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 مات الصحية محليًا وإقليميًا. أن تكون كلية الطب جامعة كفرالشيخ مركًزا للتميز في التعليم الطبي والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وشريًكا فعاًًل في اًلرتقاء بالخد رؤية الكلية:

 

 

 ثانيا: معايير اختيار القيادات اًلكاديمية بالكلية 

 المعايير المطلوب توافرها في عميد الكلية 

 اوًل : السمات الشخصية: 
 .الشجاعة وتحمل المسؤولية والدقة والقيادة والسيطرة -1

 . التمتع باألمانة وبعد النظر واإلبداع والتكيف والمرونة -2

 اإلقناع ومهارات االتصال الشفهي والكتابي ومهارات التعامل مع الحاسب األلي. مهارات  -3

 إجادة لغة اجنبية واحدة علي األقل.  -4

 الصبر من السمات األساسية التي تمكن من انجاز المهام بكفاءة عالية.  -5

 التمتع بصفات قيادية تمكنه من تعاون األقسام وأعضاء هيئة التدريس والطالب.  -6

 لم يوقع عليه إدانات او جزاءات.  -7

 حسن السير محمود السمعة.  -8

   ثانيا : المؤهالت العلمية
 أن يكون أستاذ بكلية الطب جامعة كفر الشيخ.  -1

 السجل العلمي المتميز في األبحاث واألنشطة العلمية في احد التخصصات بالكلية وأبحاث مابعد االستاذية.  -2

 الكتب، وعضوية الجمعيات العليمة والمشروعات البحثية بالكلية. المشاركة في تأليف  -3

 القدرة علي االستمرارية في اإلنتاجية العلمية ومشاركته الفعالة في اللجان العلمية ومراجع في مجالت دولية.  -4

 والندوات العلمية والدورات التدريبية. المشاركة في المؤتمرات   -5

 تشجيعية / دولية. الحصول علي جائزة تقديرية /  -6

 ثالثا: الكفاءة القيادية واإلدارية : 

 وضع رؤية لتطوير الكلية.   -1

 ة علي رؤية الكلية اإلستراتيجيةوضع برامج تنفيذية مبين  -2

 القدرة علي حل الخالفات وإدارة الحوار وإدارة االجتماعات.  -3

 ت بشكل جماعي. القدرة علي اشراك كل األطراف المعنية في عملية اتخاذ القرارا -4

 خبرات إدارية فيما يتعلق بالقدرة علي المفاضلة بين األولويات واتخاذ القرارات المناسبة وإدارة االزمات.  -5

 القدرة علي استقطاب الكفاءات المتميزة من أعضاء هيئة التدريس والمحافظة علي بقائها.  -6

 الميزانية والتعامل مع التكاليف. التمكن من مهارات التخطيط االستراتيجي ووضع  -7

 القدرة علي تكوين عالقات جيدة بين الكلية والجامعة من جهة والكلية والقطاعات الخارجية ذات الصلة.  -8

 المشاركة في توصيف وتقرير البرامج.  -9

 المشاركة في اعمال الجودة واحدي لجان الكلية المنبثقة في مجلس الكلية.  -10

 بقة ومدي نجاحه وانجازاته فيها. توليه مناصب سا -11
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 لدورة العميد.  المؤهلة الدورات  على الحصول  -12

 المشاركة في األنشطة الطالبية. -13

 وكيل الكلية المعايير المطلوب توافرها في 

 اوًل : السمات الشخصية: 
 الشجاعة وتحمل المسؤولية والدقة والقيادة والسيطرة. -1

مهارات اإلقناع ومهارات االتصال الشفهي والكتابي  و  النظر واإلبداع والتكيف والمرونةالتمتع باألمانة وبعد  -2

 ومهارات التعامل مع الحاسب األلي. 

 إجادة لغة اجنبية واحدة علي األقل.  -3

 الصبر من السمات األساسية التي تمكن من انجاز المهام بكفاءة عالية.  -4

 األقسام وأعضاء هيئة التدريس والطالب. التمتع بصفات قيادية تمكنه من تعاون  -5

 لم يوقع عليه إدانات او جزاءات.  -6

 حسن السير محمود السمعة.  -7

   ثانيا : المؤهالت العلمية
 أن يكون أستاذ بكلية الطب جامعة كفر الشيخ.  -1

 السجل العلمي المتميز في األبحاث واألنشطة العلمية في احد التخصصات بالكلية.  -2

 المشاركة في تأليف الكتب، وعضوية الجمعيات العليمة والمشروعات البحثية بالكلية.  -3

 القدرة علي االستمرارية في اإلنتاجية العلمية ومشاركته الفعالة في اللجان العلمية. -4

 المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية والدورات التدريبية.  -5

 : ثالثا: الكفاءة القيادية واإلدارية 

 المشاركة في أنشطة تطوير العملية التعليمية بالكلية.  -1

 المشاركة في األنشطة الطالبية.  -2

 القدرة علي حل الخالفات وإدارة الحوار وإدارة االجتماعات.  -3

 القدرة علي اشراك كل األطراف المعنية في عملية اتخاذ القرارات بشكل جماعي.  -4

 ة علي المفاضلة بين األولويات واتخاذ القرارات المناسبة وإدارة االزمات. خبرات إدارية فيما يتعلق بالقدر -5

 القدرة علي استقطاب الكفاءات المتميزة من أعضاء هيئة التدريس والمحافظة علي بقائها.  -6

 التمكن من مهارات التخطيط االستراتيجي. -7

 المشاركة في توصيف وتقرير البرامج.  -8

 ودة واحدي لجان الكلية المنبثقة في مجلس الكلية. المشاركة في اعمال الج  -9

 الحصول علي الدورات المؤهلة لمنصب وكيل الكلية.  -10
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 مات الصحية محليًا وإقليميًا. أن تكون كلية الطب جامعة كفرالشيخ مركًزا للتميز في التعليم الطبي والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وشريًكا فعاًًل في اًلرتقاء بالخد رؤية الكلية:

 

 
 املعايري املطلوب توافرها يف رئيس احد األقسام العلمية بالكلية 

 اوًل : السمات الشخصية: 
 الشجاعة وتحمل المسؤولية والدقة والقيادة والسيطرة. -1

                  مهارات اإلقناع ومهارات االتصال الشفهي والكتابي و  باألمانة وبعد النظر واإلبداع والتكيف والمرونةالتمتع  -2

 ومهارات التعامل مع الحاسب األلي. 

 إجادة لغة اجنبية واحدة علي األقل.  -3

 الصبر من السمات األساسية التي تمكن من انجاز المهام بكفاءة عالية.  -4

 تع بصفات قيادية تمكنه من تعاون األقسام وأعضاء هيئة التدريس والطالب. التم -5

 لم يوقع عليه إدانات او جزاءات.  -6

 حسن السير محمود السمعة.  -7

   ثانيا : المؤهالت العلمية
من اقدم ثالثة أساتذة بكلية الطب جامعة كفر الشيخ ويمكن تكليف أستاذ مساعد للقيام بعمل رئيس القسم  أن يكون   -1

 بالقسم ينطبق عليه المعايير. في حالة عدم وجود أستاذ 

 السجل العلمي المتميز في األبحاث واألنشطة العلمية في احد التخصصات بالكلية.  -2

 ة الجمعيات العليمة والمشروعات البحثية بالكلية. المشاركة في تأليف الكتب، وعضوي -3

 القدرة علي االستمرارية في اإلنتاجية العلمية ومشاركته الفعالة في اللجان العلمية. -4

 المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية والدورات التدريبية.  -5

 ثالثا: الكفاءة القيادية واإلدارية : 

 لعملية التعليمية بالكلية. المشاركة في أنشطة تطوير ا -1

 المشاركة في األنشطة الطالبية.  -2

 القدرة علي حل الخالفات وإدارة الحوار وإدارة االجتماعات.  -3

 القدرة علي اشراك كل األطراف المعنية في عملية اتخاذ القرارات بشكل جماعي.  -4

 األولويات واتخاذ القرارات المناسبة وإدارة االزمات. خبرات إدارية فيما يتعلق بالقدرة علي المفاضلة بين  -5

 القدرة علي استقطاب الكفاءات المتميزة من أعضاء هيئة التدريس والمحافظة علي بقائها.  -6

 التمكن من مهارات التخطيط االستراتيجي. -7

 المشاركة في توصيف وتقرير البرامج.  -8

 ية المنبثقة في مجلس الكلية. المشاركة في اعمال الجودة واحدي لجان الكل -9

 رئيس القسم. الحصول علي الدورات المؤهلة لمنصب  -10
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