
 

 معاییر اختیار وتعیین وترقیھ القیادات االداریھ

 

  ختیار مدیر الكلیھ یجب ان تتوفر فیھ الشروط التالیھا -1
 

 المعاي�ي  م
 ان �كون بدرجه مدير عام ع� االقل 1
 نجاحبان �جتاز التدر�ب الذى تت�حه ال�ل�ه والجامعه  2
 ان �جتاز المقابله الشخص�ه 3
اف والتوج�ه 4 ي الق�ادە واال�ش

 ان �كون لد�ه مهارە عال�ه �ف
 ان �ج�د التعامل مع ال�مبيوتر 5
 ) ICDL(  ان �كون حاصل ع� شهادە ق�ادە ال�مبيوتر الدول�ه 6
 1978 عام 47انون بق ان �كون ملما  7
 ان �كون لد�ه مهارە ادارە الوقت 8
ي االتصال واعداد التقار�ر 9

 ان �كون لد�ه مهارە عال�ه �ف
 ان �كون لد�ه قدرە عال�ه ع� اتخاذ القرارات وتحمل المسئول�ه 10
ي  11

ي سجله الوظ��ف
 اال �كون لد�ه جزاءات �ف

 
 التالیھ  اختیار مدیري االدارات یجب ان تتوفر فیھم الشروط -2

 المعاي�ي  م
ي �عمل بها حسب قانون  1 ي مجال االدارە اليت

ە �ف   47ان �كون لد�ه خ�ب
 ان �شغل الدرجه االو� ع� االقل 2
اف 3 ي الق�ادە واال�ش

 ان �كون لد�ه مهارە عال�ه �ف
 ان �كون لد�ه القدرە ع� العمل تحت ضغط 4
ي  5

 ان �كون لد�ه القدرە ع� التوج�ه والتحل�ل المنط�ت
 القرارات وتحمل المسئول�ه  ان �كون لد�ه القدرە ع� اتخاذ 6
 ان �كون لد�ه مهارات ادارە الوقت 7
ي االتصال واعداد التقار�ر 8

  ان �كون لد�ه مهارە عال�ه �ف
 ان �كون لد�ه مهارە العمل بروح الف��ق 9

ي  اال �كون لد�ه جزاءات 10
ي  �ف

 سجله الوظ��ف
�عات والنظم المعمول بهاان �كون ع� علم  11 ف والت�ش   بالقوانني



 

 الختیار رؤساء االقسام االداریھ یجب ان تتوفر فیھم الشروط التالیھ -3

 

 المعاي�ي  م

ي مجال القسم ال 1
ە �ف 47�عمل به حسب قانون  ذيان �كون لد�ه خ�ب  

 ان �شغل الدرجه الثان�ه ع� االقل 2

ي التخط�ط  3
والتنسيق والتنظ�م وفن التعامل مع االخ��نان �كون لد�ه مهارە �ف  

ف المعمول بها 4 ي استخدام الحاسب واالنظمه والقوانني
 ان �كون ع� علم �ف

 ان �كون لد�ه القدرە ع� التنظ�م والتنسيق والمتابعه واعداد التقار�ر 5

 

 

 : اسس الترقیات الوظیفیھ -4
  

 المعاییر م
ق�ه للوظ�فه الشاغرەاالقدم له االقدم�ه :  : االقدم�ه  1 اول��ه ال�ت  

 ال�فاءە  2

  االقدم�ه مع ال�فاءە 3

ي مجال عملهان �كون اجتاز  4
دورات �ف  

التعامل مع ال�مبيوتر�ج�د  ان  5  

 ان �كون متخصص  6

�ل�هبكافه الجوانب االدار�ه والمال�ه والتنظ�م�ه للان �كون ملما  7  

مرؤوس�هان �كون لد�ه القدرە ع� احتواء   8  
   والتعامل معهم و معرفه امكان�ات كل منهم

 


