كلٌة التربٌة الرًاضٌة للبنات

معايري أختيار القيادات
األكادميية واإلدارية

ً
اوال :معاًٌر اختٌار العمداء ووكالء الكلٌة:

 .1اعداد رؤًة لتطوًرالكلٌة .
 .2اعددداد الةطددة االصددتراوٌلٌة والتنلٌكًددة للكلٌددة او اللامعددة او ا م صشددة
اجتماعٌة او رًاضٌة .
 .3شارك فى للان التطوًر بمركز ضمان جودة التعلٌم بالكلٌة و اللامعة.
 .4شددارك فددى ونلٌددك المتددروعات التنموًددة الةاضددة بم صشددات الملتم د او
انتددطة التنددوًر والة افددة الملمعٌددة مددر خددالل االشددتراك فددى اللاعلٌددات
الت ددي ونامم ددا م صش ددات الملتمد د الةارجٌ ددة او عل ددو اللل ددان الداخلٌ ددة
باللامعددة فددى ملددال خدمددة الملتم د وونمٌددة البٌ ددة او علددو اللمعٌددات
االهلٌة وم صشات الملتم المدني.
 .5علو جمعٌات علمٌة اقلٌمٌة او محلٌة او دولٌة.
 .6المتاركة في و ٌٌم دورًات اقلٌمٌة اومحلٌة او دولٌة .
 .7المتاركة فى الم ومرات المحلٌة او االقلٌمٌة او الدولٌة.
 .8العمل باللان العملٌة الدائمة.
 .9المتاركة في االنتطة الطالبٌة بالكلٌة او باللامعة.

ً .11لل ددل الحط ددول عل ددى ج ددائزة و دًرً ددة او وت ددلٌعٌة او دولٌ ددة عل ددى
مشتو الكلٌات او الدولة .
 .11حاضل على شمادات دولٌة ل ٌادات الكمبٌوور .ICDL
 .12حاضل على .TOEFL
 .13عدم ووقٌ ا جزاءات علٌه.

ً
ثانٌا :معاًٌر اختٌار رئٌس ال شم:
 .1النتر في دورًات اقلٌمٌة او محلٌة.
 .2الدعوة كمتحدث فى م ومرات.
 .3المتاركة في وض رؤًة لتطوًر الكلمة.
 .4المتاركة في وض الةطة االصتراوٌلٌة والتنلٌكًة للكلٌة او اللامعة.
 .5الحطول علي شمادات دولٌة ل ٌادة الكمبٌوور .ICDL
 .6حاضل على .TOEFL
 .7المتاركة في للان التطوًر بمركز ضمان جودة التعلٌم (اعدعدد الم دررات
التعلٌمٌددة والكدتددل والم للددات الدراصددٌة او انتدداج الم ددررات واالمتحانددات
الرقمٌة او وطوًر طرق التددرًس وادمداج وكنولوجٌدا االوطدال فدي العملٌدة
التعلٌمٌة او اصتةدام اصدتراوٌلٌا مةتللدة فدي التعلدٌم و الدتعلمك بالكلٌدة
او اللامعة.

 .8المتاركة في ونلٌك المتدروعات التنموًدة الةاضدة بم صشدات الملتمد او
انتددطة التنددوًر والة افددة الملتمعٌددة مددر خددالل االشددتراك فددي اللاعلٌددات
التددي وناممددا م صشددات الملتم د الةارجٌددة او علددوًة الللددان الداخلٌددة
باللامعة في ملال خدمة الملتم وونمٌدة البٌ دة او االصتتدارًة العملٌدة
الم دم ددة لةدم ددة الم صش ددات الملتمعٌ ددة او عل ددوًة اللمعٌ ددات االهلٌ ددة
وم صشات الملتم المدني.
 .9المتاركة في االنتطة الطالبٌة بالكلٌة.
 .11والٌف كدتل علمٌة في ملال التةطص.
 .11علوًة اللمعٌات العلمٌة المحلٌة او الدولٌة .
 .12عدم ووقٌ ا جزاءات علٌه .

ً
ثالةا  :معاًٌر اختٌار رئٌس وحدة ضمان اللودة:
 .1اعداد رؤًة بملال ضمان جودة التلعٌم واالعتماد بالمكلٌة .
 .2ذو خبرة في ملال جودة التعلٌم واالعتماد ال و ل عر  5صنوات.
 .3حاضددل علددى دورات فددى نلددس الملددال مددر المٌ ددة ال ومٌددة للددمان جددودة
التلعٌم واالعتماد .
 .4شارك فى متارً وطوًر التعلٌم بالكلٌة او اللامعة.
 .5عمل باحد مراكز او ووحدات ضمان اللودة .

 .6عمل كمراج خارجى .CIQAP – QAAP
 .7شارك فى ال اء ندوات ومحاضرات وورش عمل .
 .8شددارك فددى وضد المعدداًٌر ال ومٌددة االكادًمٌددة المرجعٌددة  NARSلملددال
التربٌة البدنٌة والرًاضٌة.
 .9اشددرع علددى ناددام الت ددوًم الددداخلى Internal Auditing System
باقشام الكلٌة ومراجعة الت ارًر الموث ة الةاضة بما.
 .11اش ددرع عل ددى وط ددمٌم حم ددالت التوعٌ ددة لنت ددر ث اف ددة الل ددودة وكٌلٌ ددة
وطبٌ ما .
 .11الحطول على شمادات دولٌة ل ٌادة الكمبٌوور.ICDL
 .12حاضل على .TOEFL
 .13عدم ووقٌ ا جزاءات علٌه.

ً
رابعا  :معاًٌر اختٌار ال ٌادات االدارًة:
 .1حاضل على درجة البكالورًوس .
 .2حاضل على التمادة الددولٌة ل ٌادة الكبٌوور .ICDL
 .3حاضددل علددى الب درامر التدرًبٌددة التددي وحددددها لدده الكلٌددة والتابعددة بوحدددة
التدرًل بالكلٌة .
 .4عدد صنوات الةبرة ال و ل عر  11 : 8صنوات في ملال االدارة .

 .5صاهم في اعمال اللودة بالكلٌة .
 ً .6دم و رًر الكدلاءة الشنوًة له.
 .7عدم ووقٌ اي جزاءات علٌه .

