أعداد وحدة ضمان اجلودة بالكلية -أكتوبر 1122

جامعة بنها

كلية الزراعة مبشتهر

وحدة ضمان اجلودة و االعتماد

وثيقة معايري اختيار القيادات اإلدارية
بعد اإلطالع على مواد القوانين التالية:

.1قانون 48لسنة 5002بشأن أنشاء جامعة بنها.

 .5قانون رقم ( )84لسنة 8744بشأن قانون العاملني املدنيني بالدولة.
 .3قانون رقم ( )2لسنة  8778يف شأن الوظائف املدنية القيادية يف اجلهاز اإلداري للدولة والقطاع العام.
.8كتاب دوري رقم 5لسنة 5080بشان ضوابط اإلعالن عن

شنل

الوظنائف القيادينة وققنا ألحكنام القنانون  2لسننة

 8778والئحته التنفيذية.
.2كتاب دوري رقم 7لسنة 5080بشان ضوابط تنفيذ قرار رئيس جملس الوزراء رقم 448بتعدي بعض أحكام القانون
 2لسنة  8778والئحته التنفيذية.
.6كتاب دوري رقم 88لسنة 5080بشنان انا و و الن ال

و كشنوال الالزمنة للتنفينذ أحكنام القنانون  2لسننة 8778

والئحته التنفيذية.
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نعللنجاةقل ا جاإل ا ل جفيجاة ل جل نقى ل .

املعايري العامة الختيار القيادات اإلدارية

 .1مؤهلللايل لللاسيل معاطلللييلملللميل يف ا لللةيلالا لللايل يلا ا يلالل ل يل

قر اهتميلومها هتميلبارالةيلوموضلو ةيلوممابالةيلأ اءيلاملرؤوطلنييليل

طريأطها.يل

أل اهلميل يلالوقتيلاملطلوبيلوضق ميلأ ائهميلمبوضو ة.

 .2املارفةيلوالفهميللطيف الةيلالا لايليل بلا ا يلالل يلطريأطلهايل ل يل

 .5القر يل لايلإ ا يلالوقتيلوا فا يل يلأ اءيلاأل لا يلاملطلوبلةيليل

امل ا طةيلالا ل ةيل يلنفسيلجما يلالا ا.

معهيلومقيلالااملنييلوحتق قيلاألهراايلاملطلوبةيلمقيلا ا .

 .3فهميلالقواننييلواللوائحيلوا جراءاتيلاملعظ ةيلللا ا.

 .6القللر يل لللايلضطللو ريلاأل يل اءيلوذلللبيلبمحبللنييلمبللمو يلأ اءيليل

 .4قلر اتيلق ا لةيلضمنل قيلالقلر يل للايلفهللميلالعلاميلو وافاهللميليل

الالاملنييلواننمفلابيلبوقلتيلالالاملنييل يلالا لايلوحتبلنييلاطلممرا يل

للا ايلوالماامايلمميلاآل ر قيلوضيفا يلاملالوملاتيلماهلميلواطلممرا يل

املللوا يلوا مكانللاتيلاملا للةيلواملال للةيلاملماسللةيلو للويلا طللراايليل

أطال ييلالمحف زيلاملعاطيفةيلمميلكايلمعهميلوضطيف قيلأطال ييلالمحف زيل

والن ابيل يلكافةيلا مكاناتيلاملماسةيللإل ا .

املعاطيفةيلمميلكايلمعهميلوضطيف قيلأطال ييلالمحف زيلالرمس ةيل(يلالثوابيل

 .7ا شراايل لايلسبقيلطرييلالا لايلوضطيف لقيلالللوائحيلوالقلواننييليل

والاقاب)يلبارالةيلوموضو ة.

املعظ ةيلللا ايلوالقر يل لايلحتق قيلانننيفاطيلوانلمزا يلمقيلجانييل

 .4قر اتيلإ ا ةيلضن قيلقر ضهيل لايلفهميل طالةيلالكل ةيلوا ا يل

الااملني.

ال يلط ا ايلهبايلوحتر لريلأهلراايلا ا يلالل يلط لرايل ل هلايليل
وحتر ريلأولو اتيلالا ايلوضوز ميلا

ا يل لايلاملرؤوطلنييلسبلييليل
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 .8القر يل لايلالمعب قيلوالمااونيلمميلا ا اتيلان ر يلاملرضيفطةيل

.03انطلللمارا يللملقل ل ايلشلللكاو يلالالللاملنييلو اطلللمهايلبرقلللةيليل

بإ ا ضهيل يلالكل ةيلوامل لا كةيلبفا ل لةيل يلنلانيلالا لايلالل يل نلميليل

وماانمها.يل

إل ها.

انطمارا يللملقايلمقرتساتيلالااملنييلو اطمهايلوانطمفا يلمعهايل

 .9مبا ر يلاملرؤوطنييل لايلحتبنييلقر اهتميل لايلالا ايلوحتق قيل
مصاحلهميلوأهرافهميلامل رو ةيلمقيل

يلالا ا.يل

يلحتبنييلوضطو ريلالا ا.يل
 .04اسرتا يلو ا ةيلالرؤطاءيلوالعصحيلهلميلبأ بيلول اقة.يل

 .01القر يل لايلاكم اايلوحتر ريلم ك تيلالا لايلو اطلمهايليل

 .05اسرتا يلاملرؤوطنييلومااملمهميلبارالةيلومباوا يلوموضو ة.يل

واقرتاحيلاحللو يلالال ةيلهلا.يل

 .06أنيل قر يلالقرو يللل رؤوطنييل يلانلمزا يلوانننيفاطيلوالعزاهةيل

 .00القر يل لايلحت ايلاملبئول ةيلواملصراق ةيلوإمكان ةيلان م ا يل

واأل

قيلالكرميةيلوالبلوكيلالقو ميلوالرتفميل قيلالصغائر.يل

 .07م ا كةيلاملرؤوطنييلوالرؤطلاءيل يلاملعاطليفاتيلانجم ا لةيليل

ل هيلوالثقةيلبه.يل
 .02القر يل لايلحت ايلضغوطيلالا ايلوالمك فيلماهايلومبا ر يل

وبعاءيلوضر ميلالا قاتيلالط يفةيل يل طيلالا ايلمميلان ميل.

املرؤوطنييل لايلمواجهمها.يل

املعايري اخلاصة الختيار القيادات اإلدارية
أون:يلوظ فةيلأمنييلالكل ة-:يل
.0اخلرباتيلالبابقة:يل


رب يلأكثريلمقيل23يلطعةيل يلجما يلالا ا.يل

.2شروطيلشغايلالوظ فة:يل


جةيلمر ريل ا يل لايلاألقا.يل

 اجم ازيلالمر ييلالذ يلضم حهيلالكل ةيلواناماةيلبعجاح.يل
 اجم ازيلاملقابلةيلال مص ة.يل

 .3املها اتيلوالقر اتيلواملاا ايلاألطاط ة.يل
 مها يل ال ةيل يل الق ا يلوا شراايلوالموج ه.يل
 مها يلإ ا يلالوقت.يل
 مها يل ال ةيل يلانضصا يلوإ را يلالمقا ر.يل
 قر يل ال ةيل لايلاختاذيلالقرا اتيلوحت ايلاملبئول ات.يل
 مها اتيلممقرمةيل يلجما يلالممط طيلانطرتاض جايل.

ثان ا-:يلوظائفيلمر ر يلا ا ات-:يل

.0اخلرباتيلالبابقة-:يل
 رب يل23-20يلطعةيل يلجما يلالا ا.يل

.2شروطيلشغايلالوظ فة.يل
 الر جةيلاألوسيل لايلاألقا.يل
 اجمل و ةيلالعو ةيلللر جةيلاملطلوبةيلللا لايلبلا ا يلالل يل ا لايلهبلايليل
يفقايللوصفيلالوظ فة.يل
 اجم ازيلالمر ييلالذ يلضم حهيلالكل ةيلواناماةيلبعجاح.يل

 .3املها اتيلوالقر اتيلواملاا ايلاألطاط ة.يل
 مها يل يلالق ا يلوا شراا.يل
 مها يلإ ا يلالوقت.يل
 مها يل يلانضصا يلوإ را يلالمقا ريل
 قر يل لايلاختاذيلالقرا اتيلوحت ايلاملبئول ات.يل
 قر يل لايلالموج هيلوالمحل ايلاملعطقا.يل
 مارفةيلبالم ر ااتيلوالقواننييلواألنظ ةيلاملا ايلهبا.يل
 مها اتيل يلجما يلالممط طيلانطرتاض جايل
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 مها يلالا ايلبروحيلالفر ق.يل
 القر يل لايلالا ايلحتتيلالنغط.

ثالثا:يل ؤطاءيلاألقبا يلا ا ة-:يل
 - 1اخلرباتيلالبابقة-:يل
 رب 6-4يلطعواتيل يلجما يلالقبميلالذ يل ا ايلبه.يل

 - 2شروطيلشغايلالوظ فة-:يل
 الر جةيلالثان ةيل لايلاألقا.يل
 اجمل و للةيلالعو للةيلللر جللةيلاملطلوبللةيلالا للايلبللا ا يلال ل يلضا للايلهبللايليل
يفقايللوصفيلالوظ فة.يل
 اجم ازيلالمر ييلالذ يلضم حهيلالكل ةيلواناماةيلبعجاح.يل

 - 3املها اتيلوالقر اتيلواملاا ايلاألطاط ة.يل
 مها يل يلالممط طيلوالمعب قيلوالمعظ ميلوفقيلالماامايلمميلاآل ر ق.يل
 مارفةيل يلاطممرا يلاحلاطييلواألنظ ةيلوالقواننييلاملا و يلهبا.يل
 قر يل لايلالمعظ ميلوالمعب قيلواملماباةيلوإ را يلالمقا ر.يل

اباا:يل ماا رييلا م ا يلالق ا اتيلباملراكزيلوالوسراتيلذاتيل
الطابميلاخلاص-:يل
.0اخلرباتيلالبابقة-:يل
 رب يل يلجما يلالا ايلأكثريلمقيل05يلطعة.يل

.2يلشروطيلشغايلالوظ فة-:يل
 مؤهايل اس.يل( فنايلماجبمرييل–يل كمو اه)يليليليليليليليليليل
 أنيل كونيلمممصصايل يلجما يلن اطيلاملركزيلأويلال ايفة.يل
 أنيل كونيللر ةيل رباتيل ل ةيلوإ ا ةيل يل رمةيلاجملم ميلواليف ئة.يل

-3امل ها اتيلوالقر اتيلواملاا ايلاألطاط ة.يل
 الم مميلمبها اتيلالق ا يلاملؤثر .يل
 الم مميلمبها اتيلسايلامل ك ت.يل
 لهيل رب يلطابقةيل يلمراكزيلمماثلة.يل
 لهيل رب يل يلالماامايلمميلشيفكةيلاملالوماتيلالرول ة.يل
 إضقانيلواسر يل لايلاألقايلمقيلاللغاتيلاألجعيف ة.يل
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