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 تمهيد

تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها ، حيث أثبتت التجارب مدى  فيات لجامعبالنسبة لتكمن أهمية القيادة 

، ، بالرغم من حصولها على الدعم المادي المناسب  الجامعات التي اخفقت في أداء رسالتها وعدم تطورهاأن 

 .معايير محددة ضوابط ووفق  كاديميةاألو اإلدارية ات لقيادالعشوائية في اختيار نتيجة لكان 

 ادةــالقي -

فكارهم أهداف مشتركة ، من خالل التأثير على أتربطهم هي عملية تنسيق جهود مجموعة من االفراد 

   بما يضمن تحقيق أهداف المجموعة . لوكهمسوومشاعرهم 

 األكاديمية اإلدارية ادة ـالقي -

طابع والتي تتسم بكاديمية بأنها األعمال اإلدارية في الهيكل التنظيمي للجامعة األاإلدارية يقصد بالقيادة 

دون غيرهم ، أو من يكلفون بذلك من الجهات المختصة  عضاء هيئة التدريس القارينأأدائها ويقوم ب، كاديمي أ

 .األكاديمي  مإضافة إلى عمله

 

 بالجامعة األعمال اإلدارية األكاديمية  -

" رئيس الجامعة ، وكيل الشؤون العلمية ، المسجل العام ، مدير إدارة الدراسات العليا ، مدير إدارة 

، شؤون أعضاءهيئة التدريس ،مدير مكتب الجودة وتقييم األداء ، مدراء المراكز البحثية ، مدير مركز اللغات  

 " . الدولي، مكتب التعاون عمداء الكليات ، ُرؤساء األقسام العلمية 

 

  اختصاصات تكليف القيادات اإلدارية اإلكاديمية بالجامعة 

يتم تكليف " رئيس الجامعة ، وكيل الشؤون العلمية ، وكيل الشؤون اإلدارية والمالية " عن طريق وزير  -1

 التعليم.
يتم تكليف باقي المناصب اإلدارية من مدراء اإلدارات ومدراء المكاتب ورؤساء األقسام ورؤساء الوحدات  -2

 عن طريق رئيس الجامعة . 

 

 

  معايير اختيار القيادات األكاديمية في جامعة نالوت 

  المعايير األكاديمية -أ

  . عضو هيئة تدريس قار بالجامعة نأن يكو -1

  على الدرجة العلمية واألكاديمية المطلوبة .حاصالً أن يكون  -2

 أن يكون له باع في عملية التدريس داخل الجامعة . -3

 . مختلف الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة لتخرج المشاريع وشراف على الرسائل العلمية أن يكون قد أ -4

 أن يكون له أعمال متميزة في مجال البحث العلمي . -5

 فى مجال التخصص.أن تكون له مؤلفات  -6

 . ودولية  فى مؤتمرات محليةات مشاركأن يكون له  -7



 . داخل الجامعة لمؤتمرات والندوات العلميةاً في اللجان المنظمة لمشاركأن يكون   -8

الدراسية إعداد المقررات مثل )  بالجامعة تطوير العملية التعليمية أن يكون مشاركاً في اللجان العلمية المشكلة لتقييم و -9

  وتحديثها ، إعداد توصيف للمقررات الدراسية ( .

 . الجامعة بأعمال الجودة اللجان الخاصة بفى اً مشاركأن يكون  -10
 

 القيادية معايير على أساس المهارات  -ب

 

 . تمتع بشخصية قوية قادرة على التأثير فى األخرينأن ي -1

 شخصية ابتكارية .ذو أن يكون  -2

 .ومواجهتها األزمات  إدارةالقدرة على يمتلك يتحلى بالصبر وأن  -3

 ن يمتلك مهارة التواصل مع االخرين . أ -4

 القدرة على العمل ضمن فريق. -5

 .القدرة على إدارة الوقت والعمل تحت ضغط هديل -6

 . حل المشكالت علىالقدرة  هلدي -7

 . واستقاللية في اتخاذ القرارات أن يمتلك شجاعة  -8

 باحترام وقبول زمالئه في العمل .أن يحضى  -9

 . على التخطيط اإلستراتيجىالمقدرة  -10

 .القدرة على إدارة التطوير  -11

 .الديناميكية والقدرة على الحركة لصالح المؤسسة -12

 
 

 على أساس الخبرة العمليةمعايير  -ت
 

  .له خبرة عملية في العمل اإلداري أن يكون  -1

 .والقيادة والتنمية البشرية اإلدارة تمجاالتدريبية فى الورات ضر عدد من الدحأن يكون قد  -2

 .معرفة باللوائح والقوانين اإلدارية والمالية المنظمة للعمل داخل الجامعة له أن يكون  -3
 

  معايير عامة -ث

 .أن يكون ليبي الجنسية -1

 حسن المظهر والهندام . -2

 بحسن السيرة والسلوك .أن يتمتع  -3

 . ةمصداقيأن يكون ذو  -4

 أن يكون متحدثا جيداً بإحدى اللغات الحية . -5

 ة .الجامعورسالة وأهداف رؤية إلمام كامل ب هلدي -6

 .داخل الجامعة ل مشاكلأن ال يكون من الشخصيات المثيرة ل -7

 .االنترنت الحاسوب و مى إستخدالالقدرة عله أن يكون  -8

 .فة الثقافية والفنية والرياضية واإلجتماعيةلالمخت ةالجامعفى أنشطة ات متعددة مشاركله أن يكون  -9

 .المجتمعفى نشاطات ات مهمساأن يكون له  -10

 .هةالنزامشهود له بأن يكون  -11

12-  ً  خالقيات و بأأن يكون ملتزما
 
 داب المهنة.ا

 المخلة للشرف.ت تأديبية أو عقوبات جنائية في قضايا الفساد أو القضايا جزاءاه اى يليوقع ع ملـ -13

 

 في الجامعة  إداري أكاديمي  المستندات المطلوبة لتقلد منصب 

   

 نموذج الترشح لتقلد منصب في الجامعة .تعبئة  -1

 السيرة الذاتية . -2

 المؤهالت العلمية . -3

 شهادة اجتياز امتحان لغة اجنبية. -4

 تزكية من الوحدة اإلدارية التابع لها . -5



 البحث العلمي والمؤلفات العلمية.صور من أعمال  -6

 صور من قرارت الترقية العلمية . -7

 مراسالت تفيد بتقلده مناصب إدارية في السابق . -8

 شهائد حضور دورات تدريبية . -9

 

  األكاديمية اإلدارية اختيار القيادات إجراءات 

 إجراء اختيار وكيل الشؤون العلمية . -1
 

 عمداء الكليات .يقوم رئيس الجامعة بتشكيل لجنة فنية بالخصوص ، تكون برئاسة أحد  -أ

  -ب
 
  -تي :تقوم اللجنة بنشر إعالن بالخصوص في لوحة اإلعالنات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ، متضمناً اال

 إجراء المقابالت الشخصية "." المستندات المطلوبة ، الشروط والمواصفات المطلوبة في المتقدم للوظيفة ، مواعيد 

نموذج طلب الترشح للوظيفة المعد من قبل مكتب الجودة ، وتقديمه الى اللجنة مرفقاً   ءيقوم المتقدم بمل -ت

 بالمستندات المطلوبة.

 تقوم اللجنة بفرز ملفات المتقدمين ومدى استيفائها للشروط. -ث

 .  فرصة للطعن في المتقدمينتنشر اللجنة أسماء المتقدمين المستوفين للشروط ، ومنح  -ج

 تقوم اللجنة بنشر استبيان عن طريق مكتب الجودة لتقصي أراء أعضاء هيئة التدريس حول المتقدمين. -ح

 بعد انتهاء فترة الطعون تقوم اللجنة بنشر مواعيد إجراء المقابالت الشخصية. -خ

 المحددة مسبقاً.تقوم اللجنة بإجراء المقابالت الشخصية وتقييم المتقدمين وفق المعايير  -د

 تقوم اللجنة بنشر نتيجة المقابالت الشخصية ومنح فترة للطعن في النتيجة. -ذ

ها تقرير يتضمن بعد انتهاء فترة الطعن ودراستها ، تقوم اللجنة بإحالة نتيجة المقابالت الشخصية مرفقة مع -ر

 توصياتها بالخصوص لرئيس الجامعة .

 الجامعة إلعتمادها . يقوم رئيس الجامعة بعرض النتيجة على مجلس -ز

 .حالة المقترح الى وزير التعليم الستصدار قرار بالخصوص يقوم رئيس الجامعة بإ -س

 

 إجراء اختيار " مدراء اإلدارات ومدراء المكاتب ورؤساء األقسام ورؤساء الوحدات " -2

 

 .يل الشؤون العلمية بالجامعة يقوم رئيس الجامعة بتشكيل لجنة فنية بالخصوص ، تكون برئاسة وك -أ

 تقوم اللجنة بنشر إعالن بالخصوص في لوحة اإلعالنات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ، متضمناً  -ب
 
  -تي :اال

 .، مواعيد إجراء المقابالت الشخصية " لشروط والمواصفات المطلوبة في المتقدم للوظيفة" المستندات المطلوبة ، ا

ً  يقوم المتقدم بملئ -ت المستندات ب  نموذج طلب الترشح للوظيفة المعد من قبل مكتب الجودة ، وتقديمه الى اللجنة مرفقا

 .المطلوبة

 تقوم اللجنة بفرز ملفات المتقدمين ومدى استيفائها للشروط. -ث

  ومنح فرصة للطعن في المتقدمين.، تنشر اللجنة أسماء المتقدمين المستوفين للشروط  -ج

 استبيان عن طريق مكتب الجودة لتقصي أراء أعضاء هيئة التدريس حول المتقدمين.تقوم اللجنة بنشر  -ح

 .مواعيد إجراء المقابالت الشخصيةبعد انتهاء فترة الطعون تقوم اللجنة بنشر  -خ

 تقوم اللجنة بإجراء المقابالت الشخصية وتقييم المتقدمين وفق المعايير المحددة مسبقاً. -د

 المقابالت الشخصية ومنح فترة للطعن في النتيجة.تقوم اللجنة بنشر نتيجة  -ذ



يتضمن توصياتها حالة نتيجة المقابالت الشخصية مرفقة معها تقرير بعد انتهاء فترة الطعن ودراستها ، تقوم اللجنة بإ -ر

 بالخصوص لرئيس الجامعة .

 عتمادها .يقوم رئيس الجامعة بعرض النتيجة على مجلس الجامعة إل -ز

 صدار قرار تكليف من وقع اختياره .بإيقوم رئيس الجامعة  -س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 في جامعة نالوتإداري أكاديمي نموذج تقييم المتقدمين لتقلد منصب 

 العناصر المعيار ت
عدد 

 النقاط

درجة 

 المقيم
 مالحظات

1 

ة 
مي
دي
كا
أل
 ا
ت
ار
ه
لم
ا

 

    عضو هيئة تدريس قار بالجامعة

    واألكاديميةالدرجة العلمية 

    خبرة في عملية التدريس داخل الجامعة 

    ومشاريع التخرج شراف على الرسائل العلمية اإل

    ال متميزة في مجال البحث العلمي أعم

    فى مجال التخصصمؤلفات  

    ودولية  فى مؤتمرات محلية ةمشاركال 

    داخل الجامعة لمؤتمرات والندوات العلميةةً في اللجان المنظمة لمشاركلا

بالجامعة مثل تطوير العملية التعليمية المشاركةً في اللجان العلمية المشكلة لتقييم و 

 الدراسية وتحديثها ، إعداد توصيف للمقررات الدراسية (إعداد المقررات )  
   

     الجامعة بأعمال الجودة اللجان الخاصة بفى ة مشاركال 

 

ية
اد
قي
 ال
ت
را
ها
لم
ا

 

     التأثير فى األخرينوشخصية قوة ال

    شخصية ابتكارية 

    ومواجهتهتا األزمات  إدارةالقدرة على التحلى بالصبر و

    مهارة التواصل مع االخرين 

    القدرة على العمل ضمن فريق

    القدرة على إدارة الوقت والعمل تحت ضغط

     حل المشكالتعلى القدرة 

    الشجاعة واستقاللية في اتخاذ القرارات 

    إحترام وقبول زمالئه في العمل  

     على التخطيط اإلستراتيجىالمقدرة  

    القدرة على إدارة التطوير 

    الديناميكية والقدرة على الحركة لصالح المؤسسة

3 

ية
مل
لع
 ا
رة
خب
ال

 

    خبرة عملية في العمل اإلداري 

    والقيادة والتنمية البشرية اإلدارةمجاالت تدريبية فى الورات ر الدوضح

    الية المنظمة للعمل داخل الجامعةمعرفة باللوائح والقوانين اإلدارية والم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

مة
عا
ر 
يي
عا
م

 

     والبيئة المجتمع خدمةالمشاركة في 

     والسلوك السيرة حسن

     مصداقيةال

    األلمام الجيد بإحدى اللغات الحية

     الجامعة وأهداف ورسالة برؤية إلمام

     واالنترنت الحاسوب إستخدام على القدرة

    واإلجتماعية والرياضية والفنية الثقافية المختلفة الجامعة أنشطة فىالمشاركة 

    النزاهة

  بأخالقياتااللتزام 
 
    المهنة دابوا

    المجموع الكلي للنقاط



 القيـادة اإلداريــة  -

يقصد بالقيادة اإلدارية بأنها األعمال اإلدارية في الهيكل التنظيمي للجامعة والتي تتسم بطابع إداري صرف 

 ويقوم بأدائها أحد الموظفين القارين دون غيرهم .

 األعمال اإلدارية بالجامعة  -

، مركز المعلومات مجلس الجامعة " وكيل الشؤون اإلدارية والمالية ، إدارة المكتبات ، مكتب شؤون 

 والتوثيق ، مكتب تنمية الموارد الذاتية ، مكتب اإلستشارات الفنية ، مكتب الحرس الجامعي " .

 

 في الجامعة  إداري  المستندات المطلوبة لتقلد منصب 

   

 في الجامعة .إداري تعبئة نموذج الترشح لتقلد منصب  -1

 السيرة الذاتية . -2

 المؤهالت العلمية . -3

 تزكية من الوحدة اإلدارية التابع لها . -4

 مراسالت تفيد بتقلده مناصب إدارية في السابق . -4

 شهائد حضور دورات تدريبية . -5

 شهادة اجتياز امتحان لغة اجنبية. -6

 

 اإلدارية اختيار القيادات ءات إجرا  

 إجراء اختيار وكيل الشؤون اإلدارية والمالية . -1
 

 عمداء الكليات .يقوم رئيس الجامعة بتشكيل لجنة فنية بالخصوص ، تكون برئاسة أحد  -أ

 بالموظفين تقوم اللجنة بنشر إعالن بالخصوص في لوحة اإلعالنات الخاصة  -ب
 
  -تي :، متضمناً اال

 المطلوبة ، الشروط والمواصفات المطلوبة في المتقدم للوظيفة ، مواعيد إجراء المقابالت الشخصية "." المستندات 

نموذج طلب الترشح للوظيفة المعد من قبل مكتب الجودة ، وتقديمه الى اللجنة مرفقاً  بالمستندات  ءيقوم المتقدم بمل -ت

 المطلوبة.

 استيفائها للشروط.تقوم اللجنة بفرز ملفات المتقدمين ومدى  -ث

 تنشر اللجنة أسماء المتقدمين المستوفين للشروط ، ومنح فرصة للطعن في المتقدمين.  -ج

 حول المتقدمين.الموظفين تقوم اللجنة بنشر استبيان عن طريق مكتب الجودة لتقصي أراء  -ح

 بعد انتهاء فترة الطعون تقوم اللجنة بنشر مواعيد إجراء المقابالت الشخصية. -خ

 جنة بإجراء المقابالت الشخصية وتقييم المتقدمين وفق المعايير المحددة مسبقاً.تقوم الل -د

 تقوم اللجنة بنشر نتيجة المقابالت الشخصية ومنح فترة للطعن في النتيجة. -ذ

ها تقرير يتضمن بعد انتهاء فترة الطعن ودراستها ، تقوم اللجنة بإحالة نتيجة المقابالت الشخصية مرفقة مع -ر

 صوص لرئيس الجامعة .توصياتها بالخ

 يقوم رئيس الجامعة بعرض النتيجة على مجلس الجامعة إلعتمادها . -ز

 .حالة المقترح الى وزير التعليم الستصدار قرار بالخصوص يقوم رئيس الجامعة بإ -س

 

 

 



 إجراء اختيار " مدراء اإلدارات ومدراء المكاتب ورؤساء األقسام ورؤساء الوحدات " -2

 

 فنية بالخصوص ، تكون برئاسة وكيل الشؤون اإلدارية والمالية بالجامعة . بتشكيل لجنةيقوم رئيس الجامعة  -أ

 الموظفين تقوم اللجنة بنشر إعالن بالخصوص في لوحة اإلعالنات الخاصة ب -ب
 
  -تي :، متضمناً اال

 المقابالت الشخصية "." المستندات المطلوبة ، الشروط والمواصفات المطلوبة في المتقدم للوظيفة ، مواعيد إجراء 

نموذج طلب الترشح للوظيفة المعد من قبل مكتب الجودة ، وتقديمه الى اللجنة مرفقاً  بالمستندات  ءيقوم المتقدم بمل -ت

 المطلوبة.

 تقوم اللجنة بفرز ملفات المتقدمين ومدى استيفائها للشروط. -ث

 ن في المتقدمين. تنشر اللجنة أسماء المتقدمين المستوفين للشروط ، ومنح فرصة للطع -ج

 حول المتقدمين.الموظفين تقوم اللجنة بنشر استبيان عن طريق مكتب الجودة لتقصي أراء  -ح

 بعد انتهاء فترة الطعون تقوم اللجنة بنشر مواعيد إجراء المقابالت الشخصية. -خ

 تقوم اللجنة بإجراء المقابالت الشخصية وتقييم المتقدمين وفق المعايير المحددة مسبقاً. -د

 اللجنة بنشر نتيجة المقابالت الشخصية ومنح فترة للطعن في النتيجة. تقوم -ذ

بعد انتهاء فترة الطعن ودراستها ، تقوم اللجنة بإحالة نتيجة المقابالت الشخصية مرفقة معها تقرير يتضمن توصياتها  -ر

 بالخصوص.

 يقوم رئيس الجامعة بعرض النتيجة على مجلس الجامعة إلعتمادها . -ز

 معة بإصدار قرار تكليف من وقع اختياره .يقوم رئيس الجا -س

 
 

  في جامعة نالوت  اإلداريةمعايير اختيار القيادات 

 
 المهارات القيادية معايير على أساس  -أ

 

 . تمتع بشخصية قوية قادرة على التأثير فى األخرينأن ي -1

 أن يكون ذو شخصية ابتكارية . -2

 ومواجهتهتا .األزمات  إدارةالقدرة على أن يتحلى بالصبر ويمتلك  -3

 ان يمتلك مهارة التواصل مع االخرين .  -4

 القدرة على العمل ضمن فريق. -5

 .القدرة على إدارة الوقت والعمل تحت ضغط هديل -6

 . حل المشكالتعلى القدرة  هلدي -7

 أن يمتلك شجاعة واستقاللية في اتخاذ القرارات  . -8

 أن يحضى باحترام وقبول زمالئه في العمل . -9

 . التخطيط اإلستراتيجىعلى المقدرة  -10

 .القدرة على إدارة التطوير  -11

 .الديناميكية والقدرة على الحركة لصالح المؤسسة -12
 

 

 الخبرة العمليةمعايير على أساس  -ب
 

  .أن يكون له خبرة عملية في العمل اإلداري  -1

 .البشريةوالقيادة والتنمية  اإلدارةمجاالت تدريبية فى الورات ضر عدد من الدحأن يكون قد  -2

 .أن يكون له معرفة باللوائح والقوانين اإلدارية والمالية المنظمة للعمل داخل الجامعة  -3

 



  معايير عامة -ت

  أن يكون ليبي الجنسية . -1

 حسن المظهر والهندام . -2

 بحسن السيرة والسلوك .أن يتمتع  -3

 . ةأن يكون ذو مصداقي -4

 الحية .أن يكون متحدثا جيداً بإحدى اللغات  -5

 الجامعة .ورسالة وأهداف رؤية إلمام كامل بلديه  -6

 .داخل الجامعة مشاكل أن ال يكون من الشخصيات المثيرة لل -7

 .الحاسوب واالنترنت  القدرة على إستخدامأن يكون له  -8

 .واإلجتماعيةفى أنشطة الجامعة المختلفة الثقافية والفنية والرياضية ات متعددة مشاركأن يكون له  -9

 .المجتمعفى نشاطات ات مساهمأن يكون له  -10

 .النزاهةأن يكون مشهود له ب -11

12-  
 
 داب المهنة.أن يكون ملتزماً بأخالقيات وا

 ت تأديبية أو عقوبات جنائية في قضايا الفساد أو القضايا المخلة للشرف.لـم يوقع عليه اى جزاءا -13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 في جامعة نالوتإداري نموذج تقييم المتقدمين لتقلد منصب 
 

 

 

 العناصر المعيار ت
عدد 

 النقاط

درجة 

 المقيم
 مالحظات

1 

ية
اد
قي
 ال
ت
را
ها
لم
ا

 

     التأثير فى األخرينوشخصية قوة ال

    شخصية ابتكارية 

    ومواجهتهتا األزمات  إدارةالقدرة على التحلى بالصبر و

    مهارة التواصل مع االخرين 

    القدرة على العمل ضمن فريق

    القدرة على إدارة الوقت والعمل تحت ضغط

     حل المشكالتعلى القدرة 

    الشجاعة واستقاللية في اتخاذ القرارات 

    إحترام وقبول زمالئه في العمل  

     على التخطيط اإلستراتيجىالمقدرة  

    القدرة على إدارة التطوير 

    الديناميكية والقدرة على الحركة لصالح المؤسسة

2 

ة 
بر
خ
ال

ية
مل
لع
ا

 

    خبرة عملية في العمل اإلداري 

    والقيادة والتنمية البشرية اإلدارةمجاالت تدريبية فى الورات ر الدوضح

    المنظمة للعمل داخل الجامعةالية معرفة باللوائح والقوانين اإلدارية والم

3 

مة
عا
ر 
يي
عا
م

 
     والبيئة المجتمع خدمةالمشاركة في 

     والسلوك السيرة حسن

     مصداقيةال

    األلمام الجيد بإحدى اللغات الحية

     الجامعة وأهداف ورسالة برؤية إلمام

     واالنترنت الحاسوب إستخدام على القدرة

    واإلجتماعية والرياضية والفنية الثقافية المختلفة الجامعة أنشطة فىالمشاركة 

    النزاهة

  بأخالقياتااللتزام 
 
    المهنة دابوا

    المظهر والهندام  

    المجموع الكلي للنقاط


