
 
 الرياضية التربية كلية

 المستمر والتطوير الجودة ضمان وحدة

 والتطوٌر الجودة ضمان وحدة

 المستمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :59/55/615تارٌخ اعتماد مجلس الكلٌة :  

 اونةالمع والهٌئة التدرٌس هٌئة وأعضاء القٌادات اختٌار معاٌٌر

 البرنامج فً المشاركٌن

  السادات مدينة جامعة – الرياضية التربية بكلية
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 المعاونة والهٌئة التدرٌس هٌئة وأعضاء القٌادات اختٌار معاٌٌر

 : والتعيين القيبدات إختيبر ضىابط:  أوال

  الكلٌة عمٌد

قشةنن نايةي   1472لسةا   44( مةن الاةلا ن 43يعين عميد الكمية  بقاةل لةال المةلدة  
النةةةن نةةةال عمةةة  ئن يعةةةين راةةةيس الجلمعةةة  الم ةةةنل عميةةةد الكميةةة  ئ  المع ةةةد النةةةلق  الجلمعةةةلت   

 لمجلمع  من قين األسلنذة العلممين ق ل لمدة ثالث سا ات قلقم  لمنجديد.

 فن حلل  عد   ج د ئسلنذة فن لكمي  ئ  المع د لرايس الجلمع  ئن يادب ئحد األسلنذة 
مايةةةل  قعمةةة  عميةةةد الكميةةة   لةةةأل ئن ياةةةدب ئحةةةد األسةةةلنذة مةةةن الكميةةةلت ئ  المعلاةةةد النلقعةةة  لمجلمعةةة  ل

 المسلعدين من ذات الكمي  ئ  المع د لمايل  قعم  العميد .

  -: الكلٌة عمٌد لتعٌٌن التالٌة الشروط اللجنة اقترحت كما

 .الكلٌة وكٌل وحتى القسم رئٌس من ابتداء اإلدارٌة المناصب فً تدرج ٌكون أن .5

 الكلٌة فً إحترام موضع أرائه لجعل ٌكفً بما طٌبة عةوسم علمٌة بمكانة ٌتمتع أن .6

 . والجامعة

 . الرٌاضٌة التربٌة بكلٌة الدراسٌة بالبرامج خبرة لدٌة .7

 .القادة بإعداد الخاصة الدورات فً شارك .8

 . والجودة التطوٌر أعمال فً وخبرة رؤٌة ذو .9

 . والمؤتمرات الدورات حضور فً المشاركة .:

 . ناجحة سابقة مشروعات تنفٌذ و عمل فً ومشاركة خبرة له .;

 . المعالم واضحة ورؤٌة قٌادٌة خبرة لدٌه .>

  ذلكة قجلاب ض اقب ا نيلر الايلدات  النعيين بقال لالا ن نايي  الجلمعلت  

 

  الكلٌة وكٌل
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 النةن  1472لسةا   44( مةن الاةلا ن   47يعين  كي  الكمي  بقال لال المةلدة رقة    
ن "  يكة ن نعيةين ال كية  مةن قةين ئسةلنذة الكمية  ئ  المع ةد قاةرار نال فن الفارة األ يةرة ما ةل عمة

 من الجلمع  قالء عمن نرشيح العميد  ذلك لمدة ثالث قلقم  لمنجديد مرة  احدة "

 -: السابقة الشروط الكلٌة وكٌل لتعٌٌن ٌشترط

 . الكلٌة وكٌل وحثً القسم رئٌس من ابتداء اإلدارٌة المناصب فً تدرج ٌكون أن .5

 الكلٌة فً إحترام موضع أرائه لجعل ٌكفً بما طٌبة وسمعة علمٌة بمكانة تعٌتم أن .6

 . والجامعة

 . الرٌاضٌة التربٌة بكلٌة الدراسٌة بالبرامج خبرة لدٌة .7

 .القادة بإعداد الخاصة الدورات فً شارك .8

 . والجودة التطوٌر أعمال فً وخبرة رؤٌة ذو .9

 . والمؤتمرات الدورات حضور فً المشاركة .:

 . ناجحة سابقة مشروعات تنفٌذ و عمل فً ومشاركة ةخبر له .;

 .  المعالم واضحة ورؤٌة قٌادٌة خبرة لدٌه .>

 . الطبٌة والقوافل المختلفة الطالب ونشاطات بلجان خبرة له .=

  ذلكة قجلاب ض اقب إ نيلر الايلدات  النعيين بقال لالا ن نايي  الجلمعلت  

  القسم مجلس رئٌس

 1472لسةةةا   44( مةةةن الاةةلا ن رقةةة  47لممةةلدة رقةةة    يعةةين راةةةيس مجمةةس الاسةةة  بقاةةةل
 النن نال عمن  " يعين رايس مجمس الاس  من قين ئقد  ثةالث ئسةلنذة فةن الاسة   يكة ن نعيياةأل 
قارار من رايس الجلمع  قعد ئ ذ رئي عميد الكمي  ئ  المع د لمدة ثالث سا ات قلقمة  لمنجديةد مةرة 

 ئق  من ثالث  ئسلنذة إذ نك ن رالس  الاس  ألقدم   .  احدة  ال يسري اذا الحك  فن حلل   ج د

 يعنقةةر راةةيس مجمةةس الاسةة  مناحيةةل عةةن رالسةة  مجمةةس الاسةة  قنعيياةةأل عميةةدا ئ   كةةيال 
 لمكمي  ئ  المع د  ذلك إذ  جد غيرة من األسلنذة.
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 فةةةةن حللةةةة   مةةةة  الاسةةةة  مةةةةن األسةةةةلنذة   ياةةةة   قنعمةةةةل  راةةةةيس مجمسةةةة  ئقةةةةد  األسةةةةلنذة 
 يك ن لأل ق ةذا ال فةح حةل الحضة ر لمجمةس الكمية  ئ  المع ةد إال عاةد الايةر  المسلعدين فيأل  

 فن شا ن ن ييح األسلنذة 

  -: التالٌة الشروط القسم مجلس رئٌس لتعٌٌن ٌشترط

  الكلٌة فً إحترام موضع أرائه لجعل ٌكفً بما طٌبة وسمعة علمٌة بمكانة ٌتمتع أن .5

 . والجامعة

 . التخصص مجال فً منشورة علمٌة أبحاث له .6

 .تخصصه مجال فً والتدرٌس التعلٌمٌة بالعملٌة خبرة لدٌه ٌكون أن .7

 . القادة بإعداد الخاصة الدورات فً شارك .8

 . والجودة التطوٌر أعمال فً وخبرة رؤٌة ذو .9

 . والمؤتمرات الدورات حضور فً المشاركة .:

 . سابقة مشروعات وتنفٌذ عمل فً ومشاركة خبرة له .;

 . قٌادٌة خبرة لدٌه .>

  واألدوات األجهزة من القسم باحتٌاجات خبره له .=

 . ذلك قجلاب ض اقب إ نيلر الايلدات  النعيين بقال لالا ن نايي  الجلمعلت  

 
 

 نيهموومعب التدريس هيئة أعضبء

  التدرٌس هٌئة أعضاء -: أوال

 :  هم 6;=5 لسنة =8 القانون من( 8:) رقم المادة لنص طبقا التدرٌس هٌئة أعضاء

 . األساتذة -

 . المساعدون األساتذة -

 . المدرسون -
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    لسةةةا   44( مةةةن الاةةةلا ن رقةةة  65يعةةةين ئعضةةةلء اياةةة  النةةةدريس بقاةةةل لةةةال المةةةلدة رقةةة
قاةةرار مةةن راةةيس الجلمعةة  قاةةلءا عمةةن بمةةب مجمةةس الجلمعةة  قعةةد ئ ةةذ رئي مجمةةس  1472

 الكمي  ئ  المع د  مجمس الاس  الم نل.

 مةةن الاةةلا ن 66لةةال المةةلدة رقةة     يشةةنرب فةةيمن يعةةين عضةة ا فةةن اياةة  النةةدريس بقاةةل )
 مل يننن:  1472لسا   44

  ئن يكة ن حلفةال عمة  درجةة  الةدكن راا ئ  مةل يعلدل ةل مةةن إحةدا الجلمعةلت المفةري  فةةن
ملدة نؤامأل لشغ  ال ييف  ئ  ئن يك ن حلفال من جلمع  ئ ري ئ  ايا  عممي  ئ  مع ةد 

ل المجمس األعم  لمجلمعةلت عممن معنرح قأل فن مفر ئ  فن ال لرج عم  درج  يعنقرا
 معلدل  لذلك م  مراعلة ئحكل  الا ااين  الم ااح المعم   ق ل

 . ئن يك ن محم د السيرة  حسن السمع 

 

 

 

 :المدرسٌن تعٌٌن

    1472لسةا   44( مةن الاةلا ن رقة  67يشنرب فيمن يعين مدرسل بقال لال المةلدة رقة 
مةةن درجةة  القكةةلل ري س ئ  ئن نكةة ن قةةد مضةةت سةةت سةةا ات عمةة  األقةة  عمةةن حفةة لأل ع

 الميسلاس ئ  مل يعلدل ل.

  فةةة ذا كةةةلن مةةةن المدرسةةةين السةةةلعدين ئ  المعيةةةةدين فةةةن إحةةةدا الجلمعةةةلت ال لضةةةع  ل ةةةةذا
الالا ن فيشنرب عمةل ناةد  ئن يكة ن ممنزمةل فةن عممة   مسةمكأل ماةذ نعياةأل معيةدا ئ  مدرسةل 

 مسلعدا ق اجقلنأل  محسال ئداؤال .

 ذا كةةةةةةةلن مةةةةةةةن غيةةةةةةةةرا  ئي مةةةةةةةن  ةةةةةةةةل رج الجلمعةةةةةةة  فيشةةةةةةةنرب نةةةةةةةة افر الكفةةةةةةةلءة المنبمقةةةةةةةة   ا 
لمنةةةةةةدريس قلإضةةةةةةلف  إلةةةةةةن الضةةةةةة اقب النةةةةةةن ئقراةةةةةةل مجمةةةةةةس الجلمعةةةةةة  قجمسةةةةةةنأل قنةةةةةةلري ن 
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 الفةةةةةةةةةةةةةلدر ق ةةةةةةةةةةةةةل قةةةةةةةةةةةةةرار السةةةةةةةةةةةةةيد ئ.د / راةةةةةةةةةةةةةيس  2005/  1/  17  11/2004/ 24
  ان: 2005/  1/  30( قنلريخ 165الجلمع  رق   

 عالناإل تارٌخ فً عاما أربعٌن على السن ٌزٌد أال. 

 جٌد عن األولً الجامعٌة الدرجة فً التقدٌر ٌقل أال . 

 طبقا مدرس وظٌفة فً للتعٌٌن الجامعة خارج من المتقدمٌن بٌن المفاضلة وتجري 

 : ٌلً لما

 وجد إن الدكتوراه درجة فً تقدٌر األعلى ٌفضل . 

 سنا األصغر ٌفضل التساوي عند . 

 الدكتوراه درجة علً الحصول فً األحدث ٌفضل التساوي عند . 

 التخصص مجال فً منشورة علمٌه أبحاث له من ٌفضل التساوي عند . 

 

 

 

 : الجامعة داخل من المساعدون األساتذة تعٌٌن

 منا 6;=5 لسننه =8 القنانون منن(  =:)  رقم المادة لنص طبقا مساعدا أستاذا ٌعٌن فٌمن ٌشترط

 : ٌأتً

 قةةة  فةةةن إحةةةدا الجلمعةةةلت ئن يكةةة ن قةةةد شةةةغ   ييفةةة  مةةةدرس مةةةدة  مةةةس سةةةا ات عمةةةن األ
ال لضع  ل ذا الالا ن ئ فن مع د عممن من بقان ل ئ  ئن يك ن قد مضت عمن حف لأل 

مةةن اةةذا الاةةلا ن مةةدا  مةةس سةةا ات عمةةن  66عمةةن المؤاةة  المافةة ل عميةةأل فةةن المةةلدة 
األقةة  قشةةرب ئن يكةة ن قةةد مضةةن ثالثةة  عشةةر سةةا  عمةةن األقةة  عمةةن حفةة لأل عمةةن درجةة  

ئ  مةةةل يعلدل ةةةل  ذلكةةةة إذا ناةةةرر اإعةةةالن عةةةن نمةةةك ال ييفةةة  فةةةن  القكةةلل ري س ئ  الميسةةةلاس
 جلمع  ئ ري إقميمي  .

 جةراء ئعمةةل  ‘ئن يكة ن قةد قةل  فةن ملدنةأل  اة  مةةدرس قة جراء قحة ث مقنكةرة  اشةرال ئ  ب
 إاشلاي  ممنلزة 
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  ئن يكةة ن ممنزمةةل فةةن عممةةأل  مسةةمكأل ماةةذ نعيياةةأل مدرسةةل ق اجقةةلت ئعضةةلء اياةة  النةةدريس
 .  محساًل ئداؤال

 

 : الجامعة خارج من المساعدون  األساتذة تعٌٌن

 وفقا الجامعة خارج من مساعدٌن أساتذة تعٌٌن استثناء ٌجوز( =:) السابقة المادة لنص طبقا

 : اآلتٌة للشروط

  ئن نكةة ن قةةد مضةةت  مةةس سةةا ات عمةة  األقةة  عمةة  حفةة ل   عمةة  المؤاةة  المافةة ل
 ( من الالا ن 66عميأل فن الملدة  

  مضت ثالث  عشر علمل عمن األق  عمةن حفة ل   عمةن درجة  القكةلل ري س ئن يك ن قد
 ئ  الميسلاس ئ  مل يعلدل ل .

   قة جراء 66ئن يك ا ا قد قلم ا ماةذ حفة ل   عمةن المؤاة  المافة ل عميةأل فةن المةلدة )
 قح ث مقنكرة  اشرال ئ  ق جراء ئعمل  إاشلاي  ممنلزة فن الملدة المنعما  قلل ييف  .

  .ئن يك ا ا من افرين عم  الكفلءة المنبمق  لمندريس 

 :الجامعة داخل من األساتذة تعٌٌن

 منع 6;=5 لسننة =8 القنانون منن(  1;) المنادة لننص طبقا الجامعة داخل من األساتذة تعٌٌن ٌتم

 : ٌلً ما أستاذا ٌعٌن فٌمن ٌشترط حٌث( =:) المادة حكم مراعاة

  مةةةس سةةةا ات عمةةن األقةةة  فةةةن إحةةةدا الجلمعةةةلت  ئن يكةة ن قةةةد شةةةغ   ييفةةة  ئسةةنلذ مةةةدة 
ال لضةةةع  ل ةةةذا الاةةةلا ن ئ  فةةةن مع ةةةد عممةةةن مةةةن بقان ةةةل ئ  ئن يكةةة ن قةةةد مضةةةت عمةةةن 

مةن اةذا الاةلا ن مةدة عشةر سةا ات  66حف لأل عمن المؤا  الماف ل عميأل فن الملدة 
عمةةةةن األقةةةة  قشةةةةرب ئن يكةةةة ن قةةةةد مضةةةةن ثمةةةةةلان عشةةةةر سةةةةا  عمةةةةن األقةةةة  عمةةةةن درجةةةةة  

الميسةةةلاس ئ  مةةةل يعلدل ةةةل  ذلةةةك إذ ناةةةرر اإعةةةالن عةةةن نمةةةك ال ييفةةة  فةةةن  القكةةةلل ري س ئ 
 جلمع  ئ ري إقميمي  .
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   ئن يكةة ن قةةد قةةل  فةةن ملدنةةأل  اةة  ئسةةنلذ مسةةلعد قةة جراء مقنكةةرة  اشةةرال ئ  قةة جراء ئعمةةل
 إاشلاي  ممنلزة نؤامأل لشغ  مركز األسنلذي  .

 دا ق اجقةةةلت ئعضةةةلء اياةةة  ئن يكةةة ن ممنزمةةةل فةةةن عممةةةأل  مسةةةمكأل ماةةةذ نعيياةةةأل ئسةةةنلذا مسةةةلع
 الندريس  محسال ئداؤال .

 . ئن يك ا ا من افرين عمن الكفلءة المنبمق  لمندريس 

 : الجامعة خارج من األساتذة تعٌٌن

 فنٌهم تنوافرت إذا الجامعنة خنارج منن أسناتذة تعٌنٌن اسنتثناء ٌجنوز( ::) المنادة حكم مراعاة مع

 :اآلتٌة الشروط

  األق  عم  حف ل   عمن المؤا  الماف ل  ئن نك ن قد مضت عشر سا ات عم
 ( من اذا الالا ن.66عميأل فن الملدة  

  ئن نك ن قد مضت ثملان عشرة سا  عمن األق  عمن حف ل   عمن درج  القكلل ري س
 ئ  الميسلاس ئ  مل يعلدل ل .

  ئن يك ا ا قد قلم ا  ال  السا ات ال مس السلقا  عم  نادم   لمنعيين فن  ييف  ئسنلذ
عن ق جراء قح ث مقنكرة  اشرال ئ  ق جراء ئعمل  إاشلاي  ممنلزة فن ن فل اذا جلم

 ال ييف .

 المساعدون والمدرسون المعٌدون)  التدرٌس هٌئة أعضاء معاونً:  ثانٌا

:) 

   يعين المعيد ن  المدرس ن  1472لسا   44( من الالا ن 133بقال لال الملدة
عمن بمب مجمس الكمي  ئ  المع د قعد ئ ذ  المسلعد ن قارار من رايس الجلمع  قالءا

 رئي مجمس الاس  الم نل  يك ن النعيين من نلريخ فد ر الارار.

   يشنرب فيمن يعين معيدا ئ  مدرسل مسلعدا ئن يك ن محم د 135 بقال لال الملدة )
 السيرة  حسن السمع   يك ن نعين المعيد إمل قللنكميح ئ  عن بريل اإعالن.
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 : بالتكلٌف المعٌدٌن تعٌٌن

   م  مراعلة  1472لسا   44( من الالا ن 137يحك  نعيين المعيدين قللنكميح الملدة
( من اذا الالا ن فيج ز ئن يعين المعيد ن عن بريل 135    1334الملدنين  

النكميح من قين  ريجن الكمي  فن السانين األ يرنين الحلفمين عمن نادير جيد جدا 
دير العل  فن الدرج  الجلمعي  األ لن  فن نادير ملدة عمن األق  فن ك  من النا

الن فل ئ  مل يا   مالم ل  نعبن األفضمي  لمن ا  ئعمن فن مجم ع الدرجلت م  
( من اذا الالا ن  النن سيرد ذكرال  136مراعلة ض اقب المفلضم  الماررة فن الملدة  

 فن النعيين قلإعالن .
 

 

 

 

 

 

 : عالناإل طرٌق عن المعٌدٌن تعٌٌن

 حكننم مراعنناة ومننع 6;=5 لسنننة =8 القننانون مننن( :57) المننادة لنننص طبقننا

 :  ٌأتً ما معٌدا ٌعٌن فٌمن ٌشترط( 579) المادة

   ئن يك ن حلفال عم  نادير جيد جدا عم  األق  فن النادير العل  فن الدرج  الجلمعي
 األ لن.

 يا   مالم ل. ئن يك ن حلفال عن نادير جيد عمن األق  فن ملدة الن فل ئ  مل 

  م  ذلك إذا ل  ي جد من قين المنادمين لإلعالن من ا  حلف  عمن نادير جيد جدا 
فن الدرج  الجلمعي  األ لن فيج ز النعيين من قين الحلفمين عمن جيد عمن األق  فن 

 اذا النادير  قشرب ئال يا  النادير فن ملدة الن فل عن جيد جدا .
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 17/1/2005   24/11/2004الجلمع  قجمسنيأل   بقال لمض اقب النن ئقرال مجمس 
 2005/  1/ 30( قنلريخ 165 الفلدر ق ل قرار السيد ئ.د / رايس الجلمع  رق   

 فيشنرب ئال يزيد سن المناد  عن ثالثين علمل فن نلريخ اإعالن  ان :

 : نن  المفلضم  قين المنادمين لإلعالن عمن الاح  النللن  

 لعل  .يفض  األعم  فن النادير ا 

  عاد النسل ي فن النادير العل  يفض  األعم  فن مجم ع الدرجلت  عمن ئن يراعن فن
حلل   ج د منادمين ايل  قق  النراكمن  منادمين ايل  نراك  فنن  المفلضم  عمن ئسلس 
الاسق  الما ي  األعم  لمجم ع درجلت ك   ريج  فال لايل  نراك  فنن  المفلضم  عمن 

ي  األعم  لمجم ع درجلت ك   ريج  فال لايلمأل الالا ان  نحسب ئسلس الاسق  الما  
 الاسب الما ي  كللنللن :

  مجم ع درجلت السا  الا لاي  فاب ال ريج ن فن قق  ايل  النراكمن نحسب عمن ئسلس 

   ال ريج ن فن ي  الايل  النراكمن نحسب عمن ئسلس مجم ع درجلت سا ات الدراس
 الجلمعي  

   األعم  ناديرا فن ملدة الن فل .عاد النسل ي يفض 

 . عاد النسل ي يفض  األعم  فن درجلت ملدة الن فل 

 .  عاد النسل ي يفض  الحلف  عمن درج  عممي  ئعمن قافس الا اعد السلقا 

 . عاد النسل ي يفض  األحدث ن رجل  األفغر سال ث   ريجن جلمع  مديا  السلدات 

 : عةالجام داخل من المساعدون المدرسون تعٌٌن

   1472لسا   44( من الالا ن 134ين  نعيين المدرسين المسلعدين بقال لال الملدة 
( فيشنرب فيمن يعين مدرسل مسلعدا ئن يك ن حلفال  135م  مراعلة حك  الملدة  

عمن درج  الملجسنير ئ  عمن دقم منين من دقم ملت الدراسلت العميل مؤامين لمايد 
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مل يعلدل ل درج  الملجسنير ئ  الدقم منين  فضال عمل لمحف   عمن درج  الدكن راا ئ  
 ناد  ئن يك ن ممنزمل فن عمم   مسمكأل ماذ النعيين معيدا ق اجقلنأل محسال ئداءال .

 

  الجامعة خارج من المساعدون المدرسون تعٌٌن

   يشةةةةنرب  1472لسةةةةا   44 ( مةةةةن الاةةةةلا ن143بقاةةةةل لةةةةال الفاةةةةرة األ يةةةةرة مةةةةن المةةةةلدة
يةةةةة  كن نز مةةةةةمسةةةةةلعدا مةةةةةن  ةةةةةلرج الجلمعةةةةة  ئن يكةةةةة ن حلفةةةةةال ع فةةةةةن مةةةةةن يعةةةةةين مةةةةةدرس

المشةةةةةرح عمةةةةةةن رسةةةةةلل  الملجسةةةةةنير ئ  مةةةةةةن عميةةةةةد الكميةةةةة  قعةةةةةةد ئ ةةةةةذ رئي مجةةةةةةللس  مةةةةةن
 األقسل  المن فف  فن حلل  الحف   عمن الدقم منين .

  11/2004/ 24 بقاةةةةةةل لمضةةةةةة اقب النةةةةةةن ئقرااةةةةةةل مجمةةةةةةس الجلمعةةةةةة  قجمسةةةةةةنيأل قنةةةةةةلري ن 
( قنةةةةةةةةلريخ 165لر ئ.د / راةةةةةةةيس الجلمعةةةةةةةة   رقةةةةةةة    الفةةةةةةةلدر ق ةةةةةةةل قةةةةةةةة 2005/ 1/ 17  
فيشةةةةةةنرب ئال يزيةةةةةةةد سةةةةةةةن المناةةةةةةد  عةةةةةةةن  مسةةةةةةة   ثالثةةةةةةين علمةةةةةةةل فةةةةةةةن  2005/  1/  30

نةةةةلريخ اإعةةةةالن  ئال ياةةةة  الناةةةةدير العةةةةل  فةةةةن الدرجةةةة  الجلمعيةةةة  األ لةةةةن عةةةةن جيةةةةد  نةةةةن  
 المفلضم  قين المنادمين عمن الاح  النللن :

 إن الماجستٌر رجةد علً الحصول فً تقدٌرا األعلى ٌفضل 

 . وجد

 األولً الجامعٌة الدرجة فً تقدٌرا األعلى ٌفضل التساوي عند . 

 سنا األصغر ٌفضل التساوي عند . 

 : االختٌار معاٌٌر ملخص

  -: فً األكادٌمٌة القٌادات إختٌار فً عادة المستخدمة المعاٌٌر تتمثل

 . الحسنة الطٌبة األخالق -

 . العلمً النشاط -

 . المختار للشخص والقٌادٌة ٌةاإلدار القدرات -

 . الطالبٌة والخدمات األنشطة فً المشاركة -

 (  القومً/  الجامعة/  الكلٌة مستوي علً)  والتطوٌر الجودة مجاالت فً المساهمات -
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 . القومٌة األنشطة فً المشاركة -

 . والنزاهة بالتزام ٌشهد الوظٌفً السجل -

 . ؤوسٌنوالمر والرؤساء الزمالء مع والعالقة التعاون -

 ٌشغله الذي موقعة فً أدائه عن المرشح مع والمتعاملٌن الطالب رأي استقصاء نتائج -

 . األعلى المنصب شغل قبل حالٌا

 األقسام ورؤساء الوكالء بدورة ٌرشح والعمٌد ، الجامعة رئٌس ٌتخٌر ذلك ضوء وفً -

 وٌتم لوضوحوا بالشفافٌة وتتسم ومعتمدة موثقة األكادٌمٌة القٌادات إختٌار ومعاٌٌر

 األمر أستدعً إن تعدٌالت أٌه إلدخال سنوٌا ومناقشتها األقسام مجالس علً تمرٌرها

 . ذلك

 


