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كلمة مدير الجامعة
عمل��ت اجلامع��ة خ�لال العام�ين املا�ضي�ين عل��ى ع��دد م��ن امل�شاريع
واملب��ادرات التطويري��ة ،الت��ي �آم��ل �أن حتق��ق الأه��داف املرج��وة منها،
وت�سه��م يف نقلة نوعية وكمية يف برامج اجلامعة الأكادميية والبحثية،
وت�ساعده��ا يف الو�صول �إىل م�ستوى متق��دم عاملي ًا .وهذا دون �شك لن

يت�أتى �إال بعزمية جادة نحو التميز يف مرحلة تتطلب التناف�س مع الآخرين،
م��ا ي�ستل��زم عل��ى اجلامع��ة �أن تفت��ح ملن�سوبيه��ا قن��وات امل�ساهمة
وامل�شارك��ة يف التطوي��ر ،فاجلمي��ع ��شركاء يف الطري��ق نح��و الري��ادة
العاملية.

ونظ��ر ًا مل��ا متثله عمادة الكلي��ة من ركيزة �أ�سا�سي��ة يف م�شاريع

التطوي��ر والتحديث الت��ي ن�سعى �إليها جميع ًا ،فق��د حر�صت اجلامعة �أن
يك��ون الرت�شيح واالختي��ار لعمداء الكليات وفق عم��ل م�ؤ�س�سي ،ومبني
عل��ى �آليات و�إج��راءات تت�سم مبعاي�ير مو�ضوعية ،وت�أخ��ذ يف االعتبار كل
ال�سمات القيادية والعلمية والكفاءة الإدارية املطلوبة يف عميد الكلية.
ل��ذا مت ت�شكيل «اللجنة اال�ست�شارية الختي��ار عمداء الكليات واملعاهد»
باجلامعة.
فعل��ى الرغ��م م��ن تباي��ن التج��ارب العاملي��ة يف اختي��ار القي��ادات
الأكادميي��ة يف م�ؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل� ،إال �أنه ميكن النظ��ر �إىل جتربة
جامعة امللك �سعود بت�شكيلها هذه اللجنة على �أنها جتمع بني �سمات
وخ�صائ�ص جمموعة من التج��ارب جلامعات عاملية رائدة ،يقوم بع�ضها
على التعيني ،وبع�ضها الآخر مبني على االنتخاب.
فف��ي الوقت الذي �آم��ل �أن ي�سهم هذا الكتي��ب يف التعريف بهذه
اللجنة وما يقوم عليه عملها من �إجراءات تت�ضمن معايري للمفا�ضلة بني
املر�شح�ين لعمادات الكليات� ،إال �أنني �أطمح �أن جتد هذه التجربة حقها

من التقومي �سعي ًا لتطويرها لنجني النتائج املرجوة منها.

مدير اجلامعة
عبداهلل بن عبدالرحمن العثمان
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تمهيد

جلامع��ة امللك �سعود مبادرة رائدة يف تنظيم اختيار عم��داء الكليات واملعاهد ،حيث �صدر
قرار معايل مدير اجلامعة بتاريخ � 16شوال 1428هـ بت�شكيل جلنة ت�سمى «اللجنة اال�ست�شارية
الختيار عمداء الكليات واملعاهد» لرتفع ملدير اجلامعة بالتو�صية ب�أ�سماء املر�شحني لعمداء
الكليات واملعاهد ،وفق ًا لالئحة تنفيذية معتمدة تكون �أ�سا�س ًا الختيار املر�شحني ،وتت�ضمن
تنظي��م �إج��راءات االختيار ومتطلب��ات الرت�شي��ح و�أ�ساليب التق��ومي واملقاب�لات واملوا�صفات
واخل�صائ�ص واملهارات واخلربات املتوفرة لدى املر�شحني.
قام��ت اللجنة من��ذ ت�شكيلها بعقد العديد م��ن االجتماعات لو�ض��ع القواعد الأ�سا�سية
لعملها ،حيث متت اال�ستفادة من جتارب جامعات عاملية ودرا�سة الإجراءات املتبعة فيها
الختي��ار العمداء واالطالع على معايريه��ا الختيارهم ،وامل�س�ؤوليات املناطة بهم .كما قامت
اللجن��ة با�ستطالع �آراء العم��داء احلاليني حول كثري من النقاط الت��ي در�ستها ،ودعت الزمالء
من �أع�ضاء هيئة التدري�س للتوا�صل معها ب�إبداء اقرتاحاتهم وملحوظاتهم.
وملا لهذه املبادرة من �أهمية يف تطوير العمل امل�ؤ�س�سي يف اجلامعة ،ورغبة يف
تعميم هذه التجربة لال�ستفادة منها وتطويرها ،فقد ر�أت اجلامعة �إعداد هذا الكتيب لعر�ض
�أبرز مالحمها
يت�ضمن الكتيب:
• �أهداف ومهام اللجنة اال�ست�شارية الختيار عمداء الكليات واملعاهد.
• معاي�ير املفا�ضلة ب�ين املر�شحني من حيث الكفاءة القيادي��ة وامل�ؤهالت العلمية،
والكفاءة الإدارية.
• �إجراءات ا�ستقبال الرت�شيح واالختيار.
• متطلبات الرت�شيح.
• النموذج املتبع يف الإعالن عن فتح باب الرت�شيح.
• مناذج تقومي املر�شحني وتقييم �أداء العميد الراغب يف التجديد.
• �آلي��ة مقرتح��ة لال�ستف��ادة من هذه الآلي��ات لتطبيقها على م�ست��وى الكليات الختيار
ر�ؤ�ساء الأق�سام.
• الأعمال املقرتحة للجنة يف الفرتة القادمة.

لالتصال باللجنة:

اللجنة اال�ست�شارية الختيار عمداء الكليات واملعاهد
جامعة امللك �سعود
�صندوق بريد 2454 :الريا�ض 11451
هاتف 4673377 :فاك�س4670330 :
بريد �إلكرتوينacdn@ksu.edu.sa :
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أهداف اللجنة

مهام اللجنة

تهدف اللجنة �إىل الإ�سهام يف تكوين قيادة �أكادميية و�إدارية

•

اال�ستف��ادة من جتارب اجلامعات املرموق��ة و�أنظمة التعليم العايل املختلفة

العمي��د القادر على خلق بيئة �أكادميية منتجة وفاعلة ،وهو

•

تعزي��ز مب��د�أ ال�شفافي��ة والعم��ل امل�ؤ�س�سي يف �آلي��ات و�إج��راءات الرت�شيح

•

جم��ع الأفكار والر�ؤى العملية لتطوير الكلية �أو املعهد وعر�ضها على العميد

•

تطوي��ر بيئ��ة العم��ل الإداري من حي��ث ال�صالحيات الت��ي تتيح للعم��داء الإبداع

رائ��دة يف الكليات من خ�لال و�ضع قواعد و�إج��راءات الختيار

�أم��ر �سينعك���س �إيجاب��ا على تكوي��ن جمل�س جامع��ة فاعل
وقادر على قيادة اجلامعة وحتقيق طموح من�سوبيها ،من

خ�لال الدع��م الذي تلق��اه اجلامعة م��ن والة �أمر ه��ذه البالد
حفظهم اللـه.

وتعد هذه اللجنة من �أهم اللجان يف اجلامعة ،كما ذكر

ذلك مع��ايل مدير اجلامع��ة ،وتعمل على ��ضرورة اال�ستفادة
م��ن جتارب اجلامع��ات العاملية الأخرى .و�أعط��ى معايل مدير
اجلامع��ة اللجن��ة كاف��ة ال�صالحي��ات الالزم��ة الختي��ار العميد
القادر على خلق بيئة �أكادميية منا�سبة تلبي طموح من�سوبي
الكلي��ة ،وب�صالحي��ات و�إمكانات تتالءم مع ه��ذا التوجه اجلديد

يف قيادة العمل الأكادميي يف اجلامعة.

يف �أ�ساليب الرت�شيح واالختيار والتقومي.
واالختيار للعمداء.

القادم لال�ستفادة منها.

والتمي��ز والقيادة وحتم��ل امل�سئولية واتخ��اذ القرار مع �إر�ساء مب��د�أ ال�شفافية
والتقومي بالأ�ساليب املنا�سبة.

•

بح��ث �آلي��ة للتقومي الذات��ي وامل�ؤ�س�سي لعمل القي��ادات الإدارية يف الكليات،

ورمبا ي�ستفاد منها يف الأق�سام و�إدارات اجلامعة الأخرى.

•
• و�ض��ع �إط��ار ع��ام ل�صف��ات العميد املث��ايل ته��دف للم�ساع��دة يف الرت�شيح
العمل على و�ضع الئحة لأ�ساليب الرت�شيح و�إجراءات االختيار.

واالختيار ،كما تت�ضمن تنبيه العميد �إىل توقعات اجلامعة �أو كليته منه.

السمات المتوقعة في المرشحين لمناصب
عمداء الكليات والمعاهد في جامعة الملك سعود

•
• االلت��زام بقي��ادة التطوير امل�ستمر ملنهجي��ات الأق�سام الأكادميي��ة داخل الكلية مبا

بناء على ثالثة حماور:
تتم املفا�ضلة بني املر�شحني ل�شغل من�صب عميد ً

•

أو ً
ال :محور كفاءة قيادية

•
• مه��ارات االت�صال ال�شفهي والكتابي  ,ومهارات التعامل مع احلا�سب الآيل ,والقدرة

•
• �سجل �سابق للمر�شح يج�سد قدرة املر�شح على و�ضع برامج تنفيذية مبنية على
القدرة على و�ضع ر�ؤية لتطوير الكلية املعنية.

ر�ؤية ا�سرتاتيجية و�أهداف حمددة ووا�ضحة.

•

التمت��ع ب�صف��ات قيادي��ة متكنه من اكت�س��اب تع��اون الأق�سام الأكادميي��ة املتنوعة

•

التمت��ع بالأمانة ,وبع��د النظر ,والإبداع ,والتكيف واملرون��ة ,ومهارات الإقناع ,وغريها

و�أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب و�إ�رشاكهم يف عملية اتخاذ القرارات ب�شكل جماعي
من ال�صفات التي متكِّ نه من قيادة الكلية.

ثانيًا :محور المؤهالت العلمية

• م�ست��وى الدرج��ات العلمي��ة احلا�صل عليه��ا املر�شح  ,واجلهة املانح��ة لها ,الرتبة

العلمية  ,ومدة اخلدمة يف اجلامعة.

•

�أن يك��ون لدي��ة �سجل علمي متمي��ز يف �أحد تخ�ص�صات الكلي��ة املعنية �سواء فيما

يتعل��ق بالأبح��اث �أو غريه��ا من الن�شاط��ات العلمية مث��ل  :امل�شارك��ة يف امل�ؤمترات ,

وت�أليف الكتب ,وع�ضوية اجلمعيات العلمية العاملية.

•

م��دى اال�ستم��رار يف الإنتاجي��ة العلمي��ة وم��دى م�شاركت��ه الفاعل��ة يف اللجان على

•

�إجادة لغة �أجنبية (اللغة الإجنليزية مثال) .

م�ستوى الق�سم و الكلية واجلامعة.

ثالثًا :محور الكفاءة اإلدارية

•

خ�برات �إداري��ة وخا�ص��ة فيم��ا يتعلق بالق��درة على املفا�ضل��ة بني الأولوي��ات واتخاذ

•

القدرة على ا�ستقط��اب الكفاءات املتميزة من �أع�ضاء هيئة التدري�س واملحافظة

القرارات املنا�سبة يف ظل ظروف �صعبة وبطريقة ا�ست�شارية وجماعية.
على بقائها.
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مهارات التخطيط اال�سرتاتيجي و و�ضع امليزانية والتعامل مع التكاليف.

يتنا�سب مع املتغريات الداخلية واالحتياجات اخلارجية.

الق��درة عل��ى تكوي��ن عالق��ات جيدة ما ب�ين كليته واجلامع��ة من جه��ة والقطاعات

اخلارجية ذات العالقة من جهة �أخرى.

الإملام ب�أنظمة اجلامعة والتعليم العايل.

على حل اخلالفات ،وح�سن التعامل ,و�إدارة االجتماعات.

إجراءات استقبال الترشيح واالختيار

متطلبات الترشيح

 )1الإع�لان عن ا�ستقبال طلب��ات الرت�شيح ملن�صب عميد يف �أي م��ن الكليات قبل فراغ

يت��م الرت�ش��ح ل�شغل من�صب عميد ب�إحدى طريقتني� ،إما عن طريق تر�شيح ال�شخ�ص لذاته �أو

خالل ال�صحيفة الأ�سبوعية للجامعة «ر�سالة اجلامعة»

املر�شح يف قائمة املر�شحني التي يتم اختيار العمداء منها وبيانها فيما يلي:

املن�ص��ب ب�ست��ة �أ�شهر من خالل املوق��ع الإلكرتوين للجنة على �شبك��ة الإنرتنت ،ومن

 )2ا�ستقب��ال الرت�شيح��ات ملدة ثالث��ة �أ�سابيع من تاريخ ن�رش الإع�لان من قبل اجلهات
التالية:

•
• وكالء اجلامعة.
• عمداء الكليات.
• ر�ؤ�ساء الأق�سام يف الكلية املعنية.
• �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الكلية املعنية.
• ال�شخ�ص نف�سه.
مدير اجلامعة.

 )3االط�لاع على مدى توافق كفاءة املر�شحني العلمي��ة ,والإدارية مع معايري االختيار,
وبن��اء عل��ى ذلك يتم ت�أكي��د الرت�شيح �أو �إلغا�ؤه  ,كما يتم ح��صر املر�شحني يف �أقل عدد

ممكن ممن تنطبق عليهم املعايري املحددة.

 )4يت��وىل �أم�ين �رس اللجنة االت�ص��ال باملر�شحني من قبل �آخري��ن للت�أكد من الرغبة يف
�شغل املن�صب.

 )5االط�لاع عل��ى �آراء عين��ة ع�شوائي��ة م��ن �أع�ضاء هيئ��ة التدري�س يف كلي��ة املر�شح

ملعرفة مدى كفاءته وم�ستوى قبوله.

 )6يجوز للجنة مقابلة كل مر�شح على حده حيث يدعى املر�شحون وفق جدول زمني
�إىل مقر اللجنة  ,ويقوم كل ع�ضو من �أع�ضاء اللجنة الذين قاموا باملقابلة بر�صد الدرجة

التي يراها  ,ثم جتمع الدرجات وي�ؤخذ متو�سطها.

 )7يرت��ب �أعل��ى ثالث��ة مر�شح�ين وفق الدرج��ة التي ح�ص��ل عليها كل واح��د منهم يف

جدول يبني م�ستوى كفاءة املر�شح من الناحيتني العلمية  ,والإدارية ,وعدد من قاموا
برت�شيحه ,وجهات عملهم.

� )8إعداد تقرير مف�صل ب�أ�سماء ثالثة مر�شحني يرفع ملعايل مدير اجلامعة.

تر�شيح��ه عن طريق �شخ���ص �آخر .ولكل من الطريقتني متطلبات يجب توفرها لكي يتم �إدراج

الترشيح الذاتي

 )1ال�سرية الذاتية :تقدم �سرية حديثة تعك�س العنا�رص التي على �أ�سا�سها يتم تقييم املر�شح

وفق ًا للمعايري املذكورة يف هذا الكتيب.

 )2ورقة خمت�رصة (ال تتجاوز �صفحتني) تو�ضح ملاذا يرى املر�شح يف نف�سه الكفاءة والأهلية
ل�شغل هذهِ الوظيفة ،وما ر�ؤيته لتطوير الكلية.

الترشيح عن طريق شخص/زميل آخر

 )1ورقة خمت�رصة (�صفحة واحدة) تو�ضح م�ؤهالت وقدرات املر�شح ل�شغل الوظيفة.
 )2تعبئة النموذج التايل (املعلومات اختيارية عدا اال�سم):
اال�سم

الرتبة العلمية

التعليم

الدرجة العلمية

اجلامعة
ال�سنة

املاج�ستري

الدكتوراه

طبيعة العمل احلايل

عدد �سنوات العمل باجلامعة

اخلربات الإدارية ال�سابقة داخل اجلامعة
اخلربات الإدارة ال�سابقة خارج اجلامعة

تر�سل الرت�شيح��ات �إىل �أمني �رس اللجنة ،بالربيد الإلكرتوين � acdn@ksu.edu.saأو مناولة يف

مكتب معايل مدير اجلامعة.
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نموذج إعالن عن ترشيح العمداء
فتح باب الترشيح لمنصب عمداء كليات
بن��اء عل��ى توجيه معايل مدي��ر اجلامعة ،تعل��ن اللجنة اال�ست�شاري��ة الختيار عمداء

الكلي��ات واملعاه��د ع��ن فتحها ب��اب القبول للرت�شي��ح لعدد م��ن منا�صب بع�ض
عم��ادات الكلي��ات لإ�شغالها عن طري��ق التجديد للعمي��د احل��ايل �أو التعوي�ض عنه

يف الكلي��ات القائمة ،وذلك عن طريق بريد اللجنة � acdn@ksu.edu.saأو تر�سل
الرت�شيحات �إىل �أمني �رس اللجنة ,مبكتب معايل مدير اجلامعة.

وت�شري اللجنة �إىل �أن اجلامعة ت�ضع حوافز ومميزات للعمداء يف هذه الكليات

واملعاه��د بهدف اختيار الأف�ضل يف هذه املنا�صب القيادية  .وتود اللجنة تنبيه

الت ُّ
من يحق لهم رَّ َ
�شح �إىل �رضورة االطالع على ال�سمات املتوقعة يف املر�شحني

قائمة إحصائية بالكليات التي تم ترشيح عمداء لها
خالل الستة أشهر األولى من عمل اللجنة
الكلية

ملن�ص��ب عميد للكليات واملعاه��د يف جامعة امللك �سع��ود و�أنظمة و�إجراءات

اختي��ار وتر�شي��ح عمداء الكليات املن�ش��ورة يف موق��ع اللجنة الإلكرتوين (املوقع

المرشحون

الذين تمت مقابلتهم

العلوم والآداب ب�شقراء

1

1

�إدارة الأعمال باملجمعة

1

1

العلوم الطبية التطبيقية بالريا�ض

4

�أق�سام العلوم والدرا�سات الطبية

4

اللغات والرتجمة

5

2

7

3

1

املجتمع بالقويعية

طب الأ�سنان بالريا�ض

علوم الأغذية والزراعة
املجتمع بالريا�ض

5
5

3

2

1

الأنظمة والعلوم ال�سيا�سية
الرتبية

6

�إدارة الأعمال بالريا�ض

14

ثالثة �أ�سابيع من تاريخ هذا الإعالن.

1
2

8

الرئي���س � >-إدارة اجلامع��ة  >-جلنة اختيار العمداء) و�إر�س��ال تر�شيحاتهم خالل

2
2

2

3

15

التقويم المبني على السيرة الذاتية
أو أي مستندات خاصة بالمرشح
باإلضافة إلى الرؤية واالستراتيجية
رقم

البند

الوصف

1

الكفاءة
القيادية
والر�ؤية
( )25نقطة

يتميز املر�شح ب�سجل �سابق
فيما يتعلق بو�ضع الربامج
والأهداف والر�ؤية

2

ممتاز جيد جدًا جيد
()3
()4( )5

قدرة املر�شح على و�ضع
ر�ؤية لتطوير الكلية

3

يتمتع املر�شح ب�صفات
قيادية متكنه من اكت�ساب
تعاون الأق�سام و�أع�ضاء هيئة
التدري�س والطالب

4

�إ�رشاك ر�ؤ�ساء الأق�سام و�أع�ضاء
هيئة التدري�س والطالب يف اتخاذ
القرارات ب�شكل جماعي

5

يتمتع املر�شح بالإبداع واالبتكار

16

رقم

البند

الوصف

6

الكفاءة
الإدارية
( )20نقطة

مهارات التخطيط اال�سرتاتيجي

7

مقبول ضعيف
()1
()2

ممتاز جيد جدًا جيد
()3
()4( )5

االلتزام بقيادة التطوير امل�ستمر
ملنهجيات الأق�سام الأكادميية
مبا يتنا�سب مع املتغريات
الداخلية واالحتياجات اخلارجية

8

القدرة على تكوين عالقات
جيدة مابني الكلية واجلامعة
والقطاعات اخلارجية ذات
العالقة.

9

مهارات االت�صال الكتابي

10

مهارات احلا�سب الآيل

17

مقبول ضعيف
()1
()2

رقم

البند

الوصف

11

امل�ؤهالت
العلمية
والبحثية
والأن�شطة
الأكادميية
( )20نقطة

الدرجات العلمية احلا�صل عليها
املر�شح والرتبة العلمية.

12

13

ممتاز جيد جدًا جيد
()3
()4( )5

مقبول ضعيف
()1
()2

اجلهة املانحة للدرجة العلمية
للمر�شح
�أن�شطة البحث العلمي
(امل�ؤمترات والإ�صدارات
املن�شورة يف املجالت العلمية
وت�أليف الكتب وبراءات االخرتاع)

14

مدى اال�ستمرار يف الإنتاجية
العلمية

15

مدى امل�شاركة الفاعلة
يف اللجان على م�ستوى الق�سم
والكلية واجلامعة

16

تطوير وتقومي املناهج

17

اخلربة التدري�سية

12

امل�شاريع البحثية املمولة

19

ع�ضوية اجلمعيات العلمية
املحلية والعاملية

20

�إجادة لغة �أجنبية �أخرى مثل
الإجنليزية.

رقم

18

21

22

البند

اخلربات
الإدارية
( )15نقطة

ممتاز جيد جدًا جيد
()3
()4( )5

الوصف

امل�س�ؤوليات الإدارية :عميد كلية،
وكيل كلية ،رئي�س مركز بحوث
،رئي�س ق�سم ،وغري ذلك من
املنا�صب غري الأكادميية
الإملام بظروف اجلامعة وبيئتها،
والقبول ،والتدري�س ،وق�ضايا
احتياجات التوظيف

19

مقبول ضعيف
()1
()2

التقويم المبني
على المقابلة
رقم

البند

الوصف

1

الكفاءة
القيادية
والإدارية
( 20نقطة)

يت�صف املر�شح بالأمانة
وبعد النظر

2

ممتاز جيد جدًا جيد
()3
()4( )5

يت�صف املر�شح باملرونة

3

ميلك املر�شح مهارات الإقناع

4

ميلك املر�شح خربات �إدارية
متكنه من املفا�ضلة بني
الأولويات

5

القدرة على اجلذب والإبقاء
على كفاءات متميزة من �أع�ضاء
هيئة التدري�س

6

و�ضع امليزانية والتعامل
مع االعتبارات املالية املختلفة

7

الإملام ب�أنظمة اجلامعة
والتعليم العايل

8

مهارات االت�صال ال�شفهي

9

مهارات التحليل والتفكري
املنطقي

10

القدرة على حل اخلالفات
وح�سن التعامل

11

القدرة على �إدارة االجتماعات

20

مقبول ضعيف
()1
()2

التقويم العام
االنطباعات اإليجابية
1
2
3
تحفظات
1
2
3
التوصية النهائية
ال يو�صى برت�شيحه

يو�صى برت�شيحه بقوة

يو�صى برت�شيحه

يف حالة التو�صية بعدم الرت�شيح ،يرجى ذكر الأ�سباب:
1
2
3

21

نموذج تزكية (ب)

رأي المزكي (المرشح لغيره)
الغرض من هذا النموذج تقويم المرشحين لمناصب أكاديمية قيادية

اسم المرشح :
المنصب المرشح له:
التاريخ:
اسم المزكي ووظيفته:
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الرجاء وضع عالمة أمام اختيارك على أن تتحرى في ذلك أقصى ما لديك من خبرة في تقويم اآلخرين
أعلى من
المتوسط

رقم

البيان

1

املهارات التدري�سية

2

املهارات الإدارية

3

القدرة على معاجلة �ش�ؤون الطالب

4

القدرة على العمل بنجاح مع �أع�ضاء هيئة التدري�س،
واملوظفني،واملجتمع

5

تفاين املر�شح والتزامه مب�س�ؤولياته

6

جودة العمل

7

ال�رسعة واالن�ضباط

8

الفعالية والن�شاط

9

فهم متطلبات ال�سوق وتطوير الأعمال

10

القدرة على امل�شاركة اجلماعية يف اتخاذ القرارات

11

امتالك مهارات التحليل والتفكري املنطقي

12

مدى ات�صاف املر�شح ب�شخ�صية قوية ومت�ساحمة

13

مدى ات�صاف املر�شح بال�صفات القيادية

23

متوسط

أقل من
المتوسط

عناصر تقويم أداء العميد
الذي يرغب في التجديد
يتم تقويم العميد
حسب العناصر التالية من ِق َبـل:
أ) إدارة الجامعة

ب) رؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس

ما مدى تحقيق العميد لألمور التالية؟

ما مدى تحقيق العميد لألمور التالية؟

ممتاز جيد جدًا جيد
()3
()4( )5

رقم

الوصف

1

حتقيق ر�ؤية وا�ضحة لتطوير برامج الكلية
خالل فرتة عمادته

1

2

جناح العميد يف تنفيذ خطته لتطوير الكلية

2

3

تطوير برامج الكلية

م�شاركة العميد ر�ؤ�ساء الأق�سام
و�أع�ضاء هيئة التدري�س يف اتخاذ القرارات
ذات العالقة ب�ش�ؤون الكلية

4

حت�سني م�ستوى �أداء خمرجات الكلية

3

5

بناء عالقة فعالة مع اجلهات ذات العالقة
بتخ�ص�صات خمرجاتها

تفوي�ض العميد بع�ض ال�صالحيات
لر�ؤ�ساء الأق�سام

4

6

حل م�شاكل الكلية يف الوقت املنا�سب

ت�أمني خدمات فنية و�إدارية لأع�ضاء هيئة
التدري�س والطالب

7

الفعال مع �إدارة اجلامعة مبا يخدم
التوا�صل
ّ
�أق�سام الكلية واجلامعة

5

الفعال
جناح العميد يف الإ�رشاف الإداري اليومي
ّ

6

8

التو�أمة مع جامعات وكليات عاملية مرموقة

ا�ستقطاب املتميزين من �أع�ضاء
هيئة التدري�س والباحثني

9

مدى جناح العميد يف حتول الكلية
�إىل كلية رقمية وذكية

7

مدى تعامل العميد مع ميزانية الكلية
وتوجيهها ب�شكل �صحيح وعادل بني الأق�سام

10

ر�صد احتياجات الكلية امل�ستقبلية

8

دعم العميد للجان الطالبية و�ش�ؤون الطالب
وم�ساهمته يف اخلدمات املختلفة للطالب

24

مقبول ضعيف
()1
()2

ممتاز جيد جدًا جيد
()3
()4( )5

رقم

الوصف

ر�ضى ر�ؤ�ساء الأق�سام والوحدات الإدارية الأخرى
و�أع�ضاء هيئة التدري�س

25

مقبول ضعيف
()1
()2

•

ج) إحصاءات عامة عن الكلية خالل الفترة األولى لتعيين العميد
العدد

رقم

الوصف

1

عدد امل�ؤمترات والندوات التي عقدت خالل فرتة عمادته

2

عدد امل�شاريع البحثية املمولة

3

عدد الأعمال اال�ست�شارية املقدمة للقطاعني احلكومي واخلا�ص

4

عدد الدورات التدريبية املقدمة للقطاعني احلكومي واخلا�ص

تق��وم اللجنة باملفا�ضلة الأولية بني

املر�شح�ين عل��ى �أ�سا���س ال�سم��ات
واملعايري امل�شار �إليها �أعاله

•

تق��وم اللجن��ة بتكلي��ف اثن�ين م��ن

�أع�ضائه��ا (ب��شرط �أ ّال يك��ون �أحده��م

مقترح الختيار رؤساء األقسام في الجامعة

منت�سب��ا للق�س��م املعن��ي) ب�س���ؤال
جمموع��ة من �أع�ضاء هيئ��ة التدري�س
يف الق�س��م عن املر�شح�ين ،والت�أكيد

له��م بحقه��م يف ع��دم الإف�صاح عن
�أ�سم��اء م��ن مت اال�ستئنا���س ب�آرائه��م

ل�ضم��ان مو�ضوعي��ة و�شفافي��ة الآراء

من واقع التجربة العملية للجنة ،ف�إنه قد يكون من املنا�سب �أن تعمم هذه الفكرة لتطبيقها

الت��ي يح�صل��ون عليها ،ومن ث��م يقوم

•
• يق��وم كل عمي��د كلية بت�شكي��ل جلنة دائمة (خالل ف�ترة عمادته) م��ن �أع�ضاء هيئة

يف املر�شح�ين عل��ى بقي��ة �أع�ض��اء

على �آليات و�إجراءات اختيار رو�ؤ�ساء الأق�سام ،وذلك على النحو الآتي:

ت�شكيل جلنة ا�ست�شارية لعميد الكلية الختيار ر�ؤ�ساء الأق�سام.

التدري�س يف الكلية وممن هم لي�سوا �أع�ضاء يف جمل�س الكلية.

•

حتدد اللجنة ال�سمات املطلوبة يف رئي�س الق�سم ،ومعايري لالختيار بني املر�شحني

ه�ؤالء بعر���ض ما تو�صلوا �إلي��ه من �آراء
اللجنة.

•

تت��م دع��وة املر�شح�ين للق��اء م��ع

�أع�ض��اء اللجن��ة للتع��رف عليه��م ع��ن

وتو�ض��ع عل��ى �شكل حم��اور ولكل حم��ور عنا�رص لها قي��م حمددة ،وم��ن املفرت�ض �أن

كث��ب والتح��اور معه��م ح��ول ر�ؤيتهم

والإداري��ة ،وو�ضوح الر�ؤية مل�ستقبل الق�سم (ميكن اال�ستفادة من النماذج التي تعمل

• تقوم اللجنة بعد املقابلة ال�شخ�صية

ت�أخ��ذ يف االعتبار امل�ؤهالت العلمي��ة والن�شاط الأكادميي والبحث��ي ،والكفاءة القيادية

بها جلنة اختيار العمداء).

امل�ستقبلية لتطوير الق�سم.

بت�سمي��ة املر�شح�ين لعمي��د الكلي��ة

•

تعم��م هذه ال�سمات واملعايري على �أع�ضاء هيئ��ة التدري�س يف الكلية للتعرف على

مبوج��ب خط��اب م��ن مق��رر اللجن��ة

•

تلت��زم اللجن��ة قب��ل انته��اء ف�ترة الرئي�س احل��ايل بثالثة �أ�شه��ر ،بدعوة �أع�ض��اء هيئة

املر�شحني مرتبة ح�سب الأف�ضلية.

مرئياتهم وملحوظاتهم ،ومن ثم يتم توزيع الن�سخة النهائية لها للإحاطة واالطالع.

التدري���س يف الق�س��م (مبن يف ذل��ك رئي�س الق�سم احل��ايل) للرت�ش��ح� ،أو تر�شيح من

يرون لرئا�سة الق�سم .ويكون باب الرت�شيح مفتوح ًا ملدة ثالثة �أ�سابيع.

•
• تق��وم اللجن��ة بدع��وة املر�شحني بتقدمي �سريه��م الذاتية مع ر�ؤيته��م امل�ستقبلية
ميكن لعميد الكلية ووكالئها تر�شيح من يرون.

لتطوير الق�سم.

26

م�صحوب ًا مبح�رضها املت�ضمن �أ�سماء

• يرفع العميد �أ�سماء املر�شحني من

اللجن��ة �إىل مع��ايل املدي��ر ،وللعميد �أن

يخال��ف ر�أي اللجنة �س��واء يف الأ�سماء
املر�شحة �أو يف ترتيبها ،لكن عليه �أن
يربر ذلك ملعايل املدير.

أعمال اللجنة القادمة
• العم��ل عل��ى �إ�سه��ام وكالء اجلامع��ة الإيجاب��ي والعم��داء وذل��ك باقرتاح
مر�شحني ملنا�صب العمداء.

قبل �أو بعد عمل اللجنة ور�أيهم يف �إجراءاتها لتعزيز ال�شفافية يف العمل.

•

التع��اون م��ع عمادة تطوي��ر املهارات وعم��ادة اجلودة لتحوي��ل ال�سمات

واخل�صائ���ص املتوخ��اة يف العم��داء �إىل برام��ج تدريبي��ة للعم��داء احلالي�ين

•

الإ�سه��ام الفع��ال من قب��ل وكالء اجلامعة يف تقومي العم��داء على ر�أ�س

وللمتوق��ع ت�سلمه��م للعم��ادات مث��ل وكالء الكلي��ات واملعاه��د ور�ؤ�س��اء

•

تطوي��ر بيئ��ة عمل عميد الكلي��ة �سواء بن�رش ثقافة ح�س��ن اختيار الوكالء �أو

و�أن�شطتهم.

•

توثيق تق��ومي امل�س�ؤولني ومن�سوبي اجلامعة م��ن �أع�ضاء هيئة التدري�س

مل يتمكن من االطالع على موقع اللجنة.

العمل الذين تقرتب فرتة عملهم على االنتهاء.

ر�ؤ�ساء الأق�سام واال�ستفادة من واقع عمل اللجنة احلايل.

للتجربة والعمل على اال�ستفادة من نتيجة هذا التوثيق لتطوير عمل اللجنة.

• تنظيم ور�شة عمل �أو حلقة نقا�ش ملدة ن�صف يوم �أو يوم على الأكرث للتعرف
عل��ى ملحوظات قي��ادات اجلامعة ،وخا�ص��ة العمداء ال�سابق�ين ممن تعينوا

28

الأق�سام ور�ؤ�ساء مراكز البحوث والنا�شطني ب�إ�سهاماتهم يف جلان اجلامعة

•

�إع��داد جزء للن�رش على �شكل دلي��ل لتوزيعه على اجلامعات والكليات ملن

•
• ا�ستكمال تر�شيح الكليات التي تنتهي فرتة عمدائها.
• �إعداد التقارير الدورية لأعمال اللجنة.
عر�ض التجربة للن�رش يف جمالت �إدارة التعليم العايل.
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أعضاء اللجنة االستشارية الختيار عمداء الكليات والمعاهد
د .عبدالرحمن بن حممد �أبوعمه (رئي�س اللجنة)

هاتف2120798 :
فاك�س2120789 :
بريد �إلكرتوينabouammoh@ksu.edu.sa :
د� .صالح بن عبدالرحمن ال�سحيباين (ع�ضو)

هاتف4678491 :
بريد �إلكرتوينsuhaiban@ksu.edu.sa :
د� .سعيد بن حممد الزهراين (ع�ضو)

هاتف4676873 :
فاك�س4678770 :
بريد �إلكرتوينszahrani@ksu.edu.sa :
د .علي بن �سعد القرين (ع�ضو)

هاتف467446 0 :
فاك�س4674482 :
بريد �إلكرتوينaskarni@ksu.edu.sa :
د .خالد بن عبدالغفار بن عبدالرحمن (ع�ضو)

هاتف2588818 :
فاك�س2591515 :
بريد �إلكرتوينdrkhalid63@gmail.com :
د� .أحمد بن عبداهلل املطوع (ع�ضو)

هاتف4673727 - 4678297 :
فاك�س4673763 :
بريد �إلكرتوينamotawa@yahoo.com :
البعيز (ع�ضو)
د� .إبراهيم بن عبدالعزيز
ّ

هاتف4675291 - 4675512 :
فاك�س4675310 :
بريد �إلكرتوينibeayeyz@ksu.edu.sa :
جنيب بن عبداهلل الغريري (�أمني �رس اللجنة)

هاتف4673777 :
فاك�س4670321 :
بريد �إلكرتوينnajgor2007@gmail.com :
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الت�صميم والإخراج الفني
�أ�سعد �أبو قاعود
الت�صوير
فهد الدبيخي

