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»األنباء« تنشر الالئحة الجديدة لمعايير وإجراءات شغل الوظائف اإلشرافية في »التطبيقي«

قرارات تجديد واعتماد ندب بـ »التطبيقي«
محمد هالل الخالدي

اصدر مدير عام الهيئة العام����ة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.يعقوب الرفاعي عدة قرارات، منها قرار يقضي بتعيني م.مشعل 
أحمد الصقران مساعدا ملدير املعهد الصناعي � صباح السالم ملدة 
عامني، وقرار يقضي بندب اس����ماعيل علي  حس����ني عباس مدير 
ادارة الش����ؤون املالية للقيام بأعمال نائب املدير العام للشؤون 
االدارية واملالية حلني العودة باالضافة الى عمله االصلي، وندب 
امل الرامزي بوظيفة مترجم اول بادارة البعثات والعالقات الثقافية 

للقيام بأعمال مراق����ب ادارة البعثات والعالقات الثقافية اعتبارا 
من 2010/2/1، وقرار آخر بتجديد ندب محمد سعد الهاجري مبعهد 
التدريب املهني للقيام بأعمال رئيس قسم املواد العامة باالضافة 
الى عمله االصلي. كما اصدر د.الرفاعي قرارا بزيادة املخصصات 
املالية للمهام العلمية العضاء هيئتي التدريس والتدريب واملهام 
العلمية لالبحاث العلمية لتكون: اميركا الشمالية واميركا اجلنوبية 
واستراليا ودول الشرق االقصى 1750 دينارا، اوروبا واملغرب العربي 

1400 دينار، ودول الشرق االوسط ودول اخلليج 900 دينار.
د. يعقوب الرفاعي
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كاآلتي:

األساسية عن درجة »أستاذ مشارك« ويستثنى من ذلك احلاصلون على 
ش���هادة الدكتوراه ممن مضى على تعيينه���م في ذات الكلية مدة ال تقل 
عن )20( عاما، وان يكون بدرجة أستاذ مساعد في الكليات األخرى، وان 
يكون املتقدم قد شغل وظيفة عضو هيئة تدريس في الكلية ملدة ال تقل 
عن )6( س���نوات من العمل الفعلي بعد حصوله على الدكتوراه، أو ملدة 
ال تقل عن )8( سنوات كعضو هيئة تدريس، منها على األقل سنتان في 
العم���ل الفعلي بعد حصوله على الدكت���وراه، وأال يكون قد صدر بحقه 
حكم في جرمية مخلة بالشرف أو األمانة أو قرار تأديبي ما لم يرد إليه 
اعتباره، وان يكون قدر حضر اغلب اجتماعات مجلس القس���م العلمي 
خالل أربعة الفصول الدراسية السابقة للتقدم لشغل هذه الوظيفة وان 
يكون مش���اركا فعاال في جلان القسم العلمي أو الكلية أو الهيئة على اال 
تقل عن جلنة واحدة خالل الفصول الدراسية االربعة السابقة ويستثنى 
من ذلك من كان في إجازة التفرغ العلمي أو منتدبا انتدابا كامال وان يتقدم 
بطلب إلى عميد الكلية يبدي فيه رغبته في الترش���ح للوظيفة متضمنا 
استمارة الترشح وامللف التدريسي. )يعمل به بعد فصلني دراسيني كما 
جاء في الئحة وإجراءات العمل في األقسام العلمية( وجميع املستندات 
املطلوبة. وتنقسم معايير املفاضلة بني املرشحني لشغل وظيفة مساعد 
العميد للش���ؤون الطالبية في الكلية إلى قسمني، لكل منهما وزن نسبي 
فاملعايير األكادميية واإلدارية 70% واملقابلة الش���خصية 30% وفي حال 
تساوي النقاط بني مرشحني، فإن األولية تكون لألعلى درجة علمية، ثم 

لألقدم بالتعيني في الكلية.

المعايير األكاديمية واإلدارية

أما املعايير األكادميية واإلدارية )70%( وتنقسم إلى املسمى األكادميي 
)احلد األقصى 7نقاط( وتنقس���م إلى أس���تاذ/ أستاذ مشارك )7 نقاط(، 
أستاذ مساعد )6 نقاط( واألبحاث العلمية )احلد األقصى 14 نقطة( لكل 
بحث منشور في مجلة علمية محكمة مفهرسة )3 نقاط(، لكل بحث علمي 
منش���ور في مجلة علمية محكمة غير مفهرس���ة )نقطة ونصف( وعدد 
س���نوات اخلبرة في العمل بالهيئة )احلد األقصى 14 نقطة( لكل س���نة 
عمل في الكلية )نقطة ونصف( وشغل وظيفة قيادية أو إشرافية )احلد 
األقصى 7 نقاط( لكل سنة خبرة في الوظائف القيادية أو اإلشرافية من 
درجة رئيس قسم فما فوق )نقطة ونصف( وأما املشاركة في نشاطات 
متعلق���ة بالطلبة )احلد األقصى 21 نقطة( رائد جمعية علمية )4 نقاط( 
إرشاد الطلبة )4 نقاط( جلنة اجلدول الدراسي بالقسم العلمي )3 نقاط( 
انتداب ملكتب التدريب امليداني )3 نقاط( القدرة على التعامل مع الطلبة 
)7 نقاط(. وأما املقابلة الش���خصية )30%( فتقوم جلنة اختيار مساعد 
العميد للشؤون الطالبية بتوزيع النقاط للمرشح بعد املقابلة والنقاش 
ويتكون بند التقييم من مناقشة برنامج عمل املرشح في عملية التطوير 
)9 نقاط( وأما املهارات الشخصية واالتزان االنفعالي والقدرة على احلوار 
والتفاهم واملعرفة التامة باللوائح املتعلقة بالطلبة واتخاذ القرار والقدرة 
على حل املشكالت )21 نقطة( ويتم قياس السمات الشخصية عن طريق 

احلوار، ال على أساس املستندات املقدمة.
وتقوم اللجنة مبراجعة طلبات أعضاء هيئة التدريس املتقدمني للترشح 
في الكلية، للتأكد من استيفاء شروط شغل وظيفة »مساعد عميد كلية 
للش���ؤون الطالبية« وترفق اللجنة مع كل طلب استمارة اختيار مرشح 
مساعد عميد للشؤون الطالبية، وتقوم اللجنة مبقابلة املتقدمني لوظيفة 
مساعد عميد للشؤون الطالبية كل على حدة وتقم اللجنة باستطالع رأي 
آخر ثالثة رؤس���اء أقسام في القسم العلمي الذي يتبع له املرشح وبعد 
االنتهاء من عملية تفريغ املعلومات وعملية االستطالع تقوم اللجنة بفرز 
البيانات وتقدمي تقرير ش���امل عن عملها إلى نائب املدير العام للتعليم 
التطبيق���ي والبحوث خالل مدة ال تتجاوز ش���هرا واحدا من تاريخ أول 
اجتماع لها، يبني فيه ترتيب املرش���حني الثالثة األوائل، مرتبني حسب 
األحرف األبجدية. يرفع نائب املدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث 
إلى املدير العام أس���ماء املرشحني الثالثة األوائل لوظيفة مساعد العميد 
للشؤون الطالبية مرتبني حسب األحرف األبجدية ليصدر قرار النهائي 
بتعيني احدهم، وتكون مدة شغل وظيفة مساعد عميد للشؤون الطالبية 

سنتني قابلة للتجديد ملرة واحدة بعد عملية التقييم.

مساعد عميد الشؤون الطالبية
وأما بالنس���بة لتش���كيل جلنة تقييم أداء مس���اعد العميد للشؤون 
الطالبية فيقوم عميد الكلية بتش���كيل جلنة برئاس���ته وعضوية ثالثة 
أعضاء من أعضاء هيئة التدريس، يختارهم من أقسام علمية ال ينتسب 
إليها مساعد العميد، على أن يكون احدهم على األقل رئيس قسم علمي 
ويكون أس���لوب عمل اللجنة بتقدمي مس���اعد العميد للشؤون الطالبية 
تقريرا وافيا عن اجنازاته واألنشطة التي قام بها خالل فترة عمله وعن 
رؤيته املستقبلية للتطوير، كما يقدم عميد الكلية تقريرا عن أداء مساعده 
للشؤون الطالبية خالل السنتني إلى اللجنة من حيث استحداث آلية عمل 
متطورة بالتعاون مع مكتبي التسجيل والشؤون الطالبية واإلسهام في 
تطوير عملية اإلرش���اد العلمي الطلبة واإلسهام في التنسيق مع مكتب 
الرشاد والتوجيه الطالبي واإلسهام في منو نشاط اجلمعيات الطالبية 
باألقسام العلمية واجنازات أخرى ويتم التقييم على رأي اللجنة )%50( 
ورأي رؤساء األقسام العلمية ورؤس���اء املكاتب النوعية واملدير املالي 
واإلداري )50%(، وتتس���لم اللجنة النموذج الذي مت تعبئته من رؤساء 
األقسام ورؤساء املكاتب النوعية واملدير اإلداري واملالي في الكلية وتعد 
اللجنة تقريرا شامال عن عملية التقييم يبني فيه مجموع النقاط وان يتم 
التجديد ملساعد العميد للشؤون الطالبية، إذا حصل على )70%(من مجموع 
النقاط على األقل، وفي حال عدم حصوله على هذه النسبة، يتم اختيار 

مساعد عميد آخر جديد للشؤون الطالبية وفقا لألسلوب املتبع.

عميد كلية
بالنس���بة لعمداء الكليات ستتشكل جلنة الختيار املرشحني لعمادة 
الكلية بقرار من مدير عام الهيئة وسيتم اختيار أحد أعضاء مجلس إدارة 
الهيئة كرئيس للجنة، نائب املدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث � 
عضوا ومقررا، عضو هيئة تدريس من الكلية املعنية من حملة الدكتوراه 
� عضوا � على أن يتم اختياره من قبل مجلس إدارة الكلية املعنية، وأن 
تكون درجته األكادميية »أستاذ مشارك« على األقل، وفي حال رغبة جميع 
احلاصلني على درجة أستاذ أو درجة »أستاذ مشارك« في الترشيح للعمادة، 
فإنه يجوز اختيار أحد أعضاء هيئة التدريس بدرجة »أس���تاذ مساعد«، 
عض���وا من خارج الهيئة، ويفضل أن يكون من جامعات مناظره وبذات 
تخصص الكلية وعضوا من س���وق العمل )من أصحاب االختصاص(. 
هناك ش���روط للتقدم لشغل وظيفة »عميد كلية« وهي أن يكون املتقدم 
عضو هيئة تدريس من أحد األقس���ام العلمي���ة بالكلية، وحاصال على 
شهادة الدكتوراه وال يقل مسماه الوظيفي عن درجة »أستاذ مشارك« ما 
عدا كلية التربية األساسية فيشترط أن يكون بدرجة »أستاذ«، قد شغل 
وظيفة عضو هيئة تدريس في الكلية ملدة ال تقل عن )6( س���نوات من 
العمل الفعلي كعضو هيئة تدريس بعد حصوله على درجة الدكتوراه، أو 
ملده ال تقل عن )8( سنوات من العمل الفعلي كعضو هيئة تدريس، منها 
على األقل )4( سنوات بعد حصوله على درجة الدكتوراه، قد سلم امللف 
التدريس���ي كما جاء بالئحة نظام وإجراءات العمل في األقسام العلمية 
بكليات الهيئة مس���توفيا البيانات املطلوبة ويعمل بهذا البند بعد إقرار 
الئحة نظام وإجراءات العمل في األقسام العلمية بفصلني دراسيني، وأال 
يكون قد صدر بحقه حكم في جرمية مخلة بالش���رف واألمانة، أو قرار 
تأديب���ي ما لم يرد إليه اعتباره، وأن يك���ون قد حضر أغلب اجتماعات 
مجلس القسم العلمي خالل أربعة فصول دراسية سابقة للتقدم لشغل 
وظيفة عميد، ويس���تثنى من ذلك فترة وجود عضو هيئة التدريس في 
إجازة التفرغ العلمي أو انتدابه انتدابا كامال، واملشاركة الفاعلة في جلان 
على مستوى القس���م العلمي أو الكلية أو الهيئة على أال تقل عن جلنة 
واحدة كل عام دراس���ي خالل العامني الس���ابقني، وأال يكون قد سبق له 
شغل وظيفة عميد في الهيئة، وأن يقدم برنامج عمل في عملية التطوير 
األكادميي واإلداري بالكلية وأن يتقدم بطلب إلى نائب املدير العام للتعليم 
التطبيقي والبحوث يبني فيه رغبته في الترش���يح لشغل هذه الوظيفة 

متضمنا استمارة الترشيح وجميع املستندات املطلوبة.

معايير المفاضلة

تنقسم معايير املفاضلة بني املرشحني للعمادة في الكلية إلى قسمني، 
لكل منهما وزن نسبي وهما املعايير األكادميية 70% واملقابلة األكادميية 
30%، بالنسبة للمعايير األكادميية فتشتمل على املسمى األكادميي )احلد 
األقصى 8 نقاط(، درجة أستاذ )8نقاط(، درجة أستاذ مشارك )6 نقاط(، 
اإلنتاج العلمي )احلد األقصى 30 نقطة( لكل بحث علمي في مجلة علمية 
محكمة مفهرسة )3نقاط(، لكل بحث علمي منشور في مجلة علمية محكمة 
غير مفهرس���ة )نقطة واحدة(، لكل بحث منشور في مؤمتر صدر  عنه 
»proceeding« )نقطتان(، لكل بحث منشور في مؤمترات لم يصدر عنها 
»proceeding« )نقطة واحدة(، لكل كتاب تنطبق عليه ش���روط مجلس 
النشر العلمي/ براءة اختراع )3 نقاط(، لكل كتاب ال تنطبق عليه شروط 
مجلس النش���ر العلمي ومت اعتماده من القسم العلمي )نقطة ونصف(، 
عدد سنوات اخلبرة في العمل بالهيئة )احلد األقصى 12 نقطة( حتتسب 
بعد )8( س���نوات من العمل الفعلي بالهيئة )نقطة واحدة لكل س���نة(، 
شغل منصب قيادي أو إشرافي )احلد األقصى 12نقطة( لكل سنة خبرة 
بالكلية في املناصب القيادية أو اإلش���رافية من درجة رئيس قس���م أو 
ما في حكمه فما فوق )نقطة ونصف(، اإلس���هام في تطوير املؤسسات 
التعليمي���ة املناظرة )احلد األقصى 4 نقاط( لكل مش���اركة في عضوية 
جلنة أو فريق عمل )نقطة ونصف(، اإلسهام في تطوير املجتمع وخدمة 
س���وق العمل )احلد األقصى 4 نقاط( لكل مشاركة في عضوية جلنة أو 

فريق عمل )نقطة ونصف(. 
أما بالنس���بة للمقابلة الشخصية 30% فتقوم اللجنة بتوزيع النقاط 
للمرش���ح بعد املقابلة والنقاش على النحو التالي برنامج عمل املرشح 
ف���ي عملية التطوير األكادميي واإلداري ف���ي الكلية )9 نقاط(، املهارات 
الش���خصية مثل فن القيادة واإلدارة، التخطيط، أسلوب احلوار، اتخاذ 
القرار واالبتكار وس���يتم قياس السمات الشخصية عن طريق احلوار ال 

على أساس املستندات املقدمة.
ستبدأ اللجنة أعمالها قبل نهاية فترة عمل العميد احلالي بثالثة أشهر 

3 نقاط، لكل بحث علمي منش���ور في مجلة علمية محكمة غير مفهرسة 
نقطة ونصف النقطة، لكل بحث منشور في مؤمتر صدر عنه  نقطتان، 
لكل بحث منش���ور في مؤمترات لم يصدر عنها نقطة واحدة، لكل كتاب 
تنطبق عليه ش���روط مجلس النشر العلمي/ براءة اختراع 3 نقاط، لكل 
كتاب ال تنطبق عليه ش���روط مجلس النش���ر العلمي ومت اعتماده من 
القس���م العلمي نقطة ونصف النقطة، عدد س���نوات اخلبرة في العمل 
بالهيئة )احلد األقصى 12 نقطة( حتتسب بعد 8 سنوات من العمل الفعلي 
بالهيئة )نقطة ونصف نقطة لكل سنة(، شغل منصب قيادي أو إشرافي 
)احلد األقصى 12 نقطة( لكل سنة خبرة بالكلية في املناصب القيادية أو 
اإلشرافية من درجة رئيس قسم أو ما في حكمه فما فوق )نقطة ونصف 
النقطة(، اإلسهام في تطوير املؤسسات التعليمية املناظرة )احلد األقصى 
4 نقاط( لكل مش���اركة في عضوية جلنة أو فريق عمل )نقطة ونصف 
النقطة(، اإلسهام في تطوير املجتمع وخدمة سوق العمل )احلد األقصى 4 
نقاط( لكل مشاركة في عضوية جلنة أو فريق عمل نقطة ونصف نقطة. 
أما بالنسبة للمقابلة الش���خصية )30%( فتقوم اللجنة بتوزيع النقاط 
للمرش���ح بعد املقابلة والنقاش على النحو التالي برنامج عمل املرشح 
ف���ي عملية التطوير األكادميي واإلداري ف���ي الكلية )9 نقاط(، املهارات 
الش���خصية مثل فن القيادة واإلدارة، التخطيط، أسلوب احلوار، اتخاذ 
القرار واالبتكار وس���يتم قياس السمات الشخصية عن طريق احلوار ال 
على أس���اس املستندات املقدمة. ستقوم اللجنة مبراجعة طلبات أعضاء 
هيئة التدريس املتقدمني للترش���يح للتأكد من اس���تيفاء شروط شغل 
وظيفة »مس���اعد عميد كلية للشؤون األكادميية« وترفق اللجنة مع كل 
طلب »اس���تمارة تقيم مرشح مساعد عميد الش���ؤون األكادميية«، بعد 
االنتهاء من عملية تفريغ املعلومات تقوم اللجنة بفرز البيانات وتقدمي 
تقرير شامل يبني فيه ترتيب ثالثة مرشحني حاصلني على اكبر عدد من 
النقاط مرتني حسب احلروف األبجدية، ترفع اللجنة هذا التقرير إلى نائب 
املدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث خالل مدة ال تتجاوز شهرا واحدا 
من تاريخ أول اجتماع لها. يرف���ع نائب املدير العام للتعليم التطبيقي 
والبحوث أسماء املرشحني الثالثة األوائل لوظيفة مساعد العميد للشؤون 
األكادميية مرتبني حسب األحرف األبجدية إلى املدير العام ليصدر قرار 
تعيني احدهم. تكون مدة شغل وظيفة مساعد عميد للشؤون األكادميية 
سنتني قابلتني للتجديد ملرة واحدة فقط بعد عملية التقييم التي ستقوم 
بها جلنة مخصصة، لذلك يقوم عميد الكلية بتشكيلها ورئاستها لتقييم 
أداء مساعده للشؤون األكادميية وعضوية 3 من أعضاء هيئة التدريس 
في الكلية املعنية من غير القسم العلمي التابع له مساعد العميد، ويتم 
اختيارهم من جلنة الشؤون العلمية بالكلية على أن يكون احدهم على 

األقل رئيس قسم علمي.
يقدم مساعد العميد للشؤون األكادميية تقريرا وافيا عن اجنازاته خالل 
فترة عمادته عن األنشطة التي قام بها وعن رؤيته املستقبلية للتطوير، 
كما يقدم عميد الكلية املعنية إلى اللجنة تقريرا عن أداء مس���اعده خالل 
السنتني من حيث اإلسهام في منو األبحاث العلمية، اإلسهام في تطوير 
البرامج التدريس���ية واستحداث اجلديد منها، االلتزام باللوائح والنظم 
واإلس���هام في احلصول على االعتماد األكادميي لبرامج األقسام العلمية 
بالكلية واجن���ازات أخرى، وتعتبر هذه البن���ود مبنزلة أدوات لقياس 
مع���دالت النمو في أداء الكلية خالل س���نتني وتقدم اللجنة منوذجا يتم 
تعبئته من قبل رؤساء األقسام العلمية ورؤساء املكاتب النوعية واملدير 

اإلداري واملالي بالكلية.
يتم التقييم على أس���اس رأي اللجنة )50%( ورأي رؤس���اء األقسام 
العلمية ورؤس���اء املكاتب النوعية واملدير اإلداري واملالي )50%(، تقوم 
اللجنة بتوزيع النقاط بعد املقابلة والنقاش لتقييم األداء خالل السنتني، 
تعد اللجنة تقريرا ش���امال عن عملية التقييم يبني فيه مجموع النقاط 
وترفعه إلى نائب املدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث، ويجدد ملساعد 
العميد للشؤون األكادميية إذا حصل على )70%( من مجموع النقاط على 
األقل، وفي حال عدم حصوله على هذه النسبة يتم اختيار مساعد جديد 

للشؤون األكادميية وفقا لألسلوب املتبع.
ويتم اختيار مس���اعد العميد للشؤون الطالبية بالكليات عن طريق 
تشكيل جلنة بقرار من املدير العام بناء على مقترح من نائب املدير العام 
للتعلي���م التطبيقي والتدريب والبح���وث، على أن تكون من أقدم ثالثة 
أعضاء هيئة تدريس من حملة الدكتوراه ممن لم يشاركوا في هذه اللجنة 
من قبل وال يش���غلون وظائف إشرافية في أثناء عمل اللجنة من مراعاة 
مبدأ التدوير. وان يكون املتقدم لش���غل وظيفة مس���اعد عميد للشؤون 
الطالبية عضو هيئة تدريس بأحد األقس���ام العلمية بالكلية، وان يكون 
حاصال على ش���هادة الدكتوراه، وال يقل مسماه الوظيفي بكلية التربية 

على األقل حيث ستقوم مبراجعة طلبات أعضاء هيئة التدريس املتقدمني 
للترشيح للتأكد من استيفاء شروط شغل وظيفة »عميد كلية« وترفق 
اللجنة مع كل طلب منوذج استمارة ترشيح لشغل وظيفة »عميد كلية«، 
تستدعي اللجنة املرشحني لشغل هذه الوظيفة ملقابلتهم وتقييمهم حسب 
معايي���ر املفاضلة، ترفع اللجنة تقريرا ش���امال عن عملها إلى مدير عام 
الهيئة بحيث يشتمل على ثالثة مرشحني للعمادة مرتبني حسب احلروف 
األبجدية، خالل مدة ال تتجاوز ثالثة ش���هور من تاريخ أول اجتماع لها، 
في حال تساوي املرشح الثالث والرابع في عدة نقاط ترفع اللجنة أسماء 
املرشحني األربعة إلى املدير العام التخاذ القرار النهائي بذلك.  يتم عرض 
أسماء املرش���حني الثالثة على مجلس إدارة الهيئة من قبل املدير العام 
مع ترشيح ما يراه مناس���با العتماد قرار التعيني ومن ثم يصدر املدير 
القرار العام التنفيذي اخلاص بذلك وتكون مدة شغل وظيفة عميد كلية 
س���نتني قابلة للتجديد ملرة واحدة فقط بعد عملية التقييم التي ستقوم 

بها جلنة مخصصة.
يق���دم عميد الكلية تقريرا وافيا عن اجنازاته خالل فترة عمادته عن 
األنش���طة التي قام بها وعن رؤيته املستقبلية للتطوير، كما يقدم نائب 
املدير العام للتعليم التطبيقي والبح���وث تقريرا عن أداء الكلية خالل 
السنتني إلى اللجنة من حيث األبحاث العلمية، األداء التدريسي، تطوير 
البرامج الدراسية واستحداث اجلديد منها: الترقيات، البعثات، التعيينات 
وااللتزام بالنظ���ام واللوائح، وتعتبر هذه البنود مبنزلة أدوات لقياس 
معدالت النمو في أداء الكلية خالل الس���نتني السابقتني، وسيتم التقييم 
على أسس منها األداء خالل السنتني )40%(، املقابلة الشخصية )%30(، 
رأي رؤساء األقسام وبعض العاملني بالكلية والطلبة )20%( ورأي املدير 
العام )10%(، وتقوم اللجنة بتوزيع النقاط بعد املقابلة والنقاش لتقييم 
األداء خالل السنتني، ويتم التجديد للعميد إذا حصل على 70% من مجموع 
النقاط على األقل، وفي حال عدم حصوله على هذه النسبة يتم اختيار 

عميد جديد وفقا لألسلوب املتبع في هذا الشأن.

مساعد عميد كلية
وبالنسبة ملساعدي عمداء الكلية للشؤون األكادميية، فسيتم أيضا 
تش���كيل جلنة يصدر قرارها مدير عام الهيئة الختيار مس���اعد العميد 
للشؤون األكادميية بناء على مقترح مقدم من نائب املدير العام للتعليم 
التطبيقي والبحوث، وتتكون من عميد الكلية وأقدم عضوين من أعضاء 
هيئة التدريس من حملة الدكتوراه في الكلية ذاتها ممن لم يشاركوا في 
هذه اللجنة من قبل وال يش���غلون وظائف إشرافية أثناء عمل اللجنة، 

مع مراعاة مبدأ التدوير.
ومن الش���روط الواجب توافرها في املتق���دم لهذه الوظيفة أن يكون 
عضو هيئة تدريس بأحد األقسام العلمية بالكلية وحاصال على شهادة 
الدكتوراه وال يقل مسماه الوظيفي عن درجة »أستاذ مشارك«، وفي حال 
عدم توافر »أستاذ مش���ارك« يجوز اختيار »أستاذ مساعد«، ويكون قد 
ش���غل وظيفة عضو هيئة تدريس في الكلية ملدة ال تقل عن 6 سنوات 
من العمل الفعلي بعد حصوله على درجة الدكتوراه أو مدة ال تقل عن 8 
سنوات من العمل الفعلي كعضو هيئة تدريس منها على األقل 4 سنوات 
بعد حصوله على درجة الدكتوراه، يسلم امللف التدريسي كما جاء بالئحة 
نظام وإجراءات العمل في األقس���ام العلمي���ة بكليات الهيئة إلى رئيس 
القس���م العلمي، ويعمل بهذا البند بعد إقراره فصلني دراسيني، أال يكون 
قد صدر بحقه حكم قضائي في جرمية مخلة بالشرف أو األمانة أو قرار 
ما لم يرد إليه اعتباره، حضوره اغلب اجتماعات مجلس القسم العلمي 
خالل 4 فصول دراس���ية سابقة للتقدم لش���غل هذه الوظيفة، املشاركة 
الفاعلة في جلان القسم العلمي أو الكلية، على أال تقل عن جلنة واحدة 
كل عام دراسي للعامني السابقني للتقدم لشغل الوظيفة، ويستثنى من 
ذل���ك فترة وجود عضو هيئة التدريس في إجازة تفرغ علمي أو انتدابه 
انتدابا كامال، تقدمي برنامج عمل أو مقترحات للتطوير األكادميي بالكلية، 
ويتقدم بطلب إلى عميد الكلية يبني فيه رغبته في الترش���ح للمنصب 

متضمنا استمارة الترشيح واملستندات املطلوبة.
تكون معايير املفاضلة بني املرشحني على أساس املعايير األكادميية 
)70%( واملقابلة الش���خصية )30%(، وفي حال تساوي عدد النقاط بني 
مرش���حني فإن األولوية تكون لألعلى درج���ة علمية ثم لألقدم بالتعيني 

في الكلية.
املعايير األكادميية واإلدارية )70%( تنقس���م إلى املس���مى األكادميي 
)احلد األقصى 8 نقاط(، درجة أستاذ )8 نقاط(، درجة أستاذ مشارك )6 
نقاط(، درجة أس���تاذ مس���اعد )3 نقاط(، اإلنتاج العلمي )احلد األقصى 
30 نقطة(، لكل بحث علمي منش���ور في مجلة علمية محكمة مفهرس���ة 

تشمل العميد ومساعده ورئيس القسم العلمي ونائبه ومساعد العميد للشؤون الطالبية

تقسيم معايير المفاضلة بين المرشحين للعمادة إلى 70 ٪ للمعايير األكاديمية و30 ٪ للمقابلة بعد الحصول على درجة أستاذ أو أستاذ مشارك

مراعاة التدوير في حال اختيار رئيس قسم علمي والماجستير لنائبه
بالنسبة إلى جلنة اختيار رئيس قسم علمي 
يقوم عميد الكلية بتشكيل جلان اختيار رؤساء 
األقسام العلمية وعرضها على نائب املدير العام 
للتعلي��م التطبيقي والبحوث لالعتماد، على أن 
تتضمن اللجن��ة عضو هيئة تدريس من حملة 
الدكتوراه من قس��م علمي آخر بالكلية يختاره 
العميد )رئيسا( وعضو هيئة تدريس من القسم 
املعني، يرشحه مجلس القسم العلمي )عضوا( 
وأقدم عضو هيئة تدري��س بالتعيني من حملة 
الدكتوراه من القسم املعني )عضوا( مع مراعاة 
مبدأ التدوير وإذا لم يتوافر عضو هيئة تدريس 
بدرجة »أستاذ مساعد« من القسم العلمي يرشح 

»أستاذ مساعد« من أي قسم علمي آخر.
وان يك��ون املتق��دم لش��غل وظيفة رئيس 
قس��م علمي احد أعضاء هيئة تدريس القس��م 
العلمي املعني بالكلية وان يكون تخصصه من 
التخصصات الرئيسية بالقسم العلمي، وان يكون 
حاصال على ش��هادة الدكتوراه أو )املاجستير(، 
وال يقل مسماه الوظيفي، للمرشحني من كلية 
التربية األساس��ية، عن درجة »أستاذ مشارك« 
وفي الكليات األخرى عن درجة »أستاذ مساعد« 
ويستثنى من ذلك على تعيينهم في ذات الكلية 
مدة ال تقل عن )20( عاما، وان يكون على األقل 
بدرجة »أستاذ مساعد« في كلية التربية األساسية 
وبدرجة »محاضر« بالنسبة للكليات األخرى، وان 
يكون املتقدم قد شغل وظيفة عضو هيئة تدريس 
في القس��م العلمي ملدة ال تقل عن )6( سنوات 
من العمل الفعلي واال تقل درجته عن »محاضر« 
بالنسبة حلملة الدكتوراه وأن يكون قد أمضى 
سنتني متصلتني من العمل كعضو هيئة تدريس 

بعد احلصول على املؤهل، يسلم امللف التدريسي 
كما جاء بالئحة نظام وإجراءات العمل في األقسام 
العلمية بكليات الهيئة ويعمل بهذا البند فصلني 
دراسيني من إقراره، وأال يكون قد صدر بحقه 
حك��م في جرمية مخلة بالش��رف أو األمانة أو 
قرار تأديبي ما لم يرد إليه اعتباره، وان يكون 
قد حضر اغلب اجتماعات مجلس القسم العلمي 
خالل االربعة فصول الدراسية السابقة ويستثنى 
من ذلك من كان  في إج��ازة التفرغ العلمي أو 
منتدبا انتدابا كامال وان تكون مش��اركته فعالة 
في جلان القس��م العلمي على اال تقل عن جلنة 
واحدة خالل كل عام دراس��ي للعامني السابقني 
ويستثنى من ذلك من كان في إجازة التفرغ العلمي 
أو منتدبا انتداب��ا كامال وان يقدم برنامج عمل 
في عملية التطوير األكادميي واإلداري للقسم 
العلم��ي وان يتقدم بطلب إلى عميد الكلية يبني 
فيه رغبته في الترشح للوظيفة متضمنا استمارة 
الترشح واملستندات املطلوبة واال يكون قد شغل 
وظيفة رئيس قسم سابقا، إال إذا لم يتوافر في 
القس��م العلمي االعداد الكافية من أعضاء هيئة 
التدريس ممن تنطبق عليهم شروط الترشيح لهذا 
املنصب.  وتنقسم معايير املفاضلة بني املرشحني 
لرئيس قسم علمي في الكلية إلى قسمني، لكل 
منهما وزن نسبي فاملعايير األكادميية واإلدارية 
70% واملقابلة الشخصية 30% وفي حال تساوي 
النقاط بني مرشحني، فإن األولوية تكون لألعلى 
درجة علمية، ثم لألقدم بالتعيني في الكلية. وأما 
املعايير األكادميية واإلدارية فهي )70%( وتنقسم 
إلى املس��مى األكادميي )احلد األقصى 9نقاط( 
وتنقسم إلى درجة أستاذ )9 نقاط(، درجة أستاذ 

مشارك )7 نقاط(، درجة أستاذ مساعد )5 نقاط(، 
درج��ة محاضر )نقطة واحدة( واإلنتاج العلمي 
)احلد األقصى 30 نقطة( لكل بحث منشور في 
مجلة علمية محكمة مفهرس��ة )نقطتان(، لكل 
بحث علمي منش��ور في مجلة علمية محكمة 
غير مفهرسة )نقطة ونصف النقطة(، لكل بحث 
 )Proceeding( منش��ور في مؤمتر صدر عن��ه
)نقطة ونصف النقطة(، لكل بحث منشور في 
مؤمترات لم يصدر عنه )Proceeding( )نقطة(، 
لكل كتاب محكم وتنطبق عليه ش��روط الئحة 
النش��ر العلمي )براءة اخت��راع( )نقطة واحدة( 
لكل كتاب دراسي )نقطة واحدة بحد أقصى 9 
نقاط( وعدد سنوات اخلبرة في العمل بالهيئة 
)احلد األقصى 21 نقطة( حتتس��ب النقاط بعد 
)5( س��نوات من العمل الفعلي بالقسم العلمي 
لكل س��نة )نقطتان( وش��غل وظيفة قيادية أو 
إشرافية )احلد األقصى 5 نقاط( حتتسب لكل 
سنة خبرة في الوظائف القيادية أو اإلشرافية 
)نقطة واحدة( واإلسهام في تطوير املؤسسات 
التعليمية وخدمة املجتمع وسوق العمل )احلد 
األقصى 5 نقاط( لكل مشارك في عضوية جلنة 

أو فريق عمل )نقطة واحدة(.
املقابلة الشخصية )30%( تقوم جلنة اختيار 
رئيس القس��م العلمي بتوزيع النقاط للمرشح 
بع��د املقابلة ونقاش برنامج عمل املرش��ح في 
عملية التطوير األكادميي واإلداري في القسم )9 
نقاط( واملهارات الشخصية )21 نقطة(، فن القيادة 
واإلدارة والتخطيط وأس��لوب احلوار واتخاذ 
القرار واالبتكار واالتزان االنفعالي والقدرة على 
حل املشكالت. ويتم قياس السمات الشخصية 

عن طريق احلوار، ال على أس��اس املس��تندات 
املقدمة.

أسلوب عمل جلنة اختيار رئيس القسم العلمي، 
تقوم اللجنة مبراجعة طلبات أعضاء هيئة التدريس 
املتقدمني للترشيح للتأكد من استيفاء شروط 
شغل وظيفة رئيس قسم علمي وترفق اللجنة مع 
كل طلب استمارة ترشيح لشغل وظيفة رئيس 
قسم علمي. وتستدعي اللجنة املتقدمني لشغل 
ه��ذه الوظيفة ملقابلتهم، كل عل��ى حدة ملعرفة 
رأيهم في وضع القس��م العلمي وما يقترحونه 
من خطط. وترفع اللجنة إلى عميد الكلية تقريرا 
ش��امال عن عملها، بحيث يشتمل على ترتيب 
املرشحني الثالثة األوائل لرئاسة القسم، حسب 
عدد النقاط الكلية التي حصل عليها كل مرشح من 
بنود معايير التقييم )أ، ب( خالل مدة ال تتجاوز 
شهرا واحدا من تاريخ أول اجتماع لها. والقرار 
النهائي في اختيار رئيس القسم العلمي، يكون 
بعرض عميد الكلية أسماء املرشحني احلاصلني 
على أعلى الدرجات على نائب املدير العام للتعليم 
التطبيقي والبحوث، ومن ثم يتم عرض أسماء 
املرشحني الثالثة األوائل مرتني حسب األحرف 
األبجدي��ة على مدير عام الهيئة، إلصدار القرار 
النهائي بتعيني أحدهم. ومدة شغل رئيس القسم 
العلمي سنتان قابلة للتجديد ملرة واحدة فقط بعد 
عملية التقييم، جلنة تقييم رئيس القسم العلمي، 
تشكيل اللجنة، يقوم عميد الكلية بتشكيل جلنة 
لتقييم أداء رئيس القسم العلمي، ويتم اختيار 
أعضائها على النحو اآلتي: عميد الكلية رئيسا، 
وعضوا تدريس في الكلية املعنية، يتم اختيارهم 
من جلنة الشؤون العلمية بالكلية، عضوين. وعن 

أسلوب عمل اللجنة، يقدم رئيس القسم العلمي 
تقريرا وافيا عن اجنازاته واألنش��طة التي قام 
به��ا خالل فترة عمله وعن رؤيته املس��تقبلية 
للتطوير، كما يقدم عميد الكلية تقريرا عن أداء 
القسم العلمي خالل السنتني إلى اللجنة من حيث، 
تطوير البرامج الدراسية واستحداث اجلديد منها، 
واإلسهام في احلصول على االعتماد األكادميي 
لبرامج قسمه، وتطوير أداء العمل بالقسم العلمي، 
وحل الصعوبات واملش��كالت ف��ي بيئة العمل، 
األبحاث العلمية، واألداء التدريسي، والترقيات 
والبعثات والتعيينات وااللتزام بالنظم واللوائح، 
وتعتبر البنود أعاله مبنزلة أدوات لقياس معدالت 
النمو في أداء القسم العلمي خالل السنتني، ويتم 
التقييم على األسس )100%( لألداء خالل السنتني، 
وتقوم اللجنة بتوزيع النقاط بعد املقابلة والنقاش، 

لتقييم األداء خالل السنتني.
وبالنس��بة الختيار نواب رؤس��اء األقسام 
العلمية تعتمد الهيئ��ة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، شروطا لشغل وظيفة نائب »رئيس 
قسم علمي« بان يكون أحد أعضاء هيئة التدريس 
في القسم العلمي املعني بالكلية، وحاصال على 
شهادة املاجستير على األقل في أحد تخصصات 
القس��م العلمي، ماعدا كلية التربية األساس��ية، 
فيشترط في املتقدم منها أن يكون حاصال على 
شهادة الدكتوراه، وقد شغل وظيفة عضو هيئة 
تدريس في القسم العلمي ملدة ال تقل عن أربع 
س��نوات من العمل الفعلي، وأال تقل درجته عن 
»مدرس«، ماعدا كلية التربية األساسية فيشترط 
في املتقدم منها أال تقل درجته عن »أستاذ مساعد«، 
وان يسلم امللف التدريسي، كما جاء بالئحة نظام 

وإجراءات العمل في األقس��ام العلمية بكليات 
الهيئة، إلى رئيس القس��م العلمي، ويعمل بهذا 
البند بعد إقراره بفصلني دراس��يني على األقل، 
وأال يكون قد صدر بحقه حكم في جرمية مخلة 
بالشرف أو األمانة، أو قرار تأديبي لم يرد إليه 
فيه اعتباره، وان يكون مشارك فاعل في أغلب 
اجتماعات مجلس القسم العلمي خالل األربعة 
فصول الدراسية السابقة، ويستثنى من ذلك من 
كان ف��ي إجازة التفرغ العلمي أو منتدبا انتدابا 
كامال، وان تكون مشاركته فاعلة في جلان القسم 
العلمي، على أال تق��ل عن جلنة واحدة كل عام 
دراسي من العامني السابقني على الترشح، وأن 
يتقدم بطلب إلى عمي��د الكلية يبني فيه رغبته 
في الترشح للوظيفة، متضمنا استمارة الترشيح 

واملستندات املطلوبة.
وعن طريقة اختيار »نائب رئيس قسم علمي« 
يتم ترشيح ثالثة أسماء من رئيس القسم العلمي، 
وتعرض عل��ى عميد الكلية ثم يعرض أس��ماء 
املرش��حني احلاصلني على أعلى الدرجات، على 
نائب املدير العام للتعلي��م التطبيقي والبحوث 
لالعتماد، ومن ثم يتم عرض أس��ماء املرشحني 
الثالثة األوائل مرتبني حسب األحرف األبجدية 
عل��ى مدير عام الهيئة إلص��دار القرار النهائي 
بتعيني أحدهم وعن آلية تقييم أداء نائب رئيس 
قس��م علمي يرفع رئيس القسم العلمي تقريرا 
عن أداء نائب القس��م لعمي��د الكلية، للبت في 
التجدي��د من عدمه، ومن ث��م يرفع العميد هذا 
التقري��ر لنائب املدير الع��ام للتعليم التطبيقي 
والبحوث الذي يرفعه عند اعتماده للمدير العام، 

إلصدار القرار.


