 املشاركة يف جلان التطوير بوحدة االعتماد و ضمان اجلودة. 

 املختلفة الطالبية االنشطة يف املشاركة. 

 االدارة يف دورات علي احلصول 

 احلصول على دورات يف تصميم املناهج و التعليم و التعلم. 

 ا تعليم مؤسسة يف سابق اكادميي قيادي منصب عايل معترف. 

 التعليمية العملية تطوير جلان يف املشاركة. 

 الربامج وتقرير توصيف اعداد ىف املشاركة. 

 تمع خدمة نشاطات ىف املسامهةا. 

  

 األخرين قيادة على القدرة لديه. 

 فريق ضمن والعمل االخرين مع التواصل على القدرة لديه. 

 ضغط حتت والعمل الوقت رةإدا على القدرة لديه. 

 املشكالت وحل القرارات الختاذ القدرة لديه. 

 والعدل والشفافية الرتاهة. 

 املهنة وآداب بقواعد االلتزام. 

 أعضاء باحترام والتمتع االخرين مع والتعاون الطيبة الشخصية العالقات 

 التدريس هيئة

 التعاون و العالقات مع اجلامعات األخرى. 

 جزاءات أو اناتإد عليه يوقع مل. 
  

٤.  

 من واحدة سنة عن التقل ملدة بالكلية استاذا منصب شغل قد يكون أن 

 .الفعلى العمل

 الكفاءة العلمية و تشمل: 

 بالكلية البحثية واملشروعات العلمى البحث ىف املسامهة. 

 التدريبية والدورات العلمية والندوات املؤمترات ىف املشاركة. 

 النشر يف جمالت علمية حملية و دولية. 



 علمية وجلان دوريات حتكيم يف املشاركة. 

 العلمية الرسائل علي االشراف يف املشاركة. 
 
  

 للكلية االستراتيجية اخلطة وضع يف املشاركة 

 ضمان اجلودةاملشاركة يف جلان التطوير بوحدة االعتماد و . 

 املختلفة الطالبية االنشطة يف املشاركة. 

 االدارة يف دورات علي احلصول 

 ا تعليم مؤسسة يف سابق اكادميي قيادي منصب عايل معترف. 

 تمع خدمة نشاطات ىف املسامهةا. 

 و مواردهاالكلية امكانيات من االستفادة جلان يف املشاركة . 

  

 األخرين قيادة ىعل القدرة لديه. 

 فريق ضمن والعمل االخرين مع التواصل على القدرة لديه. 

 ضغط حتت والعمل الوقت إدارة على القدرة لديه. 

 املشكالت وحل القرارات الختاذ القدرة لديه. 

 والعدل والشفافية الرتاهة. 

 املهنة وآداب بقواعد االلتزام. 

 أعضاء باحترام التمتعو االخرين مع والتعاون الطيبة الشخصية العالقات 

 .هيئةالتدريس

 جزاءات أو إدانات عليه يوقع مل. 

  

 تمع املدينعضوية مؤسسات ا. 

 تمععضوية اللجان الداخلية باجلامعة يف جمال خدمة ا. 

 تمعيةاملشاركة يف االستشارات العلمية املقدمة خلدمة املؤسسات ا. 
 تمع املديناملشاركة يف تنفيذ املشروعات التنموية يف ا. 

  
  



٥.  

 من واحدة سنة عن التقل ملدة بالكلية استاذا منصب شغل قد يكون أن 

 .الفعلى العمل

 الكفاءة العلمية و تشمل: 

 بالكلية البحثية واملشروعات العلمى البحث ىف املسامهة. 

 التدريبية والدورات ميةالعل والندوات املؤمترات ىف املشاركة. 

 النشر يف جمالت علمية حملية و دولية. 

 علمية وجلان دوريات حتكيم يف املشاركة. 

 العلمية الرسائل علي االشراف يف املشاركة. 

  

 للكلية االستراتيجية اخلطة وضع يف املشاركة 

 اجلودةاملشاركة يف جلان التطوير بوحدة االعتماد و ضمان . 

 املختلفة الطالبية االنشطة يف املشاركة. 

 االدارة يف دورات علي احلصول. 

 احلصول على دورات يف تصميم املناهج و التعليم و التعلم. 

 التعليمية العملية تطوير جلان يف املشاركة. 

 املقررات والربامج وتقرير توصيف صياغة بكيفية االملام. 

 واجلودة القيادة جمال ىف التدريبية الدورات ىف املشاركة. 

 تمع خدمة نشاطات ىف املسامهةا. 

  

 األخرين قيادة على القدرة لديه. 

 فريق ضمن والعمل االخرين مع التواصل على القدرة لديه. 

 ضغط حتت والعمل الوقت إدارة على القدرة لديه. 

 املشكالت وحل القرارات الختاذ القدرة لديه. 

 والعدل افيةوالشف الرتاهة. 

 الطالبية املشاكل مع التعامل يف ارةھامل. 

 املهنة وآداب بقواعد االلتزام. 



 أعضاء باحترام والتمتع االخرين مع والتعاون الطيبة الشخصية العالقات 

 .التدريس هيئة

 جزاءات أو إدانات عليه يوقع مل. 
  

٦.  

 عن تقل ال ملدة الكلية ىف التدريس يئةه عضو منصب شغل ونيك ان 

 .العمل الفعلى من سنتني

 اجلودة أعمال ىف املشاركة 

 العاملية و القومية األكادميية باملعايري ملماً يكون ان 

 الوقت ادارة و القيادة و اجلودة ىف دورات على حاصال يكون أن 

 االستراتيجى التخطيط على القدرة لديه . 

 الشفافية و ةهبالرتا تعالتم 

 التدريس يئةه أعضاء مع التعاون و الطيبة العالقات. 

 األخرين قيادة على القدرة لديه. 
 قانونية مسائله ألى يتعرض مل.  

 
٧.      

 عن تقل ال ملدة الكلية ىف التدريس يئةه عضو منصب شغل يكون ان 

 .علىالف العمل من سنتني

 سابقة مشروعات تنفيذ و عمل ىف مشاركة و خربة له. 

 جديدة مشاريع استحداث على القدرة لديه. 

 بالكلية القائمة املشاريع إدارة ىف ارةهامل لديه. 

 تمعية واملشاركة اخلارجي بالعمل ودراية خربة لديها. 

 االستراتيجى التخطيط على القدرة لديه. 

 ألخرينا مع التواصل على القدرة لديه. 

 الشفافية و هةبالرتا التمتع. 

 التدريس يئةه أعضاء مع التعاون و الطيبة العالقات. 

 قانونية مسائله ألى يتعرض مل.  
 



٨.  

 عن تقل ال ملدة الكلية ىف التدريس يئةھ عضو منصب شغل يكون ان 

 .الفعلى العمل من سنتني

 ختصص جمال ىف التدريس و عليميةالت بالعملية دراية على يكون أن 

 .الربنامج

 املعامل يزاتھتج و زةھاألج من الربنامج باحتياجات اخلربة عنده تتوافر ان. 

 الوقت ادارة و القيادة و األدارة ىف دورات على حاصال يكون أن. 

 الشفافية و ةھبالرتا التمتع. 

 التدريس يئةھ أعضاء مع التعاون و الطيبة العالقات. 

 جزاءات أو ادانات اى عليه يوقع مل. 

 التدريس يئةھ وأعضاء الطالب بني احلسنة والسمعة الطيبة العالقة 

  
  

تصميم بطاقات موثقة لتوصيف الوظائف القيادية و األكادميية واإلدارية والفنية  -١
  .سب يف املكان املناسبواليت متثل األساس لشغل الوظائف مبا يضمن وضع الفرد املنا

يتم اإلعالن عن معايري اختيار القيادات  األكادميية واإلدارية والفنية مبا يضمن حتقيق  -٢
  .مبدأ تكافؤ الفرص

يتم استقصاء آراء مجيع الفئات عن القيادات  األكادميية من أعضاء هيئة تدريس  -٣
بيانات مبا يضمن الشفافية واملعاونني واإلداريني والعاملني والفنيني عن طريق االست

  .والرتاهة
أن تتناول عناصر االستبيان أسئلة لقياس مجيع املعايري الختيار القيادات      -٤

   األكادميية املذكورة
  .يشارك املرشحون يف تقييم أنفسهم    -٥
  .يتم رفع نتائج االستقصاء ملتخذي القرار    -٦
  . القيادات عن طريق االستبياناتيتم عمل تقييم دوري سنوي كمي ونوعي ألداء    -٧
  .قياس مدى الرضاء الوظيفي عن طريق االستبيانات    -٨
  .يتم إتاحة الفرصة للمرشحني لإلطالع على نتائج التقييم   -٩
   

  



  
  

  
   

لذهين حول القائمة املقترحة للمعايري مع املعنيني واملهتمني عقد جلسات العصف ا -
  .من قيادات اجلامعة والكلية واتمع 

عقد ورش عمل مع عينات خمتارة من املستفيدين واملطبقني للمعايري حىت يتم  -
  .التأكيد من فهم املعايري واقتراح اآلليات املناسبة للتنفيذ 

  
   

  )   الفنيني – العاملني –أعضاء هيئة التدريس (  وضع مستويات أداء لكل مؤشر -
   . استطالع اراء املتخصصني خبصوص مستويات االداء-
   . صياغة آليات لبيان كيفية التطبيق األمثل للمقاييس-
  

  
  .الدليل إطار مرجعى للقيادات وميكن أن يتضمن هذا الدليل ما يلى  ميثل هذا -
   حتديد املفاهيم واملصطلحات املتصلة باملعايري -
 التعريف مبرجعية املعايري والغرض منها والعائد من تطبيقها ىف جمال القيادة -

  اجلامعية املتميزة
-ا  تعليمات االستخدام وكيفية معاجلة نتائج التطبيق ودالال.  
   جداول املعايري واملؤشرات ومستويات االداء -
  معلومات االتصال باجلهة املسئولة عن املعايري -


