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 معايري ترشيح القيادات األكادميية للمناصب اإلدارية جبامعة أم القرى

 

 مقدمة :

ة لدددددد  حلدددددني ةصدددددد  ني أ عدددددد   احلمدددددد ص ةالاددددددلى ةالندددددلم  لدددددد    ينددددددا  مدددددد    

 ةبعد،

فددددددددات اجلامنددددددددات اجلامعيددددددددة   هياتنددددددددا اجلعاصددددددددرى تعددددددددد أهددددددددد أ دددددددد  اجل ددددددددات         

كو  ددددددا ت دددددد ل  اندددددداةليات ةم ددددددام    ؛لاجلندددددداةلة  دددددد  تقدددددددم ا تمدددددد  ة   ددددددتني     

متعدددددددددى إل دددددددداد الكدددددددوادر اجلتماادددددددة امتلددددددد  ا دددددددا ت العلميدددددددة ةاجل نيدددددددة،         

جلددددددددا يعا يددددددددني ا تمدددددددد  مدددددددد     طددددددددرا احللددددددددو  العلميددددددددة إصددددددددافة إه  إمدددددددد ام ا 

مشددددددددددكلت ، ةيقدددددددددد  العددددددددددبمي األكدددددددددد   لدددددددددد   ددددددددددات  القيددددددددددادات األكادمييددددددددددة    

باجلامعددددددة ، كمددددددا ينددددددتلجلم اجلناددددددب القيدددددداد  اجلددددددامع  تددددددوفر شماددددددية  لدددددد        

قدددددددرات قياديددددددة ةإداريددددددة ةأكادمييددددددة متميددددددجلى ، إ ددددددافة إه مددددددا يتندددددد  بددددددني مدددددد      

مدددددد  القدددددددرى  النددددددمات الشماددددددية الددددددم تا لددددددني للقيددددددادى   منددددددا  مدددددد  التعدددددداةت       

 لدددددددد  إدارى األ مددددددددات ةهددددددددخم اجلشددددددددكلت ةفدددددددد  التواصددددددددخم مدددددددد   تلدددددددد  ف ددددددددات       

ا تمددددددد  اجلدددددددامع  مددددددد  ال ل دددددددة ةاألمدددددددات ى ةاجلدددددددو    اإلداريددددددد  ، ةالن دددددددو      

بال  ددددددددد، العلمددددددددد  ، ةًدمدددددددددة ا تمددددددددد ، ةدا مدددددددددا  يدددددددددرت    ددددددددداا اجلامعدددددددددة    

ك دددددددا   حتقيددددددد  أ دددددددداف ا بددددددداجل ود الدددددددم ت ددددددد  ا القيدددددددادات ةاجل دددددددارات الدددددددم  تل  

تلدددددد  األ دددددددام إه ةاقدددددد  ملمددددددوا، ةمدددددد   دددددد ا اجلن لدددددد  تنددددددع   امعددددددة     ويددددددخمحت

أم القدددددددرى إه حتنددددددد  اًتيدددددددار قيادات ددددددددا األكادمييدددددددة الدددددددم يتوقددددددد  أت تشدددددددد خم       

مناصدددددددب إداريدددددددة    دددددددومي معدددددددايري الندددددددمات الشمادددددددية ، ةالك ايدددددددات العلميدددددددة        

 ةاجل نية الم ُتمكن ا م  ا   لع ا ام ا بك اميى  الية .

 اجلعايري:تكجلات الم مت ا  تماد  لي ا   ة     ه اجلر

اجل ددددددددددادأل ةالقددددددددددي  األًلقيددددددددددة اجلن  قددددددددددة مدددددددددد  الشددددددددددريعة اإلمددددددددددلمية ةمددددددددددا   -1

 تت منني    القيادى ةًاا ا ا ةمسات القا د ال عا .

ا جتا دددددددددات العاجليدددددددددة   ترشددددددددديح ةاًتيدددددددددار القيدددددددددادات األكادمييدددددددددة لتدددددددددول       -2

 اجلناصب اإلدارية.

اجلنادددددددب القيددددددداد  ةاجل دددددددام ةاجلنددددددداةليات اجلرت  دددددددة بدددددددني، ةمدددددددا يت ل دددددددني  ط يعدددددددة  -3

 م  مسات شماية ةك ايات  لمية ةم نية.

  حتقيددددددد  العدالدددددددة  اركدددددددة اجلملكدددددددة العربيدددددددة الندددددددعودية  تو  دددددددات دةلتندددددددا اجل -4

 .2030ةتكافا ال رص م  ًل  رؤية اجلملكة 

 اجلعايري:أ دام ة     ه 

ةالك ايدددددددات العلميدددددددة ةال نيدددددددة الدددددددل م توافر دددددددا   الشمادددددددية،حتديدددددددد الندددددددمات  -1

   شاغخم اجلناب.

اكتشدددددددام الك ددددددداميات مددددددد  الكدددددددوادر األكادمييدددددددة باجلامعدددددددة الددددددد ي  ميتلكدددددددوت     -2

الندددددددمات الشمادددددددية ةالك ايدددددددات العلميدددددددة ةاجل نيدددددددة لتدددددددول  اجلناصدددددددب القياديدددددددة        

 منتق ل .
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العمدددددددددخم  لددددددددد  ت ي دددددددددة صددددددددد   دددددددددات مددددددددد  الكدددددددددوادر  ات الك ددددددددداميى للتعاقدددددددددب     -3

 و ي     اجلناصب القيادية.ال

ا مدددددددددتناد إه معدددددددددايري تتنددددددددد  باجلو دددددددددو ية ةاجلددددددددددارى   اًتيدددددددددار العناصدددددددددر   -4

 القيادية.

 

 القيادات األكادميية للمناصب اإلدارية ايري تجلكية ةترشيحمع

 

 تجلكيددددددة ةترشدددددديح  دددددد ه ممو ددددددة مدددددد  اجلعددددددايري الددددددم مدددددد  شدددددد   ا أت تنددددددا د    

 : اإلداريةأ نب اجلرش   م  القيادات األكادميية للمناصب 

 

 النمات الشماية: أة  : معايري

تشددددمخم  دددد ه اجلعددددايري النددددمات اة لقيددددة ةا  تما يددددة ةاإلدراكيددددة ةا   عاليددددة. لكدددد     

 ظدددددرا  لادددددعوبة قيددددداا ةتقيدددددي   ددددد ه الندددددمات بشدددددكخم مو دددددو  ، ميكددددد  أت يكدددددوت     

ت ادددديل  ةمنددددتوى  ددددام ، ة دددد ا مت إدرا  مسددددات   التقيددددي   لدددد  منددددتوي : منددددتوى   

( حتدددو   دددو ر الندددمات اجلن دددوية حتت دددا، لتندددا د        umbrella traits امعدددة  

ة ود ددددا يعددددع ة ددددود معظدددد  النددددمات الت ادددديلية    دددد ا اجلعيددددار، ةاددددا    التقيددددي ؛ ألت

أ  دددا مسدددة مركجليددددة ةاهددددى ةلينددددن ممو دددة مسدددات، فدددديمك  مددد ل تاددددمي  أدةات       

واقددددددددددددد   دددددددددددددددى   اجلقابلدددددددددددددة الشمادددددددددددددية، أة مقدددددددددددددايي       ك مددددددددددددد لة أة م

 psychometrics) ،  ةفيمدددددا يلددددد  ت اددددديخم  ددددد ه   للكشددددد   ن دددددا بشدددددكخم مو دددددو

 اجلعايري:

 اة لقية:النمات  -1

 ة افتني.تقوى اص  (أ 

 ةاأل اى.اةل  احلن  ةاحلل   (ب 

 ةالعمخم.الادق   القو   (  

 اجلا ب.اجلرة ة ةالتوا   ةل   (د 

 ةأ ظمت ا.ا لتجلام بقي  اجلامعة  (ه 

 .(" كنمة  امعة   ه النمات اة لقيةintegrityةميت  معاملة مسة " ا متقامة  

 ا  تما ية:النمات  -2

 .أمرهةلو ى  للوط الو مي  (أ 

 ا  تمامي للجامعة. (ب 

 اجلو و ية ةالش افية. (  

 ةا  رتام باة  . النقد،ةتق خم  التنامح، (د 

 ةهن  التعامخم مع  . ةتقدير  ،اهرتام  ملمي العمخم  (ه 

 إقنا   .ةالقدرى  ل   اآلًري ،الت  ري اإلجياب     (ة 
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"صددددددددق  مسدددددددم:تددددددتلم      ة دددددد ه الندددددددمات ا  تما يدددددددة ي لددددددب  لي دددددددا معدددددددات   

 (belonging ا  تمامي

 ميت  معاملت ا كنمة  امعة   ا اجلعيار. "، ةالم( empathyةالشعور باآلًري   

 النمات اإلدراكية: -3

 ا مرتاتيج .القدرى  ل  التن ا ةالت كري  (أ 

 معة األف  ةبعد النظر. (ب 

 ختا  القرارات اجلنام ة.اة هن  التارم (  

 القدرى  ل  الت كري الناقد ةاإلبدا  . (د 

 Wisdom and business  ةمديت  معاملدة مسدة "احلكمدة ةالرؤيدا ا متشدرافية      

vision).كنمة  امعة   ه النمات ا دراكية " 

 ا   عالية:النمات  -4

 ةا تجلات العاط  . ال  ات، (أ 

     الن    ند ال  ب. (ب 

 ةا  ا .أت يكوت م ي ا  للمنا  احمل جل للعمخم  (  

 لآلًري .يكوت مادر قل   أ  (د 

( كندددمة emotional intelligenceةمددديت  معاملدددة مسدددة "الددد كامي العددداط  "  

  امعة تلم   و ر   ه النمات ا   عالية.

 القيادية :اجلعايري  ا يا : 

أت يكوت للمرشح إجلام برؤية ةرمالة ةقي  ةأ دام اجلامعة ةالكليدة الدم ينتمد      - أ

 إلي ا، ةم ام الوكا ت ةاألقنام ةاجلراكجل التابعة  ا.

 أت يتن  اجلرشح باجلو و ية ةالش افية. - ب

 أت تكوت لدية رؤية ت ويرية للكلية ةمننوبي ا. - ت

  ية ةالتو ية ا تمعية.األ ما  الت و فا خم  أت يكوت لني ام ام  - ث

 أت تكوت لني قدرى  ل  إبرام شراكات متمعية فا لة. -  

 أت تكوت لديني هايلة تراكمية م  اجلشاركة   أ ش ة اجلامعة. - ا

  ال ا : اجلعايري العلمية :

 مرموقة.أت يكوت للمرشح إ تا   لم    ملت  لمية  - أ

 .احمللية ةاإلقليمية ةالعاجلية.أت يكوت لني ه ور   العديد م  اجلا رات العلمية  - ب

   ارت ددددددا  ة ددددددود مدددددد   بددددددد ، اجلنددددددا دىةالعمددددددادات  اجلعا ددددددد الرتشدددددديح  نددددددد - ت

 باجلنادددددددددب األًدددددددددرى ً اتدددددددددني أة للمرشدددددددددح العلمددددددددد  التماددددددددد  مدددددددددا 

 اجلعلومدددددددات تقنيدددددددة لعمدددددددادى الرتشددددددديح فمددددددد ل لدددددددني، مريشدددددددح الددددددد   اإلدار 

 أة اجلعلومدددددددددات  بتقنيدددددددددة م اشدددددددددرى صدددددددددلة  لتماادددددددددني يكدددددددددوت أت ين  ددددددددد 

أة  ةالتنددددددددجيخم الق ددددددددو  لعمددددددددادى الرتشدددددددديح أمددددددددا،  مدددددددد ل اآللدددددددد  احلامددددددددب
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 فلبددددددد ةحنو ددددددا ا تمدددددد  ًدمددددددة أة العليددددددا الدرامددددددات أة ال ددددددلب شدددددداةت

 الددددددددم العلميددددددددة ةاجلواصدددددددد ات للتمااددددددددات اجلامعددددددددة إدارى حتديددددددددد مدددددددد 

 العمادى. تل   ميد   توافر ا ترغب

 ةًار  دددددددا  اجلامعدددددددة داًدددددددخم   لميدددددددة ةم دددددددادرات  إمددددددد امات لدددددددني  يكدددددددوت أت - ث

 الدددددددددددةرات ةإقامددددددددددة إ ددددددددددداد   ةاجلشدددددددددداركة احملا ددددددددددرات، إلقددددددددددامي م ددددددددددخم

 ةاجلددددددددددا رات العلميددددددددددة اجللتقيددددددددددات ةتنظددددددددددي  ، العمددددددددددخم ةةرش ةالندددددددددددةات

 الت و ية. ةاحلملت التمااية

 : اجلعايري اجل نية:رابعا

 اآلت :ين    مرا اى 

  هدددددددا  كدددددددات الرتشددددددديح جلنادددددددب    ميدددددددد (، ين  ددددددد  مرا ددددددداى أت ميتلددددددد      - أ

أة إدارى   مددددددددادى،ًدددددددد ات  مليددددددددة ةإداريددددددددة مددددددددابقة كوكالددددددددة     اجلرشددددددددح 

، ةكددددددددددد ل    هدددددددددددا    مدددددددددددخم،قنددددددددددد ، أة إدارى مركدددددددددددجل، أة إدارى فدددددددددددرق   

اجلرشددددددددح  ين  دددددددد  مرا دددددددداى  أت ميتلدددددددد  الرتشدددددددديح جلناددددددددب  ر ددددددددي  قندددددددد   

مركدددددددددجل، أة إدارى فدددددددددرق ًددددددددد ات  مليدددددددددة ةإداريدددددددددة مدددددددددابقة م دددددددددخم إدارى   

  مخم ، أة ر امة جلنة.

جلدددددددام ا باجل دددددددام اإلداريدددددددة األمامدددددددية مددددددد  خت دددددددي  ةتنظدددددددي  ةتو يدددددددني،       اإل - ب

 ةمتابعة ةتقوي .

 جلام بلوا ح اجلامعة ةأ ظمت ا.اإل - ت

 م ارات التواصخم الكتابية ةالش وية، ةم ارات احلوار ةاإلقناع. لديني - ث

ريددددددددة داًددددددددخم أت تكددددددددوت لددددددددني مشدددددددداركات     ددددددددوية جلددددددددات  لميددددددددة ةإدا   -  

 اجلامعة. الكلية، أة القن ، أة

  امة: ًامنا : معايري

 اجلرش  :م  ال رةر  مرا اى اجلعايري العامة التالية   

ة  القيددددددددداد ،ميتدددددددددا  اجلرشدددددددددح بالك ددددددددداميى القيميدددددددددة ةاجل نيدددددددددة ةاحلددددددددد      أت  - أ

ُترا ددددددد  الرتدددددددب العلميدددددددة  األكادمييدددددددة ، مددددددد  احلدددددددرص  لددددددد  أت يكدددددددوت       

اجلرشددددددددح قريددددددددب   ددددددددد بالنشددددددددا  العلمدددددددد  ةاحلددددددددرا  ال   دددددددد  ، كمددددددددا       

  ل  منتوى القن  ةالكلية. فا ل اين    أت يكوت اجلرشح كادر

 ددددددددم إشددددددد ا    دددددددو  ي دددددددة التددددددددري  اجلديدددددددد بددددددد   منادددددددب إدار  إ         - ب

منددددددا د ليكتنددددددب   ك مددددددتا مددددددنوات مدددددد  تعيينددددددني  ( 3بعددددددد م دددددد   ددددددلث   

الت ا ددددددد   ددددددد   ددددددد ا ال ددددددداب    هالدددددددة النددددددددرى ةتدددددددوفر   ةميكددددددد ًددددددد ى 

( 3اجلدددددددارى لدددددددى الشددددددم  الدددددد   م دددددد   لدددددد  تعينددددددني أقددددددخم مدددددد   ددددددلث   

 منوات(.

مرا دددددداى أت يددددددت  التعددددددي  ًددددددار  أةقددددددات الدددددد رةى ةفقددددددا  لظددددددرةم ة دددددددة       - ت

  يددددددت  تعددددددي   ميددددددد الق ددددددو   اجل ددددددا :فعلدددددد  مدددددد يخم   مددددددادى،أ مددددددا  كددددددخم 

ةالتنددددددددددجيخم     ايددددددددددة أة بدايددددددددددة أ  فاددددددددددخم درامدددددددددد  أة ًددددددددددل  فددددددددددرتى  
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فدددددددُيقرتا أ   األكادمييدددددددة،ة كددددددد ل  احلدددددددا  بالننددددددد ة للكليدددددددات    الق دددددددو ،

ةأت يدددددددددت  حتاشددددددددد   الدرامددددددددد ،يدددددددددت  التعدددددددددي  إ    منتاددددددددد  ال ادددددددددخم  

 درام .إصدار قرارات التعي      اية أة بداية أ  فاخم 

ةرؤمدددددددامي األقندددددددام مددددددد  فدددددددرتى     الك ليدددددددات،م فدددددددرتى ةكدددددددلمي  ؤاومرا ددددددداى تددددددد  - ث

ليددددددتمك  العميددددددد اجلديددددددد    ةا  ت ددددددامي،العميددددددد احلددددددال  مدددددد  هيدددددد، ال دددددددمي     

ةُيمكدددددد  هددددددخم  لدددددد  مدددددد  ًددددددل   بددددددني،مدددددد  تكددددددوي  فريدددددد  العمددددددخم اةدددددداص 

 ديددددددددد فدددددددددرتى أ  ةكيددددددددخم أة ر دددددددددي  قنددددددددد  لددددددددن   ال دددددددددرتى اجلت قيدددددددددة    

مدددددد   تددددددد   ُةيع دددددد  فقدددددد ،للعميددددددد احلددددددال  ُي ددددددام إلي ددددددا شدددددد ر ةاهددددددد    

 .  إ ا رغب العميد اجلديد   بقا نيفرتتني ألك ر م  ش ر إ

دامي القيددددددداد  األكدددددددادمي  اجلعددددددد    منادددددددب إدار     ميدددددددد    أيدددددددت  تقيدددددددي    -  

 ا ت ددددددامي/ ةكيددددددخم / ر ددددددي  قندددددد  / مدددددددير مركددددددجل/ مشددددددرم  ددددددام  ق ددددددخم       

مددددددى تعيندددددني بندددددتة أشددددد ر(، بنددددداميو  لددددد  ماشدددددرات إ دددددا   دددددددى ، ة تدددددا          

التقيددددددي  اجلن  قددددددة مدددددد  حتليددددددخم امددددددتمارات تقيددددددي  معددددددال  مدددددددير اجلامعددددددة  

، الدددددددددوكلمي ، أ  دددددددددامي  ي دددددددددة التددددددددددري  ،  ةمنندددددددددوب  اجلامعدددددددددة  ددددددددد      

يعملدددددددوت   اجل دددددددة الدددددددم يددددددددير ا ، ةإ ا امدددددددتوف   لددددددد  بدر دددددددة  اليدددددددة ،  

إ دددددددافية ةاهددددددددى ، مددددددد  األًددددددد    ا  ت دددددددار    فيدددددددت  التجديدددددددد لدددددددني ل دددددددرتى 

 ددددددددم التجديدددددددد أل  قيددددددداد  أكدددددددادمي  ألك دددددددر مددددددد  فرتتددددددد      ددددددد      

اجلناددددددب إ    أ ددددددي  احلدددددددةد، ة  ميندددددد  شدددددد لني جلناددددددب مددددددا ل رتتدددددد  أت       

 يرتشح جلناب حًر، شري ة أ  جيم  ب  اجلنا     حت ةاهد.

ددى، يرا دددددددد   نددددددددد ت  يدددددددد   دددددددد ه اجلعددددددددايري أت تكددددددددوت ةفدددددددد  حليددددددددة  دددددددد     - ا

 اجلامعة.ةمعلنة جلمي  مننوب   ةةا  ة،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


