لكية الإقتصاد والإدارة

معايير اختيار عميد الكلية
يتم اختيار العميد من بين االساتذه العاملين بالكلية أو من الخارج وفقاً للشروط التالية:
 .1ان يكون مصري الجنسية.

 .2ان يكون حاصالً على درجة الدكتوراه في أحد تخصصات الكلية.
 .3ان يكون قد شغل منصب استاذاً.

 .4لديه سجل علمي متميز في مجال أحد تخصصات الكلية.
 .5عضوية الجمعيات العلمية المحلية والدولية.

 .6المساهمة في البحث العلمي والمشروعات البحثية بالكلية.
 .7المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية والدورات التدريبية.

 .8المشاركة في اعداد الخطة االستراتيجية ورؤية تطوير الكلية.
 .9المشاركة في أعمال الجودة والتطوير على مستوى الكلية والجامعة.

 .10المشاركة في االنشطة الطالبية.

 .11المشاركة في اعداد توصيف وتقرير البرامج.
 .12المشاركة في اللجان وانشطة وفاعليات الكليات.
 .13المساهمة في انشطة خدمة المجتمع.
 .14لديه القدرة على قيادة االخرين.

 .15لديه القدرة على التواصل مع االخرين والعمل ضمن فريق.

 .16أن يتمتع باألمانة وبعد النظر واالبداع والتكيف والمرونة ومهارات االقناع واالتصال
الشفهي والكتابي ومهارات التعامل مع الحاسب االلي.

لكية الإقتصاد والإدارة

معايير اختيار وكيل الكلية
 .1أن يكون مصري الجنسية.
 .2أن يكون حاصالً على درجة الدكتوراه في أحد تخصصات الكلية.

 .3أن يكون شغل وظيفة أستاذ ويمكن أن يكلف أستاذ مساعد كقائم باعمال وكيالً.
 .4لديه سجل علمي متميز في مجال أحد تخصصات الكلية.

 .5المشاركة في انشطة تطوير العملية التعليمية بالكلية ( إعداد المقررات التعليمية والكتب
– تطوير طرق التدريس وادماج تكنولوجيا التعليم -تطوير طرق تقويم الطالب.)...

 .6المساهمة في البحث العلمي والمشروعات البحثية بالكلية.

 .7المشاركة في أعمال الجودة والتطوير على مستوى المؤسسة او الجامعة.
 .8المشاركة في االنشطة الطالبية.

 .9المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية والدورات التدريبية.

 .10المشاركة في إعداد توصيف وتقرير البرنامج.

 .11المشاركة في اللجان وأنشطة وفاعليات الكلية.
 .12المساهمة في أنشطة خدمة المجتمع.
 .13لديه القدره على قيادة اآلخرين.

 .14لدية القدرة على التواصل مع األخرين والعمل ضمن فريق.
 .15لديه القدرة على إدارة الوقت والعمل تحت ضغط.
 .16لدبه القدرة على اتخاذ الق اررات وحل المشكالت.
 .17النزاهة والشفافية والعدل.

 .18االلتزام بقواعد وأداب المهنة.

 .19العالقات الشخصية الطيبة والتعاون مع األخرين والتمتع بااحترام أعضاء هيئة
التدريس.

 .20لم يوقع عليه ادانات او جزاءات.

لكية الإقتصاد والإدارة

معايير اختيار رئيس القسم العلمي
بناء على معايير موضوعية موثقة ومعلنة تحقق تكافؤ
تقوم الكلية باختيار رئيس القسم االكاديمي ً
الفرص ،ويجب مراعات االتي عند االختيار:
 .1المشاركة في إعداد الخطة االستراتيجية وتطوير القسم.

 .2أن يكون حاصالً على درجة الدكتوراه في أحد تخصصات الكلية.
 .3أن يكون قد شغل منصب أستاذاً أو أستاذ مساعد.
 .4الكفاءة والنشاك العلمي البحثي.

 .5المساهمة في مجاالت الجودة والتطوير واإللمام بكيفية صياغة توصيف وتقرير المقررات
والبرامج.

 .6المشاركة في الدورات التدريبية في مجال القيادة والجودة.
 .7المشاركة في األنشطة والخدمات الطالبية.
 .8القدرة على مواجهة المشاكل وادارة الفريق.

 .9المشاركة في الخدمات المجتمعية للكلية والمجتمع الخارجي.

 .10النزاهة وااللتزام بآداب المهنة.

 .11التعاون والعالقة مع الزمالء والرؤساء والمرؤوسين.
 .12لم يوقع علية إدانات أو جزاءات.

لكية الإقتصاد والإدارة

معايير اختيار القيادات االدارية
طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة للعمل بجامعة  6أكتوبر ،وبما ال يتعارض مع القانون رقم ()30
المنظم للعاملين المدنيين بالدولة ،فإن معايير اختيار القيادات اإلدارية تنظم على النحو التالي:
 .1المؤهل عالي ومناسب لشغل الوظيفة.
 .2سجل وظيفي يشهد بالنزاهة واألمانة.
 .3الخبرة اإلدارية في مجال الوظيفة.

 .4الخبرة المناسبة في مجال تكنولوجيا المعلومات بما يالئم طبيعة العمل.

 .5القدرة على التعامل مع كافة الفئات العاملة بالجامعة بالصورة المالئمة.
 .6الخبرة المناسبة في مجال تكنولوجيا المعلومات بما يالئم طبيعة العمل.

 .7القدرة على التعامل مع كافة الفئات العاملة بالجامعة بالصورة المالئمة.
ويوضح الدليل التنظيمي للجامعة شروط شغل كل وظيفة ،والمهام والواجبات المنوط بها.

