
 

 

 

 

 

 
 

معآري إختٔاز  ّتعٔني ّتسقٔ٘ الكٔادات 
 االنادمئ٘ ّاالدازٓ٘ باملعَد

 
 
 

 



 

 

 

 

 معآري إختٔاز الكٔادات االدازٓ٘ باملعَد
 ّضع آلٔ٘ معليُ الختٔاز الكٔادات االدازٓ٘ باملعَد  السؤٓ٘:

 السضال٘:
 اىل اضظ مْضْعٔ٘ لطٔاضات الختٔاز/ تسقٔ٘ الكٔادات االنادمئ٘ االدزآ٘ باملعَد الْصْل 

 املياضب فٙ املهاٌ املياضب(شدص اختٔاز افطل الكٔادات لهل ّظٔف٘ )ال 

 التطْٓس ّالطعٙ اىل التنٔص ّالسٓادٗ اٌ ٓهٌْ للنعَد قٔادٗ ّاعٔ٘ تتبيٙ فهس 

  حتكٔل الغآات ّتشذٔع االبتهاز ّاالبداعجناح ّتطْٓس ميعْم٘ العنل مبا ٓتٔح 

 مكدم٘:
باٚ ميعْم٘ ّتكْو املؤضط٘  ات اهلام٘ الدازٗ املْازد البشسٓ٘تعترب عنلٔ٘ اختٔاز الكٔادات االدازٓ٘ مً العنلٔ

 باختٔاز الكٔادات االنادمئ٘ بياٛ علٙ معآري مْضْعٔ٘ مْثك٘ ّمعلي٘ حتكل االختٔاز االمجل للكٔادٗ.
 معآري اختٔاز الكٔادات االدازٓ٘ العلٔا:اّال: 

ّنٔل املعَد  –الكٔادات العلٔا ٍٙ التٙ تعني بكساز مً الطٔد االضتاذ الدنتْز/ زٜٔظ زتلظ االدازٗ )عنٔد املعَد 
 زٜٔظ زتلظ الكطه( –

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 عنٔد املعَد -1

a) الشسّط 

 اٌ ٓهٌْ بدزد٘ اضتاذ -1

 اٌ ٓهٌْ ستنْد الطريٗ سطً الطنع٘ -2

b) الختٔازمؤشسات ل 

 

 املؤشس
عدد اليكاط 

 للنؤشس
اذتد االقصٙ 

 للنؤشس
عدد 

 اليكاط
عدد ضيْات عنلُ باملعَد )فٙ سالُ ىكلُ للنعَد مً دَُ اخسٚ اّ تعٔٔيُ 

 ضيْات 3سدٓجا اذتد االدىٙ 
  40 / عاو10

عدد الطيْات الدزاضٔ٘ ّضٔادتُ فاٜه بالعنل باملعَد )اذتد االدىٙ ثالخ 
 ضيْات(

  40 / عاو10

  30 / عاو10 عدد ضيْات عطْٓتُ مبذلظ املعَد)اذتد االدىٙ عاو دامعٙ(
ىاٜب زٜٔظ –معَد نلٔ٘/ّنٔل  –عدد ضيْات ميصب انادميٙ )زٜٔظ قطه 

 ( مطتشاز ثكافٙ –ملشل ثكافٙ  –دامع٘ 
  100 / عاو10

  20 /داٜص10ٗ علٙ داٜصٗ تكدٓسٓ٘/ تشذٔعٔ٘/ دّلٔ٘اذتصْل 
التطْٓس بْسدات ّمسانص ضناٌ ادتْدٗ املشازن٘ فٙ دتاٌ 

 باملعَد/الهلٔ٘/ادتامع٘/الْشازٗ
 40  

  30 / دتي10٘ املشازن٘ فٙ اسدٚ دتاٌ املعَد امليبجك٘ مً زتلظ ادازٗ املعَد
  200  تكٔٔه خاص مً زتلظ املعَد عً مجٔع الطنات الشدصٔ٘)*(

  100  )**(تكٔٔه خاص مً زتلظ االدازٗ اذا ناٌ ضٔادتُ ّنٔال للنعَد 
  200  تكٔٔه خاص مً ا.د/ زٜٔظ زتلظ االدازٗ

  800  االمجاىل
القدزة  –الشجاعة  –االخالص  –الحزم  –العدل  –القدزة على التصسف فى الوواقف الوعقدة  –الوقدزة العلوية والفنية  –الركاء  –)*(القيادة 

 التعوق وبعد النظس –الواقعية  –على االقناع 

 يكن وكيال فتضاف دزجة التقيين الى دزجة السيد أ.د/ زئيس هجلس االدازة)**( اذا لن 

  



 

 

 

 

 معآري اختٔاز ّنٔل الهلٔ٘ لشٌْٝ التعلٔه ّالطالب -2

c) الشسّط 

 اٌ ٓهٌْ بدزد٘ اضتاذ -3

 اٌ ٓهٌْ ستنْد الطريٗ سطً الطنع٘ -4

d) مؤشسات لالختٔاز 

 املؤشس
عدد اليكاط 

 للنؤشس
اذتد االقصٙ 

 للنؤشس
عدد 

 اليكاط
عدد ضيْات عنلُ باملعَد )فٙ سالُ ىكلُ للنعَد مً دَُ اخسٚ اّ تعٔٔيُ 

 سدٓجا اذتد االدىٙ ضيتني
  30 / عاو10

عدد الطيْات الدزاضٔ٘ ّضٔادتُ فاٜه بالعنل باملعَد )اذتد االدىٙ عامني 
 متصلني(

  40 / عاو10

  30 / عاو10 عدد ضيْات عطْٓتُ مبذلظ املعَد
ىاٜب زٜٔظ –ّنٔل نلٔ٘/معَد  –عدد ضيْات ميصب انادميٙ )زٜٔظ قطه 

 مطتشاز ثكافٙ ( –ملشل ثكافٙ  –دامع٘ 
  100 / عاو10

  20 /داٜص10ٗ اذتصْل علٙ داٜصٗ تكدٓسٓ٘/ تشذٔعٔ٘/ دّلٔ٘
املشازن٘ فٙ دتاٌ التطْٓس بْسدات ّمسانص ضناٌ ادتْدٗ 

 باملعَد/الهلٔ٘/ادتامع٘/الْشازٗ
 40  

  40 / دتي10٘ املشازن٘ فٙ اسدٚ دتاٌ املعَد امليبجك٘ مً زتلظ ادازٗ املعَد
  200  املعَد عً مجٔع الطنات الشدصٔ٘)*(ادازٗ تكٔٔه خاص مً زتلظ 

  100  تكٔٔه خاص مً أ.د/ عنٔد املعَد
  100  تكٔٔه خاص مً زتلظ االدازٗ اذا ناٌ ضٔادتُ ّنٔال للنعَد )**(

  200  ا.د/ زٜٔظ زتلظ االدازٗتكٔٔه خاص مً 
  900  االمجاىل

القدزة  –الشجاعة  –االخالص  –الحزم  –العدل  –القدزة على التصسف فى الوواقف الوعقدة  –الوقدزة العلوية والفنية  –الركاء  –)*(القيادة 

 التعوق وبعد النظس –الواقعية  –على االقناع 

 التقيين الى دزجة السيد أ.د/ زئيس هجلس االدازة)**( اذا لن يكن وكيال فتضاف دزجة 

  



 

 

 

 

 معآري اختٔاز  زٜٔظ زتلظ الكطه -3

e) الشسّط 

 (ّدْد اضاترٗ بالكطهاٌ ٓهٌْ بدزد٘ اضتاذ بالكطه )ّجيْش اضتاذ مطاعد فٙ سال٘ عدو  -5

 اٌ ٓهٌْ ستنْد الطريٗ سطً الطنع٘ -6

f) اذا ناٌ عدد اضاترٗ الكطه ثالث٘ اّ انجس  مؤشسات لالختٔاز 

 املؤشس
عدد اليكاط 

 للنؤشس
اذتد االقصٙ 

 للنؤشس
عدد 

 اليكاط
عدد ضيْات عنلُ باملعَد )فٙ سالُ ىكلُ للنعَد مً دَُ اخسٚ اّ تعٔٔيُ 

 سدٓجا اذتد االدىٙ ضيتني
  30 / عاو10

عدد الطيْات الدزاضٔ٘ ّضٔادتُ فاٜه بالعنل باملعَد )اذتد االدىٙ عامني 
 متصلني(

  40 / عاو10

  10 / عاو10 ضيْات عطْٓتُ مبذلظ املعَدعدد 
ىاٜب زٜٔظ –ّنٔل نلٔ٘/معَد  –عدد ضيْات ميصب انادميٙ )زٜٔظ قطه 

 مطتشاز ثكافٙ ( –ملشل ثكافٙ  –دامع٘ 
  50 / عاو10

  20 /داٜص10ٗ اذتصْل علٙ داٜصٗ تكدٓسٓ٘/ تشذٔعٔ٘/ دّلٔ٘
املشازن٘ فٙ دتاٌ التطْٓس بْسدات ّمسانص ضناٌ ادتْدٗ 

 باملعَد/الهلٔ٘/ادتامع٘/الْشازٗ
 50  

  50 / دتي10٘ املشازن٘ فٙ اسدٚ دتاٌ املعَد امليبجك٘ مً زتلظ ادازٗ املعَد
  200  تكٔٔه خاص مً زتلظ ادازٗ املعَد عً مجٔع الطنات الشدصٔ٘)*(

  150  أ.د/ ّنالٛ الهلٔ٘تكٔٔه خاص مً 
  100  أ.د/ عنٔد املعَدتكٔٔه خاص مً 

  150  خاص مً ا.د/ زٜٔظ زتلظ االدازٗتكٔٔه 
  850  االمجاىل

القدزة  –الشجاعة  –االخالص  –الحزم  –العدل  –القدزة على التصسف فى الوواقف الوعقدة  –الوقدزة العلوية والفنية  –الركاء  –)*(القيادة 

 التعوق وبعد النظس –الواقعية  –على االقناع 

  



 

 

 

 

 االدازٓ٘ باملعَد:خطْات الرتشح للكٔادات 
ٓته االعالٌ عً مْافك٘ الطٔد االضتاذ الدنتْز/ زٜٔظ زتلظ االدازٗ علٙ تسشٔح ثالث٘ امساٛ  -1

لْظٔف٘ معٔي٘) اّ فتح باب الرتشٔح لْظٔف٘ معٔي٘( لفرتٗ ال تكل عً شَسًٓ قبل اىعكاد دتي٘ 
االقطاو  التشهٔه ّٓته االعالٌ فٙ مجٔع اقطاو املعَد علٙ ادزاز املْضْع فٙ زتالظ

 لالساط٘ علنًا

بعد سصْل الطٔد أ.د/ زٜٔظ زتلظ ادازٗ املعَد علٙ دزدات مؤشسات التكٔٔه لهل مسشح  -2
معتندِ مً املعَد شاملُ تكٔٔه زتلظ املعَد )لْظٔف٘ عنٔد اّ ّنٔل معَد(اّ اعطاٛ ٍٔٝ٘ 

 ٓطٔف ضٔادتُالتدزٓظ )لْظٔف٘ زٜٔظ زتلظ قطه(

ملعَددتي٘ حتهٔه بسٜاضت٘ للبت فٙ التعٔني ّّفكا .د/ زٜٔظ زتلظ ادازٗ آشهل الطٔد أ -3
 للنعآري ضالف٘ الرنس

 جيْش للطٔد أ.د/ زٜٔظ زتلظ ادازٗ املعَد مطالب٘ نل مسشح بعنل عسض رتطتُ املطتكبلٔ٘ -4
  



 

 

 

 

 املسدعٔ٘:
 مت اعداد تلو املعآري مً خالل:

 اجملَْد ّالسأٚ الراتٙ -1

 البشح فٙ افهاز  ّازاٛ االخسًٓ  -2

 الشدصٔ٘املكابالت  -3

  



 

 

 

 

 ألٔ٘ تكٔٔه الكٔادات االنادمئ٘
 اهلدف 

ّضع ىعاو للتشكل مً فاعلٔ٘ اداٛ الكٔادات االنادمئ٘ مبا حيكل الفاعلٔ٘ التعلٔنٔ٘ 
 ّالبشجٔ٘ ّخدم٘ اجملتنع

 زتال التكٔٔه
مجٔع الكٔادات االنادمئ٘ بهاف٘ مطتْٓاتَه ّٓشنل عنٔد املعَد ّالْنالٛ ّزؤضاٛ 

 االقطاو العلنٔ٘
 ْٝلٔ٘ ّمعآري االختٔاز التكٔٔهمط

 ّسدٗ ضناٌ ادتْدٗباملعَد-
مجٔع املطتفٔدًٓ مً العنلٔ٘ التعلٔنٔ٘)الداخلٔني ّارتازدٔني( مبا ٓشنل اعطاٛ -

لٔاٛ االمْز ّالطالب ّاصشاب ٍٔٝ٘ التدزٓظ ّاهلٔٝ٘ املعاّى٘ ّالطالب ّالعاملني ّاّ
 ....اخلاالعنال

 اليناذز املطتددم٘
الكٔادات االنادمئ٘)قاٜن٘ فشص( للتشكل مً اٌ ما مت ختطٔط٘ منْذز تكٔٔه 

 ّتْثٔك٘ قد مت تيفٔرِ ّميهً االضتفادٗ ميَايف:
 عنلٔ٘ املسادع٘ الداخلٔ٘ علٕ الكٔادات االنادمئ٘)االدازٗ العلٔا ّاملتْضط٘(-
 منْذز اضتبٔاٌ للنطتفدًٓ ارتازدٔني-



 

 

 

 

 منْذز اضتبٔاٌ للنطتفدًٓ الداخلٔني-
 لتكٔٔهادساٛات ا

باملعَد بتشدٓد دّزٓ٘ التكٔٔه للكٔادات االنادمئ٘ نل  تكْو ّسدٗ ضناٌ ادتْدٗ-
 عاو دزاضٕ

 تكْو ّسدٗ ضناٌ ادتْدٗ بتشدٓد مكرتح ملعآري لتكٔٔه اداٛ الكٔادات االنادمئ٘ -
زتلظ املعَد مطْٝل عً اعتناد املعآري للتكٔٔه ّمتابع٘ ىتاٜر التكٔٔه دّزٓا -

 االدساٛات التصشٔشٔ٘ ّالْقأٜ٘ الالشم٘ طبكا ليتاٜر التكٔٔهّحتدٓد 
 معآري التكٔٔه

 تشتنل معآري التكٔٔه للكٔادات االنادمئ٘ علٕ مدٖ حتكٔل اليكاط التالٔ٘:
 اٍداف ستددٗ ّمعتندٗ للكطه اّ املعَد -1

 خط٘ تيفٔر لتشكٔل االٍداف املعتندٗ -2

 االلتصاو بتيفٔر ارتط٘ التيفٔرٓ٘ للتعلٔه -3

 االلتصاو بتيفٔر ارتط٘ اجملتنعٔ٘ -4

 املشازن٘ يف االىشط٘ الطالبٔ٘ -5

 تشذٔع املسّؤضني علٕ ابداٛ الساٖ ّسسٓ٘ اليكد -6

 تشذٔع املسّؤضني علٕ االبتهاز يف االداٛ -7

 املطاٍن٘ يف زتال ادتْدٗ ّالتطْٓس -8



 

 

 

 

 اليصاٍ٘ ّااللتصاو باداب املَي٘ -9

 العدال٘ ّاملطاّٗ بني املسّؤضني -10

 ذ الكسازاتالشفافٔ٘ يف اختاذ -11

 التعاٌّ ّالعالق٘ الطٔب٘ مع الصمالٛ ّالسّؤضاٛ ّاملسّؤضني -12

 الكدزٗ علٕ التطْٓس ارتالم يف مَاو ّظٔفت٘ -13

 املسّى٘ -14

 اذتصو -15

 الكدزٗ علٕ مْادَ٘ املشانل ّاختاذ الكساز -16

 االضتدداو ادتٔد للنْازد املالٔ٘ -17

 اختاذ الكسازت الطلٔن٘ يف الجْاب ّالعكاب -18

 بالطالبالعالق٘ املتْشى٘  -19

 االتصاٌ ّعدو التطسع يف اختاذ الكسازات -20

 االضتذاب٘ الطسٓع٘ عيد االشمات -21

 السعات عام٘م
 الكطه العلنٕ  زتلظ املعَد مطْٝل عً تكٔٔه اداٛ-
 زتلظ املعَد مطْٝل عً تكٔٔه اداٛ ىعاو ادتْدٗ باملعَد-



 

 

 

 

االنادمئ٘ ٓطتددو اضتبٔاىات دتنٔع اعطاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ لتكٔٔه اداٛ الكٔادات -
 ّزّؤضاٛ االقطاو االنادمئ٘


