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بكلية اخلدمة  األكادميية القيادات اختيار معايريوثيقة 
  االجتماعية جامعة حلوان

 م٨/٧/٢٠١٩بتاریخ ) ٥٦٠( بمجلس الكلیة رقم ةمعتمد
  

  
  

  

  القیادة والحوكمةمسئول معیار 

  هم مشحوت سید احمدزین/ د.م.أ

  الجودةضمان مدیر وحدة 

  سماح سالم عوض سالم/ د.أ
  

  

  
  

  

  عمید الكلیة 
  عبد الحمیدشعبان یسري / د.أ

  
  م٢٠١٩/ هـ ١٤٤٠



 
  
  
 
  
  
  

=========================================================================  

 - ٢ -

  إطاللة عامة
مــن االعتمــاد األكــادیمي  لتجدیــدحلــوان الخدمــة االجتماعیــة جامعــة فــي إطــار ســعي كلیــة   

ل القیــام بالعدیـــد مـــن الممارســـات التـــي وامـــاد فإنهـــا تحـــجـــودة التعلــیم واالعتضمان الهیئــة القومیـــة لـــ
  .االعتماد األكادیميحافظ بها على ت

ـــــك تـــــم تفعیـــــل فـــــي ســـــبیل  ـــــة ذل ـــــادات اختیـــــار معـــــاییروثیق بكلیـــــة الخدمـــــة  األكادیمیـــــة القی
  :على النحو التالي وذلك، حلواناالجتماعیة جامعة 

 بمجـالس األقـسام العلمیـة بتـاریخ ةلكلیـبا األكادیمیـة القیـادات اختیـار معـاییروثیقـة تم مناقشة  )١(
 .م٤/١٠/٢٠١٠

ٕالجــودة واالعتمـــاد بالجامعــة واجــراء مــا یلــزم مــن تعـــدیالت ضــمان تــم مراجعــة تقریــر مركــز  )٢(
 .على الوثیقة

 بمجلـــس الكلیـــة بجلـــسته رقـــم ةبالكلیـــ األكادیمیـــة القیـــادات اختیـــار معـــاییرتـــم مناقـــشة وثیقـــة  )٣(
 .م١٨/١٠/٢٠١٠بتاریخ ) ٤٢٢(

بكلیـــة الخدمـــة  األكادیمیـــة القیـــادات اختیـــار معـــاییروثیقـــة تقـــى لمناقـــشة وتفعیـــل تـــم عقـــد مل )٤(
أحمـد كمـال فـي / د.م بقاعة أ٢٦/١١/٢٠١٣یوم الثالثاء الموافق حلوان االجتماعیة جامعة 

 ومعــاونیهمبحــضور لفیـف مــن أعــضاء هیئـة التــدریس ً ظهــرا، الواحــدة والنـصفتمـام الــساعة 
 . وممثلین عن الطالب

بكلیـــة الخدمـــة  األكادیمیـــة القیـــادات اختیـــار معـــاییروثیقـــة ملتقـــى لمناقـــشة وتفعیـــل تـــم عقـــد  )٥(
باألقــسام العلمیــة بالكلیــة فــي م ٨/٣/٢٠١٦ الموافــق االثنــینیــوم حلــوان االجتماعیــة جامعــة 

 ومعــاونیهمبحــضور لفیــف مــن أعــضاء هیئــة التــدریس ، ًالحادیــة عــشرة صــباحاتمــام الــساعة 
 . قسام العلمیة بالكلیةوممثلین عن الطالب بكل األ

حلـوان بكلیـة الخدمـة االجتماعیـة جامعـة  األكادیمیـة القیادات اختیار معاییروثیقة تم مناقشة  )٦(
العاشـرة عــشرة تمـام الــساعة باألقـسام العلمیـة بالكلیــة فـي م ٢/٤/٢٠١٩ الموافــق الثالثـاءیـوم 

لطــالب بكــل  وممثلــین عــن اومعــاونیهمبحــضور لفیــف مــن أعــضاء هیئــة التــدریس ، ًصــباحا
 .األقسام العلمیة بالكلیة
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بكلیـــة الخدمـــة  األكادیمیـــة القیـــادات اختیـــار معـــاییروثیقـــة تـــم عقـــد ملتقـــى لمناقـــشة وتفعیـــل  )٧(
بالكلیـة أحمـد كمـال / د.م بقاعة أ٩/٤/٢٠١٩ الموافق الثالثاءیوم حلوان االجتماعیة جامعة 
 ومعـــاونیهملتـــدریس بحـــضور لفیـــف مـــن أعـــضاء هیئـــة ا، ًالعاشـــرة صـــباحافـــي تمـــام الـــساعة 

ـــین عـــن الطـــالب البكـــالوریوس والدراســـات العلیـــا ثـــم تمـــت . وأعـــضاء الجهـــاز اإلداري وممثل
 .  من مجلس الكلیةهااعتمادالوثیقة ومناقشة 
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 مقدمة :  
 ة جامعــاالجتماعیــة الخدمــة التعلــیم العــالي واالعتمــاد تــسعي كلیــه ة معــاییر جــودإطــارفــي 

 – األقــــسامرؤســــاء  ( بالكلیــــة ةاألكادیمیــــ القیــــادات ختیــــارضــــوابط  ومعــــاییر ال وضــــع إلــــيحلـــوان 
  :التالیة األهدافوذلك لتحقیق ) والوحداتاللجان ورؤساء  – والوكالء

 طــوال عملهــم أدائهــم تــساعد فــي تطــویر الكلیــة ةأســاتذ الــسادة بــین المنافــسة نــوع مــن یجــادإ .١
 .المهني الذي یؤهلهم لتولي هذه المناصب

ــــاح تــــوفیر .٢ ــــار االنتیجــــة الكلیــــة ةأســــاتذ بــــین جمیــــع بالعدالــــة واإلحــــساس نــــوع مــــن االرتی  ختی
 .الموضوعي للقیادات

 لتــــولي هـــذه المناصــــب ممــــا ة والعلمیـــةاإلداریــــ الكفــــاءة وذات المناســـبة الشخــــصیات اختیـــار .٣
 .األداء كفاءة زیادةیساعد علي 

تتعــارض مــع   بحیــث الهــذه المعــاییر قــد تـم صــیاغتهاأن وهنـا یجــب الوضــع فــي االعتبـار 
 لتعیـین القیـادات العامـة والـذي یحـدد الـضوابط ١٩٧٢ لـسنه ٤٩ قانون تنظیم الجامعات رقـم أحكام

 هــذا القــانون حیـــث أهــداف موضــوعیه تحقـــق أســسولكــن هــذه المعـــاییر تمثــل . بالكلیــة ةاألكادیمیــ
  . الموضوعي دون المساس بنص مواد القانونختیار علي االالكلیةتساعد عمید 

 رئــیس القــسم مــن بــین اختیــار قــد قیــد ١٩٧٢ لــسنه ٤٩مــواد القــانون رقــم أن وبــالرغم مــن 
أن یــشترط  الأن كــأن  و– ةاألســاتذ مــن بــین هــؤالء ختیــار للعمیــد االأتــاح انــه إال ةأســاتذ ثــالث أقـدم

 اختیــار رئــیس القــسم والتــي تــسهل اختیــارمــن الــضروري وضــع معــاییر أن  لــذلك كــ– أقــدمهمیكــون 
 مفتوحــا بــین ختیــار الــوكالء فیكــون االالــسادةأمــا بخــصوص تعیــین .  بــین المرشــحین  مــناألفــضل
لــذلك ،  وخبــره فــي المنــصب المطلــوب كفــاءة ألكثــرهم ختیــار لیكــون االالكلیــة أســاتذة الــسادةجمیــع 

  .ة موضوعیأسس الوكالء علي السادة ختیارالبد من وضع معاییر محدده وعملیه الأن ك
ـــذلك یكـــون للـــسید  ـــدكتور عمیـــد اذاألســـتل  المرشـــحین ســـاتذة األاختیـــار الحـــق فـــي الكلیـــة ال

ـــیهم الـــشروط  ـــذین تنطبـــق عل  الـــدكتور رئـــیس لألســـتاذوتطبیـــق المعـــاییر علـــیهم لتـــرتیبهم وترشـــیح ال
 التقدم لمن یري نفـسه مناسـبا لمنـصب الوكیـل حریة ویترك الوظیفةیعلن عن خلو أن  أو . ةعمالجا

 الـدكتور رئـیس لألسـتاذ مـن تنطبـق علیـه الـشروط وترشـیحهم اختیـارویقوم بتطبیق المعاییر علیهم و
  . المناسبر القراإلصدار الجامعة
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  : رئیس مجلس القسماختیارمعاییر : ًالأو
یعین رئـیس مجلـس القـسم مـن بـین  " ١٩٧٢ لسنه ٤٩من القانون ) ٤٣ (المادةنص 

 عمیـد الكلیـة رأي بعـد اخـذ الجامعـة ثالث أساتذة في القـسم ویكـون تعینـه بقـرار مـن رئـیس أقدم
  "ة واحدة للتجدید مرة ثالث سنوات قابلمدةل
  الحاكمةالمعاییر:  
یكــــون حــــسن الــــسیر أن و. قــــضائیة أحكــــام أو تأدیبیــــةال یكــــون قــــد وقــــع علیــــه جــــزاءات أن  .١

 . وعلي عالقات طیبه بزمالئه بالقسموالسمعة
 .األقل علي وظیفیة مدةتتاح له فرصه تولي المنصب أن  .٢
 ة وتطــویر القــسم خــالل فتــرةدارإ نقــاط محــدده توضــح تــصوراته عــن أو عمــل ةم خطــیقــدأن  .٣

 .تولیه المنصب
  .الكلیة القسم وأنشطة في ة وواضحةیكون له جهود ملموسأن  .٤
  الموضوعیةالمعاییر:  

  النقاط  الموضوعیةالمعاییر   م

 – تقریـر المقـررات –ف المقـررات  توصی– األكادیمیةالمعاییر ( بالقسم الخاصة التطویر أعمالالمشاركة في   ١
  .) ملف المقررات–ملف الطالب 

٥  

 قواعــد – للمعلومــات الدولیــة الــشبكة – الــوردبرنــامج  ( اآللــيیكــون لدیــه مهــارات التعامــل مــع الحاســب أن   ٢
  .) ببحوث القسمالخاصةالبیانات 

٣  

  ٣  . بالتخصصمرتبطة منشوره  بأوراق عمل وبحوثوالدولیة والقومیة المحلیةالمشاركة في المؤتمرات   ٣

  ٤  . بالتخصصالمرتبطة في المجاالت ةالحصول علي دورات تدریبی  ٤

  ٣  . والدولیةواإلقلیمیةالتحكیم في الدوریات والمؤتمرات المحلیة أن المشاركة في لج  ٥

  ٢  .العلیا   في مرحله البكالوریوس والدراساتالدراسیة المقرراتتدریس   ٦

  عدد النقاط بناء علي عدد األنشطة أو الموضوعات التي یتضمنها المعیارتحسب : ة هامملحوظة

  المقترحةالمرفقات :  
 .  للمرشحالذاتیة السیرة .١
 .السابقة بالمعاییر الخاصة ةاألدل .٢
  . القسمٕوادارة لتطویر المقترحةخطه العمل  .٣
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    : وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالباختیارمعاییر : ًثانیا
یكــون "  منهــا ةاألخیــر الفقــرة تــنص ١٩٧٢ لــسنه ٤٩مــن القــانون ) ٤٣ (المــادةنــص 

 ة بنــاء علــي ترشــیح العمیــد لمــدالجامعــةتعــین الوكیــل مــن بــین أســاتذة الكلیــة بقــرار مــن رئــیس 
 :" ة واحدة للتجدید مرةثالث سنوات قابل

 ةالمعاییر الحاكم:  
ون حــــسن الــــسیر یكــــأن و. قــــضائیة أحكــــام أو تأدیبیــــةال یكــــون قــــد وقــــع علیــــه جــــزاءات أن  .١

 . وعلي عالقات طیبه بزمالئه بالقسموالسمعة
 .األقل علي وظیفیة مدةتتاح له فرصه تولي المنصب أن  .٢
 لـشئون الكلیـة وتطـویر وكالـه إدارة نقاط محـدده توضـح تـصوراته عـن أویقدم خطه عمل أن  .٣

 .التعلیم والطالب  خالل فتره تولیه المنصب
 .الكلیة أنشطة في وواضحة ملموسةیكون له جهود أن  .٤
  الموضوعیةالمعاییر:  

  النقاط  الموضوعیةالمعاییر   م

 –االتحــاد أن  لجــ–شــئون وتعلــیم الطــالب أن  لجــ– طالبیــةســر أ( فــي العمــل مــع الطــالب الــسابقةالخبــرات   ١
  )التكافل االجتماعي 

٤  

 ســـیر –متحانـــات واالة األســـئل طباعــه – والمراقبـــةرئــیس لجنـــه النظـــام ( االمتحانـــات أعمـــالاالشــتراك فـــي   ٢
  )االمتحانات

٤  

  ٢  ) للمعلوماتالدولیة الشبكة – الوردبرنامج  ( اآلليیكون لدیه مهارات التعامل مع الحاسب أن   ٣

  ٢   في مرحله البكالوریوسوخاصة لوائح الكلیة إعداداالشتراك في   ٤

  ٢  ب في مجال الخریجین والطالوخاصةیكون قد شارك في أنشطة التطویر بالكلیة أن   ٥

 توصـیف المقـررات – ةاألكادیمیـالمعـاییر (یكون حاصل علي دورات تدریبیه في مجال العمل مـع الطـالب أن   ٦
  ) التقویم ونظم االمتحانات– التعلیم والتعلم أسالیب –

٢  

  تحسب عدد النقاط بناء علي عدد األنشطة أو الموضوعات التي یتضمنها المعیار: ة هامملحوظة

  حةالمقترالمرفقات :  
 .  للمرشحالذاتیة السیرة .١
 .السابقة بالمعاییر الخاصة األدلة .٢
  . لشئون التعلیم والطالبالكلیة وكاله ٕوادارة لتطویر المقترحةالعمل ة خط .٣
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  : لشئون الدراسات العلیا والبحوث وكیل الكلیةاختیارمعاییر : ًثالثا
یكــون " هــا  منةاألخیــر الفقــرة تــنص ١٩٧٢ لــسنه ٤٩مــن القــانون ) ٤٣ (المــادةنــص 

 ةتعــین الوكیــل مــن بــین أســاتذة الكلیــة بقــرار مــن رئــیس الجامعــة بنــاء علــي ترشــیح العمیــد لمــد
 :"ة  واحدة للتجدید مرةثالث سنوات قابل

 ةالمعاییر الحاكم:  
یكــــون حــــسن الــــسیر أن و. قــــضائیة أحكــــام أو تأدیبیــــةال یكــــون قــــد وقــــع علیــــه جــــزاءات أن  .١

 .القسم وعلي عالقات طیبه بزمالئه بوالسمعة
 .األقل علي وظیفیة مدةتتاح له فرصه تولي المنصب أن  .٢
 لـشئون الكلیـة وتطـویر وكالـه إدارة نقاط محـدده توضـح تـصوراته عـن أویقدم خطه عمل أن  .٣

 .الدراسات العلیا والبحوث  خالل فتره تولیه المنصب
 .الكلیة أنشطة في وواضحة ملموسةیكون له جهود أن  .٤
  الموضوعیةالمعاییر:  

  النقاط  الموضوعیةعاییر الم  م

  ٤  )الدراسات العلیاأن  لج– اإلشراف – أعمال االمتحانات –التدریس ( في الدراسات العلیا السابقةالخبرات   ١

 قواعــد – الــشبكة الدولیــة للمعلومــات – الــوردبرنــامج  (اآللــيیكــون لدیــه مهــارات التعامــل مــع الحاســب أن   ٢
  )العلمیةالبیانات الخاصة بالبحوث 

٣  

  ٢  )ة كتاب- ةقراء (االنجلیزیة للغةیكون مجیدا أن   ٣

  ٣   أو الدولیة ةاإلقلیمی –التحكیم في الدوریات المحلیة أن یكون عضوا في احد لجأن   ٤

ــ معــاییر – الئحــة(یكــون قــد شــارك فــي أنــشطة التطــویر بالكلیــة فــي مجــال الدراســات العلیــا أن   ٥  – ةأكادیمی
  ) تقریر برنامج– توصیف برنامج –توصیف مقررات 

٦  

  ٢  یكون ملما بنظام الساعات المعتمدة في الدراسات العلیاأن   ٦

  ٣  بحوث منشوره أو تحكیم  والدولیة بأوراق عمل أووالقومیةالمشاركة في المؤتمرات المحلیة   ٧

  ٤   في مجال الدراسات العلیا والبحوث  ةالحصول علي دورات تدریبی  ٨

  قاط بناء علي عدد األنشطة أو الموضوعات التي یتضمنها المعیارتحسب عدد الن: ة هامملحوظة

 المرفقات المقترحة :  
 .  للمرشحالذاتیة السیرة .١
 .السابقة بالمعاییر الخاصة األدلة .٢
  . لشئون الدراسات العلیا والبحوثالكلیة وكاله ٕوادارة لتطویر المقترحةالعمل ة خط .٣
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 - ٨ -

    : وتنمیة البیئةالمجتمعمة خد وكیل الكلیة لشئون اختیارمعاییر : ًابعار
یكــون "  منهــا ةاألخیــر الفقــرة تــنص ١٩٧٢ لــسنه ٤٩مــن القــانون ) ٤٣ (المــادةنــص 

 ةتعــین الوكیــل مــن بــین أســاتذة الكلیــة بقــرار مــن رئــیس الجامعــة بنــاء علــي ترشــیح العمیــد لمــد
 :"ة  واحدة للتجدید مرةثالث سنوات قابل

 ةالمعاییر الحاكم:  
یكــــون حــــسن الــــسیر أن و. قــــضائیة أحكــــام أو تأدیبیــــةیــــه جــــزاءات ال یكــــون قــــد وقــــع علأن  .١

 . وعلي عالقات طیبه بزمالئه بالقسموالسمعة
 .األقل علي وظیفیة مدةتتاح له فرصه تولي المنصب أن  .٢
 لـشئون الكلیـة وتطـویر وكالـه إدارة نقاط محـدده توضـح تـصوراته عـن أویقدم خطه عمل أن  .٣

 .تره تولیه المنصبخالل ف خدمة المجتمع وتنمیة البیئة
 .الكلیة أنشطة في وواضحة ملموسةیكون له جهود أن  .٤
  الموضوعیةالمعاییر:  

  النقاط  الموضوعیةالمعاییر   م

  ٤  المجتمع المحلي في العمل مع السابقةالخبرات   ١

  ٤   خدمة المجتمع وتنمیة البیئةيعداد الخطط والبرامج التي تكفل تحقیق دور الكلیة فإاإلشراف على   ٢

  ٢  ) للمعلوماتالدولیة الشبكة – الوردبرنامج  ( اآلليیكون لدیه مهارات التعامل مع الحاسب أن   ٣

  ٣   تقدم خدماتها لغیر الطالبيالوحدات ذات الطابع الخاص بالكلیة والت في االشتراك  ٤

٥  
المجتمـع وتنمیـة  تـستهدف خدمـة التـيتنظـیم المـؤتمرات والنـدوات العلمیـة والمحاضـرات العامـة االشتراك في 

  ٣  البیئة

  ٢  تنمیة البیئةو بالنسبة لخدمة المجتمع إعداد التقاریر والتوصیات للمؤتمرات العلمیة للكلیة   ٦

  تحسب عدد النقاط بناء علي عدد األنشطة أو الموضوعات التي یتضمنها المعیار: ة هامملحوظة

 المرفقات المقترحة :  
 .  للمرشحالذاتیة السیرة .١
 .السابقة بالمعاییر اصةالخ األدلة .٢
  .خدمة المجتمع وتنمیة البیئة لشئون الكلیة وكاله ٕوادارة لتطویر المقترحةالعمل ة خط .٣
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 - ٩ -

  :والوحدات بالكلیةاللجان  مدیري اختیارمعاییر : ًمسااخ
 ة هیئــأعــضاءوالوحــدات التــي تتطلــب تــولي مــدیر مــن اللجــان یوجــد بالكلیــة العدیــد مــن 

ــدریس بالكلیــة   مركــز العــالج أمثلتهــاومــن . دات ذات الطــابع الخــاص بالكلیــة الوحــوخاصــةالت
، وحــده تكنولوجیــا المعلومــات، الجــودةضــمان وحــده ، القــادة ٕواعــدادمركــز البحــوث ، االجتماعیــة

   .الخریجینوحده ،  الطالبشكاويوحده 
 ةالمعاییر الحاكم:  
ن الــــسیر یكــــون حــــسأن و. قــــضائیة أحكــــام أو تأدیبیــــةال یكــــون قــــد وقــــع علیــــه جــــزاءات أن  .١

 . وعلي عالقات طیبه بزمالئه بالقسموالسمعة
 . المركزأو بالوحدة المتعلقة األنشطةیكون من المتخصصین في أن  .٢
 المركــز أو الوحــدة وتطــویر إدارة نقــاط محــدده توضــح تــصوراته عــن أویقــدم خطــه عمــل أن  .٣

 .خالل فتره تولیه المنصب
  الموضوعیةالمعاییر:  

  النقاط  الموضوعیةالمعاییر   م

  ٤   أو المركزبالوحدة في مجال العمل السابقةالخبرات   ١

٢  
 قواعــد – الــشبكة الدولیــة للمعلومــات – الــوردبرنــامج  ( اآللــيأن یكــون لدیــه مهــارات التعامــل مــع الحاســب 

  ٤  ) أو المركزالوحدةالبیانات الخاصة بأنشطة 

  ٢  ركز  أو المبالوحدةأن یكون حاصل علي دورات تدریبیه في مجال العمل   ٣

  ٣   أو المركز الوحدةتقدیم بحوث علمیه وتطبیقیه في مجال أنشطة   ٤

  ٣   أو المركز بالوحدة المتعلقةالحصول علي دورات تدریبیه في مجال األنشطة   ٥

  تحسب عدد النقاط بناء علي عدد األنشطة أو الموضوعات التي یتضمنها المعیار: ة هامملحوظة

 المرفقات المقترحة :  
 .  للمرشحالذاتیة السیرة .١
 .السابقة بالمعاییر الخاصة األدلة .٢
  . المركزأو الوحدة ٕوادارة لتطویر المقترحةالعمل ة خط .٣


