معايير إختيار القياداث األكاديميت بكليت الصيذلت وتكىىلىجيا الذواء
اوال :عميذ الكليت
أ – المعايير القاوىويت والمهىيت لعميذ الكليت -:
 أٌ ٚكٌٕ يصرٖ انجُطٛخ
 أٌ ٚكٌٕ يتفرغب
 حبصالً عهٗ درجخ انذكتٕراِ ف ٙأحذ تخصصبد انكهٛخ
 أٌ ٚكٌٕ قذ شغم يُصت اضتبرا ً


ٔفٗ حبنخ عذو ٔجٕد اضتبر ٚجٕز تكهٛف أضتبر يطبعذ قبئى ثبألعًبل

ب -مجمىعت مه الخبراث السابقت ،علميت وأكاديميت وإداريت (ان وجذث) ،مثل:











إدارح أحذ أقطبو انكهٛخ.
إدارح يركس ثحثٗ أٔ فرٚق ثحث. ٙ
انًشبركخ فٗ أَشطخ خذيخ انًجتًع.
انًطبًْخ فٗ أعًبل انجٕدح ٔانتطٕٚر ثبنكهٛخ
اجتٛااابز يجًٕعاااخ دٔراد تذرٚجٛاااخ اكتطااابة يٓااابراد ان ٛااابدح األكبدًٛٚاااخ ٔانتخطااا ٛااضاااتراتٛجٗ
ٔانجٕدح انشبيهخ ٔتطج ٛبتٓب ف ٙانعًم انجبيع.ٙ
ٔجٕد يجًٕعخ يٍ انًؤنفبد ٔانتراجى ٔانجحٕث انًُشٕرح ف ٙدٔرٚبد يحهٛخ ٔ دٔنٛخ.
انًشبركخ فٗ انًؤتًراد انعهًٛخ ٔعضٕٚخ انجًعٛبد انعهًٛخ.
انحصٕل عهٗ جٕائس عهًٛخ.
إجبدح تبيخ نهغخ اإلَجهٛسٚخ .
انًشبركخ ف ٙعضٕٚخ ْٛئبد دٔنٛخ  ،إقهًٛٛخ  ،يحهٛخ .

ثاويا :وكيل الكليت
أ – المعايير القاوىويت والمهىيت لىكيل الكليت -:
 -١أٌ ٚكٌٕ يصرٖ انجُطٛخ.
 -2أٌ ٚكٌٕ حبصال عهٗ درجخ انذكتٕراِ فٗ أحذ تخصصبد انكهٛخ
 -3أٌ ٚكٌٕ قذ شغم يُصت اضتبرا ً ثبنكهٛخ.
ٔ -4فٗ حبنخ عذو ٔجٕد اضتبر ٚجٕز تكهٛف أضتبر يطبعذ قبئى ثبألعًبل

ب -تىافر مجمىعت مه الخبراث السابقت ،علميت وأكاديميت وإداريت (ان وجذث) ،مثل:
 oإدارح أحذ أقطبو انكهٛخ.
 oإدارح يركس ثحثٗ أٔ فرٚق ثحث. ٙ
 oانتذرٚص ٔاإلشراف عه ٙانرضبئم انعهًٛخ .
 oانًشبركخ فٗ أَشطخ خذيخ انًجتًع.
 اجتٛااابز يجًٕعاااخ دٔراد تذرٚجٛاااخ اكتطااابة يٓااابراد ان ٛااابدح األكبدًٛٚاااخ ٔانتخطااا ٛااضاااتراتٛجٗ
ٔانجٕدح انشبيهخ ٔتطج ٛبتٓب فٗ انعًم األكبد.ًٙٚ
ٔ جٕد يجًٕعخ يٍ انًؤنفبد ٔانتراجى ٔانجحٕث انًُشٕرح ف ٙدٔرٚبد يحهٛخ ٔ دٔنٛخ.
 انًشبركخ فٗ انًؤتًراد انعهًٛخ ٔعضٕٚخ انجًعٛبد انعهًٛخ.
 انحصٕل عهٗ جٕائس عهًٛخ.
 إجبدح تبيخ نهغخ اإلَجهٛسٚخ .
 انًشبركخ ف ٙعضٕٚخ ْٛئبد دٔنٛخ  ،إقهًٛٛخ  ،يحهٛخ .

ثالثاً :رئيس القسم العلمى
المعايير القاوىويت والمهىيت لرئيس القسم :
 أٌ ٚكٌٕ يصرٖ انجُطٛخ
 أٌ ٚكٌٕ حبصال عهٗ درجخ انذكتٕراِ فٗ أحذ تخصصبد انكهٛخ
 أٌ ٚكٌٕ قذ شغم يُصت اضتبرا ً.
ٔ فٗ حبنخ عذو ٔجٕد اضتبر ٚجٕز تكهٛف أضتبر يطبعذ قبئى ثبألعًبل
 ب -تىافر مجمىعت مه الخبراث السابقت ،علميت وأكاديميت وإداريت (ان وجذث) ،مثل:
 ان ذرح عهٗ ان ٛبدح ٔحم انًشكالد.
 انًشبركخ فٗ أعًبل انجٕدح ٔانتطٕٚر عهٗ يطتٕٖ انكهٛخ ٔانجبيعخ
 انًشبركخ فٗ انًؤتًراد ٔانُذٔاد انعهًٛخ ٔانذٔراد انتذرٚجٛخ.
ٔ جٕد يجًٕعخ يٍ انًؤنفبد ٔانتراجى ٔانجحٕث انًُشٕرح ف ٙدٔرٚبد يحهٛخ ٔ دٔنٛخ.
 انًشبركخ فٗ انًؤتًراد انعهًٛخ ٔعضٕٚخ انجًعٛبد انعهًٛخ.
 إجبدح تبيخ نهغخ اإلَجهٛسٚخ
 انتذرٚص ٔاإلشراف عه ٙانرضبئم انعهًٛخ

رابعا :معايير إختيار مذير وحذة ضمان الجىدة




ٚصذر عًٛذ انكهٛخ قرارا ً ثتع ُّٛٛعهٗ أٌ ٚكٌٕ قرار انتع ٍٛٛنًذح ضُخ قبثهخ نهتجذٚذ ٔأٌ ٚكٌٕ يذٚر
انٕحذح عضٕ أضبض ٙثًجهص انكهٛخ.
ورلك طبقا ً للمعايير التاليت :
 -1أٌ ٚكٌٕ عضٕ ْٛئّ تذرٚص عهٗ رأش انعًم ثبنكهٛخ
 -2حبصم عهٗ درجخ انذكتٕراِ ف ٙأحذ تخصصبد انكهٛخ
 -4نذ ّٚخجرح ضبث خ ثأعًبل ٔحذح ضًبٌ انجٕدح








 -5أٌ ٚكٌٕ عهٗ دراٚخ كبفٛخ ثًعبٛٚر انٓٛئخ ان ٕيٛخ نضًبٌ جٕدح انتعهٛى ٔااعتًبد
 -6اجتبز دٔراد تذرٚجٛخ ف ٙيجبل جٕدح انتعهٛى
 -7انخجرح ف ٙانتعبيم يع َظى انــ IT
ٚ -8فضم اا ٚشغم يُصت إدار٘ ثبنكهٛخ عُذ تع ُّٛٛيذٚرا نهٕحذح
 -9ان ذرح عهٗ حم انًشكالد
 -11انتٕاصم يع اٜخرٍٚ






