
 

 

 

 

 وحدة ضمان الجودة واالعتماد

 كلية التمريض

 القيادات اإلدارية اختيارمعايري 
بداء الرأي فالبد من وضع المعايير  من أجل أن يسود المؤسسة نمط قيادة ديمقراطيا يشجع على المشاركة وا 

:اآلتية  

 .جمع المعلومات المرتدة والخاصة بسياسة وقرارات األطراف السياسية .1
 .أن يتصف بتقبل النقد الذاتي وتشجيع المبادأة واالبتكار .2
وتطوير البرامج . مجالس المؤسسة الرسمية لتحمل مسؤوليتها فى مناقشة قضايا التعليم والتعلم دعم .3

واتخاذ القرارات التي تكفل فاعلية أدائها لدورها األكاديمي وتابعة تنفيذ تلك القرارات فى المرحلة الجامعية 
 .األولى وبرامج الدراسات العليا

 .السمعة الحسنة والطيبة .4
 .طة التعزيز و التطوير إلدارة نظم الجودةأنش فييساهم  .5
 .مجال الجودة والتطوير فيحصل على دورات  .6
 .تنمية الموارد الذاتية فيلديه خبرة  .7

 .لياتئو لديه قدره التحديد الدقيق للمس .8

 .الوظيفيسيره ذاتيه تشمل تطويره  .9

 .الشخصيةيجتاز مقابله شخصيه لتحديد سمات  .11

 .ةواإلداري ةاألخالقيلعقوبات من الجزاءات وا خالييكون سجله  أن .11

 .فريق فييمتلك قدرات العمل  أن .12

 .تسير سير العمل التي واآللياتعلى وضع الخطط  المقدرةلديه  .13

 :من خالل والقيادية ةاإلداريالقدرات  .14

 .الطالبيةوالخدمات  ةاألنشط في المشاركة 



 

 

 

 

 وحدة ضمان الجودة واالعتماد

 كلية التمريض

 .ميالقو -الجامعة-الكليةوالتطوير على مستوى  الجودةمجاالت  فيالمساهمات  
 .القومية ةاألنشط في المشاركة 
 .يشهد بالتزام والنزاهة الذي الوظيفيالسجل  
 .نوالمرؤوسيالتعاون والعالقات مع الزمالء والرؤساء  
 .الجودةومجال  التكنولوجيمجال التخصص والمجال  في التدريبيةالدورات  
 .ةاللغ إجادة 

 .التابعة له ظيميةالعام على القطاعات التن اإلشراف .15

 . والمؤتمرات المختلفة الخاصة بمجال العمل جانوالل االجتماعاتالكلية في  يلتمث .16

 . الخطط الكفيلة بتطوير نظم العمل ومتابعة تنفيذها وضع .17

 . اإلدارات التابعة له وتنسيق العمل بينها لضمان حسن سير العمل ينخطة العمل وتوزيعها ب وضع .18

 . الدورية مع رؤساء اإلدارات المختلفة لمناقشة مشكالت العمل والعمل على حلها االجتماعات عقد .19

 . حدود التفويضات الممنوحة له فيالسلطات المالية واإلدارية  مباشرة .21

 . على تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات التي تحكم العمل باإلدارات التابعة له اإلشراف .21

 . والمالية بالكلية وتنظيم العمل بها اإلداريةدارات واألقسام سير العمل باإل نعلى حس اإلشراف .22

عتمادات ف على ميزانية الكلية في حدود االتحصيل األموال المستحقة للكلية ومراقبة الصر  متابعة .23
 . المخصصة لها

وسائل عالج المستويات التي تعوق سير العمل بعد  واقتراحالعاملين باإلشراف على أعمالهم  توجيه .24
 . ته مع العاملين ورؤسائهم المباشريندراس

الالزمة لبحث الموضوعات المعروضة عليها  ياناتمجالس الكلية واألقسام واللجان المختلفة بالب إمداد .25
 . ومتابعة تنفيذ القرارات

 . التقارير المئوية للعاملين بالكلية بعد أخذ رأي الرؤساء المباشرين وضع .26

 . على القيادة والتوجيه القدرة .27



 

 

 

 

 وحدة ضمان الجودة واالعتماد

 كلية التمريض

 . في إدارة الوقت ارةمه .28

عدادفي االتصال  اليةع مهارة .29  . التقارير وا 

 . القرارات وتحمل المسئوليات وحل المشكالت اتخاذعالية على  قدرة .31

 . متقدمة في مجال ا لتخطيط االستراتيجي مهارات .31

 . العملوالفهم لطبيعة العمل باإلدارة التي سيرأسها من خالل الممارسة العملية في نفس مجال  المعرفة .32

 . القوانين واللوائح واإلجراءات المنظمة للعمل فهم .33

القدرة على تطوير األداء وذلك بتحسين مستوى أداء العاملين واالنتفاع بوقت العاملين في العمل  .34
 وتحسين استخدام الموارد واإلمكانات

 


