
   

 مدیري المراكز والمعاھد والھیئات البحثیة/ استمارة معاییر اختیار رؤساء 

الدرجة 
  التقییم  النھائیة
١٠٠  

٤٠  

  الكفاءة التنظیمیة والمھارات القیادیة

 رئیس وحدة فى الجھة/رئیس معمل/ رئیس قسم 
  المتقدم إلیھا

/ وكیل قسم / وكیل شعبة 
فى  وكیل مركز/ وكیل معھد 

  دم إلیھاالجھة المتق

رئیس قسم / عمید معھد / رئیس شعبة 
فى الجھة فرع  مدیرر/مناظر رئیس مركز

  المتقدم إلیھا
  رئیس الجھة البحثیة المتقدم إلیھا  فى الجھة المتقدم إلیھانائب رئیس 

تولى 
وظیفة 
  عامة

  المشاركة فى لجان

اإلنجازات 
اإلداریة السابقة 
خالل تاریخھ 

  الوظیفى

إقامة عالقات داعمة 
  ألنشطة البحث العلمى

  
  
  

المشاركة 
 ىرؤ ىف

مستقبلیة و 
التخطیط 

  اإلستراتیجى

  
  
  

اإللمام 
خطة بال

 االستثماریة
فى جھة 

قائم بعمل لمدة تقل عن   التقدم
  عام 

معین أو قائم بعمل لمدة 
  تزید عن عام

قائم بعمل لمدة 
  تقل عن عام 

معین أو 
قائم بعمل 
لمدة تزید 
  عن عام

قل قائم بعمل لمدة ت
  عن عام 

معین أو قائم 
بعمل لمدة تزید 

  عن عام

قائم بعمل لمدة 
  تقل عن عام 

معین أو قائم بعمل 
  لمدة تزید عن عام

قائم بعمل لمدة تقل عن 
  عام 

معین أو قائم بعمل 
  لمدة تزید عن عام

لجان فى 
الجھة 

المتقدم إلیھا 
بقرار رئیس 
المؤسسة 
البحثیة 

  المتقدم إلیھا

لجان 
وزاریة أو 

جان ل
  متخصصة 

فى 
الجھة 
المتقدم 

  إلیھا

خارج 
الجھة 
المتقدم 

  إلیھا

فى الجھة 
المتقدم إلیھا 

بروتوكوالت (
 –تعاون 

مؤتمرات 
دولیة 
  ..)-مشتركة 

على 
المستوى 
القومى 
  والدولى
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١٥ 

  التمیز العلمي

  عدد األبحاث المنشورة دولیاً فى سكوبس
إجمالي اإلستشھادات فى 

  سكوبس
  معامل ھیرش فى سكوبس

براءات 
إختراع 
  ممنوحة

  الجوائز  مشروعات ممولة

  
≥٥٠  

  
<٥٠  

  
≥١٠٠٠  

  
<١٠٠٠  

  
≥١٠  

  
<١٠  

مشروع ممول من 
  المؤسسة البحثیة

  مشروع ممول من جھة مانحة
وشھادات  جوائز

تمیز من الجھة 
  المتقدم إلیھا

  دولیة/جوائز دولة
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  السمات الشخصیة

تقیم بعد ) (اإلنجلیزیة على األقل(إجادة اللغة األجنبیة 
  )المقابلة الشخصیة

اإللمام 
بالقوانین 
  الحاكمة

الحصول على شھادة إعداد القادة 
  جھة معتمدة من مجلس المراكز من 

  أال یكون قد وقع علیھ جزاء تأدیبي ما لم یتم محوه قانونا  الحضور والھیئة  التوازن النفسى واإلجتماعى من خالل المواقع التى تقلدھا
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  المشروع المقدم للتطویر 

  العرض التقدیمي
  المشروع المقدم 

  داد للموضوعاإلع  محتوى المشروع

  أسلوب العرض   زمن العرض

تقییم الثبات 
االنفعالي 

للمتقدم عند 
  العرض 

  سرعة البدیھة أثناء المقابلة
جودة ومالئمة 

  ) التنظیم(العرض 

جودة الخطة المعروضة في 
المشروع ومالءمتھا لتطویر 

  الجھة

القدرة على تقییم موقف األداء 
الفني واإلداري والبحثي بالجھة 

  م إلیھاالمتقد

اتفاق المشروع المقدم إجماالً 
والمنھج العلمي بإعداد 

إستراتیجیات تطویر مؤسسات 
  علمیة وبحثیة

االلتزام بإعداد المشروع والرؤیا للتطویر 
  صفحة ٥٠فیما ال یزید عن 

تقییم وعي المتقدم بخطة واحتیاجات الدولة وانطباع ذلك 
  على المشروع المقدم
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بالمراكز والمعاھد والھیئات  عوالمراكز أو مدیرى الفر / قساماأل/ شعب ال وما یناظرھم من رؤساء معاھدالختیار عمداء إستمارة معاییر إ

 البحثیة

الدرجة 
  التقییم  النھائیة
١٠٠  

٣٠  

  الكفاءة التنظیمیة والمھارات القیادیة

رئیس / قائم بعمل رئیس قسم 
  معمل

رئیس / رئیس قسم 
  ملمع

/ قائم بعمل وكیل شعبة 
 وكیل معھد/ وكیل قسم 

  وكیل مركز/ 

/ وكیل شعبة 
/ وكیل قسم 

/  معھد وكیل
  وكیل مركز

قائم بعمل رئیس شعبة 
رئیس / عمید معھد / 

  قسم مناظر

رئیس شعبة 
عمید / 

/ معھد 
 رئیس قسم

  مناظر

مدیر / رئیس مركز
  فرع

  تولى وظیفة عامة

المشاركة فى لجان 
ثیة المؤسسة البح
أو  أو لجان وزاریة

   لجان متخصصة

المشاركة فى ربط 
المؤسسة البحثیة 
بالجھات الصناعیة 

أو الخدمیة أو 
إقامة عالقات 

داعمة للمؤسسة 
  البحثیة

المشاركة 
قى التخطیط 
  اإلستراتیجى 

اإللمام 
بالقوانین 
قائم   الحاكمة

  بعمل
/ رئیس
  مدیر
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  التمیز العلمي

  فى سكوبس معامل ھیرش  فى سكوبس إجمالي اإلستشھادات  سكوبسى عدد األبحاث المنشورة دولیاً ف
براءات 
إختراع 
  ممنوحة

  الجوائز  مشروعات ممولة

  
≥٣٠  

  
<٣٠  

  
≥٥٠٠  

  
<٥٠٠  

  
≥٧  
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مشروع ممول 
من المؤسسة 

  البحثیة

ھة مشروع ممول من ج
  مانحة

وشھادات جوائز 
من المؤسسة تمیز 

  البحثیة
  جوائز دولة

جوائز 
  دولیة
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  السمات الشخصیة

) اإلنجلیزیة على األقل(إجادة اللغة األجنبیة 
  )تقیم بعد المقابلة الشخصیة(

 القدرة على إدارة اإلجتماعات
  والسمات القیادیة

ال یكون قد وقع أ
علیھ جزاء تأدیبي 
ما لم یتم محوه 

  قانوناً 

القدرة على إعالء 
المصلحة العامة 

وعدم إفتعال 
المشاكل وخدمة 

  اآلخرین

الحصول على شھادة إعداد 
القادة من جھة معتمدة من 

  مجلس المراكز
  والھیئة الحضور

قیاس قدرة المرشح على 
  التقییم الذاتي 

بقدرةعلى التواصل تع التم
  اإلجتماعى مع الزمالء
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  المشروع المقدم للتطویر 

  العرض التقدیمي  المشروع المقدم

لدیھ رؤیة 
واضحة تخدم 

  الجھة

مدى إرتباط الخطة 
المقدمة مع واقع 

  القسم /الشعبة/المعھد

القدرة على إمكانیة 
التطبیق فى الفترة 

  المحددة

تقییم وعي المتقدم بخطة 
واحتیاجات الدولة 
والمؤسسة البحثیة 
وانطباع ذلك على 
  المشروع المقدم

االلتزام بإعداد 
المشروع والرؤیا 
للتطویر فیما ال 

 ٥٠یزید عن 
  صفحة

اتفاق المشروع المقدم 
إجماالً والمنھج العلمي 
بإعداد إستراتیجیات 

تطویر مؤسسات علمیة 
  وبحثیة

  ب العرض  أسلو  زمن العرض
تقییم الثبات االنفعالي للمتقدم 

  عند العرض 
سرعة البدیھة 
  أثناء المقابلة

  جودة ومالئمة العرض 
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