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 .. أعضاء الجياز اإلداري بالكميةأعضاء ىيئة التدريس والسادة السادة 
 ماع..  نظارك وجياة مان المناساب ختيااراإل اماا( √قراءتياا بعناياة ووضاع عالماة )ختيار القياادات برجااء فيما يمي مجموعة من األسئمة والعبارات لوضع معايير إل

 .خاطئة واجابة صحيحة اجابة توجد ال انو العمم

األثار كمية  –: جميع البيانات التي سيتم جمعها سرية ولن يتم استخدامها إال في نطاق البحث العممي االسترشادي داخل وحدة ضمان الجودة ممحوظة
 .الفيومبجامعة 

 معايير إختيار وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

 السمات م
موافق 

 جدا
 محايد موافق

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشده

 لجميع الوظائف السجل الوظيفى )معيار حاكم( . أ

      خالق يمتاز بحسن األ .1

      لم يسبق وقوع جزاءات عميو  .2

      عمال ال تتفق مع القيم األخالقية ألم يتورط فى  .3

4. 
لم يتورط فى أعمال ال تتفقق مقع الققيم الجامعيقة سقرقة عمميقةس اختالسقات 

 مالية.....الخ(

     

      يمتاز بالسمعة الطيبة  .5

      محب لمعمل  .6

      يبرز انتماؤه لممؤسسة .7

 السمات الشخصية  )لجميع الوظائف(   . ب

      تصال والتواصل باآلخرينعمى اإلالقدرة  .8

      يحتفظ بعالقات طيبة مع أفراد المؤسسو .9

      لديو القدرة عمى توجيو اآلخرين  11

      لديو القدرة عمى العمل تحت ضغط 11

      يحترم آراء اآلخرين 12

      يستمع لآلخرين ويتناقش معهم فى مقترحاتهم 13

      القرارتحازم فى اتخاذ  14

      يتعامل بمرونة مع المواقف 15

      يؤثر فى اآلخرين بما يحقق المصمحة 16

      يمتزم برأى الجماعة 17

      لديو يتميز بسعة الصدر 18

      لديو القدرة عمى العمل فى فريق  19



  

 

 

  
 

 

      يتميز بالحيادية 21

      لديو القدرة عمى اتخاذ القرارت لصالح العمل  21

 
 الكفاءة االدارية والقياديةج.

      سبق لو تقمد مناصب ادارية داخل الكمية )يستثنى رؤساء األقسام( 22

      شارك فى مشاريع التطوير المختمفة  23

تتوافر بو صفات القائد التى تساعده عمى خمق مناخ مالئم لمعمل بين  24
 االطراف المختمفة بالكمية 

      

      لديو مهارات فى مجال التخطيط االستراتيجى   25

      القدرة عمى العمل تحت ضغط 26

      لديى دراية كافية بالقوانين والتشريعات التى تحكم مجال العمل  27

      اإللكترونية الحديثة  الوسائط مع التعامل عمى القدرة 28

      الشئون االدارية واالكاديمية  فى وندوات بية  تدر دورات حضور 29

      والمجتمع لمطالب واجتماعية   وعممية   ثقافية   أنشطة تنفيذ   فى المشاركة 31

      الذاتية   الموارد لتنمية   متنوعة يل   تمو مصادر جذب عمى القدرة 31

      لديو القدرة عمى االبتكار  32

 نشاط التعميم والطالب . د

      يتميز بحسن السمعة فى األوساط العممية واالكاديمية  33

التخطيط والتوجيو والرقابة لمسياسات واألعمال المتعمقة يتميز ب 34
  بشئون التعميم والطالب

     

        يتميز بالتنظيم واإلشراف عمي عمميات التعميم والتعمم  35

       القدرة عمي توفير بيئة عمل مناسبة لممارسة األنشطة التعميمية 36

القدرة عمي تقدينم الدعم الفني لؤلفراد والعمميات المرتبطة بشئون  37
  التعميم والطالب

     

وتقييم آداء سير العممية القدرة عمي إتخاذ القرارات ومتابعة  38
 التعميمية واألنشطة الطالبية

     

 ما المعايير األخرى التى تود إضافتيا؟ 

.......................................................................................................................... 


