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 اختيار القيادات اجلاهعية اتليآ
 في المرحلة االنتقالية لحين صدور تشريع جديد



 هقدهة 
والمعبرة عن  لهقٌادات الممثلة الفً اختٌار األكادٌمً احتراماً لحق المجتمع 

، واستطالع رأي المهتمٌن بالشأن الجامعًلموسعة اتم عقد العدٌد من اللقاءات ، رائهآ

 على مقترحٌن ألسلوب االختٌار. حٌث تم التوافق

عن طرٌق  بفئاته المختلفة، األكادٌمًوبعرض هذٌن المقترحٌن على المجتمع 

الختٌار رؤساء  "ر بضُابطابا االنتخاب امل"أسلوب ت األغلبٌة إلى انحاز األقسام العلمٌة،

ممثال ألعضاء هٌئة التدرٌس بكلٌات  "انتخابْجممع " األفسام والعمداء، وعن طرٌق

العامة شروط الفً اطار الجامعة باالضافة إلى العمداء الختٌار رئٌس الجامعة، وذلك 

 .التً حددها القانون شغل الوظائف القٌادٌةل

لوضع هذا المقترح  اترؤي صٌاغة آلٌ، األكادٌمًونزوالً على إرادة المجتمع 

 مجموعة من الضوابط تتمثل فٌما ٌلً: ها قوام موضع التنفٌذ

 ،قلمجتمع األكادميْتختّا  اقكّادا  ااجاعيّٕ باتتابا ٍ عطلابا  أساسّا  ال أسلُب دميُقراطٖتطابّل  .1
 .يف اتختّا  يذٍ اقكّادا عو أكثر اقُساٙل  فافّٕ  بصفتٌَ

 .َالٙحتٌ اقتهفّذِٕ 1972قسهٕ  49 قم  كانُى تهظّم ااجاعيا ب تدم االتخالل .2

 .تلٖ اقكّم ااجاعيّٕ اقراسخٕ َاقتأكّدَاإلدا ٓ  االنضاباط األكادميْعراتأ  .3

قانُى تهظّم تيدِل ، َِتيني عراجيتًا َتكّّمًا تهد نتكاقّٕاالرللٕ املفٖ  ا ًذٍ اآلقّيمل بُِ .4
 .ٍ تخالل املرللٕ املكابلٕتطُِر ااجاعيا 

 .بًذٍ اآلقّا  ااجاعيا  اقيملقلجاعيا  َجماقس َقد أقر اجمللس األتلٖ 
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 أحكام عاهة 
 منأعضاءهٌئةعهتخابٕ اجهٕكلٌةبكلمّدياقَ ؤسا٘ االقسام ٌةاختٌارتشرفعلىعمل

ممنلهمحقالتصوٌتمنأعضاءهٌئةالتدرٌسمنثالثةمشكلةمنبالكلٌةالتدرٌس

ٌتمالحقوقتدرٌسبإحدىكلٌاتهٌئةضوعٌةاللجنةوٌضافلعضو،غٌرالمرشحٌن

 .المعنٌةمجلسالجامعةاختٌارهبمعرفة

 منلجنةلإلشرافعلىاالقتراعمنثالثةأساتذة،رّٙس ااجاعيٕقاجملمع االنتخابٖ ٌختار

 .منالجامعةأومنخارجهالعضوٌةاللجنةالحقوقأساتذةٌختارأحدكما،بٌنأعضائه

 أسبوعمنتارٌخمدةأقصاهاتلقىالطعونعلىالمرشحٌنخاللنةاإلشرافجتتولىل

.أٌامعلىاالكثرةح،وتبتفٌهاخاللثالثإغالقبابالترشٌ

 وذلكعنبإخطارمنلجنةاالشرافعملٌةاالختٌار،للمشاركةفًلناخبٌناتتمدعوة،
ٌَّنفًالدعوةأسماءالمرشحٌنلكلٌاتهمطرٌق ٌُب .القٌاديمنصبلعلىأن

 النتٌجةمحضرتدونفٌهوٌعد،االختٌارفورانتهاءعملٌةعالنٌةفرزاألصواتٌتم

وٌرتبالمرشحونبحسبماحصلعلٌهكلمنهممنأصواتصحٌحة،وٌرفعاألمر

 للسلطةالمختصة.

  االشراف لجنة وتحدد التفصٌلٌة باإلجراءات التوقٌعتقوم كشوف وحفظ تسجٌل

شفافٌةوحسنسٌرعملٌة تفتضٌه مما أن.االختٌاروبطاقاتالتصوٌتوغٌرها ولها

 .نأشفًهذاالتبتفٌماٌقدممنتظلمات

  عند المعاونة الهٌئة األقساخاباتانتفًمشاركة لهمرؤساء ٌخصص والعمداء، م

مناألصوات%11لحسابنسبةاتهموحصرأصمنفصلحتىٌمكنانتخابًصندوق

 .ئةالتدرٌسٌألعضاءهالصحٌحة
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 القسنجملس رئيس  اختيار 
 فًاألقسامالعلمٌةالتًٌوجدبهاثالثةأساتذةمنالعاملٌنأوأكثر،ٌتماختٌارأحدأقدم

السري. باالقتراع منهم فًوثالثة إجراءاعتذارحالة قبل الثالثة المرشحٌن أحد

 .االقدمٌةفًلهمالتالًهواإلنتخاباتٌتمإضافةمرشحبدٌل

 جمٌعأعضاءهٌئةالتدرٌس)األساتذةغٌرالمتفرغٌنوالمتفرغوناالنتخابفًٌشارك

الهٌئةالمعاونة)المدرسونباإلضافةإلىواألساتذةالمساعدونوالمدرسون(،والعاملون

والمعٌدون( المساعدون ٌتجاوز ال 11بما أل%من هٌئةاألصواتالصحٌحة عضاء

 .التدرٌس

 هٌئةالتدرٌسلصحةانعقادالجلسة،فإذا%علىاألقلمنأعضاء61ٌتعٌنأنٌحضر

بحضور صحٌحاً عندئذ إنعقادها وٌكون ساعة لمدة الجلسة تؤجل النصاب، ٌكتمل لم

بتعٌٌن41 النسبةٌقومرئٌسالجامعة تتوفرهذه لم فإذا %علىاألقلمناألعضاء.

 رئٌسمجلسالقسمبناًءعلىترشٌحعمٌدالكلٌة.

 إثنٌنفًحالةعدمحصولأيمنالمرشحٌنعلىاألغلبٌةتعاداالنتخاباتبٌنأعلى

 المطلقةمنعدداألصواتالصحٌحة.

 فًحالةعدموجودثالثةأساتذةعاملٌنبالقسمتطبقالقواعداآلتٌة:

بٌنهما،فًحالةوجوداثنٌنعلىاألكثرمناألساتذةالعاملٌنٌعٌناألقدممن .1

األساتذة .2 أقدم القسم مجلس رئٌس بعمل ٌقوم العاملٌن األساتذة من القسم خال إذا
المساعدٌن،

المتفرغٌ .3 األساتذة مساعدونٌعٌنأقدم أساتذة بالقسم ٌوجد لم بأعمالرئٌسإذا نقائماً
 ،مجلسالقسم

ون،إدارةشئأومنٌفوضهمنوكالءالكلٌةوفىغٌرهذهاألحوال،ٌتولىعمٌدالكلٌة .4
 .القسم





 
 

 8 / 41422،سبتمبر40،األحد

 عويد الكلية اختيار 
 لتحقٌقاً تعددٌة مفهوم االختٌاروسالمة ، الالوسعٌاً كتمال اإلداريلهٌكل ٌتعٌنلكلٌة،

الكلٌةال أربعةختٌارعمٌد العاملٌنوجود ،األقلعلىمناألساتذة أعضاءمنوعدد

التدرٌس المساعدونهٌئة المتفرغٌنوالمتفرغونوالعاملونواألساتذة غٌر )األساتذة

ٌكونلرئٌسالجامعةاختٌارغٌرهذهالحالة،فًو.اًعضو21الٌقلعنوالمدرسون(

 ٌن.لقائمباألعمالفًحالةعدموجودأساتذةعامندبعمٌدالكلٌةأو

  االنتخابات فى المتفرغٌنٌشارك غٌر )األساتذة التدرٌس هٌئة أعضاء جمٌع

 والعاملون والمدرسون(،والمتفرغون المساعدون واألساتذة إلى الهٌئةباإلضافة

والمعٌدون( المساعدون )المدرسون المعاونة ٌتجاوز ال 11بما من األصوات%

 .عضاءهٌئةالتدرٌسالصحٌحةأل

  اارٌختالدعم وتطوٌرالعناصرقدرألاألكادٌمًلمجتمع علىإدارة لجنةتالكلٌة، قوم

للمرشحٌنمواعٌدندواتدٌحدتباالشراف لعرضبرامجهموخططهم،متساوٌةالمدة

 .(1مرفق،)ختٌارلالاالسترشادٌةمعاٌٌرالوإعالن،ومناقشتهمفٌهااالستراتٌجٌة

 لصحةانعقادالجلسة،فإذااألقلمنأعضاءهٌئةالتدرٌس%على61ٌتعٌنأنٌحضر

بحضور صحٌحاً عندئذ إنعقادها وٌكون ساعة لمدة الجلسة تؤجل النصاب، ٌكتمل لم

41 من األقل التدرٌس%على هٌئة رئٌسأعضاء ٌعٌن النسبة هذه تتوفر لم فإذا .

 الجامعةعمٌداًللكلٌةمنبٌنأساتذتهاالعاملٌن.

 نتخاباتبٌنأعلىإثنٌنفًحالةعدمحصولأيمنالمرشحٌنعلىاألغلبٌةتعاداال

 المطلقةمنعدداألصواتالصحٌحة.
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 رئيس اجلاهعة اختيار 
 ٌتمانتخابرئٌسالجامعةبواسطةمجمعانتخابًمكونمن:

أوأقدموكالئهافًحالةتقدمالعمٌدالجامعة،عمداءجمٌعالكلٌاتوالمعاهدالتًتضمها .1
للترشح،

المساعدٌن .2 األساتذة أو األساتذة اساتذه(أحد وجود عدم حالة )فى ٌقلالتًبالكلٌات
ٌزٌدفٌهاالعددعنالتًالكلٌاتبواثنانعشرٌنعضوا،ئةالتدرٌسفٌهاعنأعضاءهٌ

المائةوحتىذلك و، الكلٌاتبثالثة فٌالتً العدد ٌتجاوز هؤالء.المائةها اختٌار وٌتم
لكلٌاتهم ممثلٌن المباشربوصفهم الختٌارلاوفقباالنتخاب المتبعة واإلجراءات لقواعد

 ،علىأالٌكونأيمنهممنالمرشحٌن.عمٌدالكلٌة

 قوملجنةت،لجامعةاعلىإدارةوتطوٌرالعناصرقدرألاالنتخابًمعلمجاارٌختالدعم

للمرشحٌنمواعٌدندواتدٌحدتباالشراف لعرضبرامجهموخططهم،متساوٌةالمدة

 .(1مرفق،)ختٌارلالاالسترشادٌةمعاٌٌرالوإعالن،ومناقشتهمفٌهااالستراتٌجٌة

 ٌحضر أن من81ٌتعٌن األقل على ٌكتملأعضاء% لم فإذا االنتخابً، المجمع

%على61بحضورئذصحٌحاً،تؤجلالجلسةلمدةساعةوٌكونإنعقادهاعندالنصاب

األقلمناألعضاء . لم تكتملفإذا النسبة منهذه العالًترشٌح التعلٌم لوزٌر ٌكون

 تتوافرفٌهالشروطوفقاللقانون.

  المختصة للسلطة أعلىٌكون على الحاصلٌن الثالثة أحد اختٌار فى الحق بالتعٌٌن،

 األصواتلٌكونرئٌساللجامعة.
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 للتقدم للرتشيح األوراق املطلوبة 

من تنطبق علٌه الشروط الواردة لمنصب العمٌد / رئٌس الجامعة، ٌتقدم للترشٌح 

 ٌتضمن ما ٌلى: ٌعلن على الناخبٌن فً قانون تنظٌم الجامعات، بملف

والقٌادٌة .1 واإلدارٌة األكادٌمٌة وخبراته للمتقدم الذاتٌة الواردةالسٌرة للنقاط وفقا ،
 .بالملحق

والوظٌفً.معتمدبالتدرجالعلمًنبٌا .2

 .3 مصحوبة مستقبلٌة الكلٌة/الجامعةاسبخطهرؤٌة لتطوٌر ٌتمتراتٌجٌة أن ٌمكن وما ،
 .وتنمٌةالبٌئةلٌموالبحثالعلمًوخدمةالمجتمعتحقٌقهفًمجاالتالتع

 
 اال راف اجهٕأتمال تم د

 ام بأعمالها:ٌما ٌلى للتمكنن لجنة االشراف من الق توفر إدارة الكلٌة / الجامعة 

.القتراعااألماكنالمناسبةإلجراءعملٌةكافةوللجنةمقر .1

أعمالتولًب،تقومبهلجنةاالشرافالعملالذىمٌتناسبوحجالالزمٌنبماالعاملٌن .2
 .فترةاالنتخاباتعتفرغهمخاللم،للجنةوالفنٌةاألمانةاإلدارٌة

 .3 اللجنةأمستلزمات تعمال معدات واألدواتمن واألوراق وحاسبات وطباعة صوٌر
 واألحباروغٌرها.
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 (1) هرفق

 ختيار القيادات اجلاهعيةالهعايري اسرتشاديه 
إدارٌةوأكادٌمٌةمتمٌزة،وقٌادٌةٌستلزمالمنصبالقٌاديالجامعًوجودشخصٌةذاتقدرات

على فًمناخمنالتعاونمعالقدرة تؤهلللقٌادة ٌجبأنتتحلىبهمنصفاتشخصٌة فضالعما

 إدارةاألزماتوالتواصلمعمختلففئاتالمجتمعالجامعًوالنهوضبالبحثالعلمًوخدمةالمجتمع.

لمعاٌراالسترشادٌةوقدرؤيوضعمجموعةمنا اإلدالءعندنلناخبواٌمكنأنٌستعٌنبها

أعباء بحسب ٌتفاوت المعاٌٌر هذه بمتطلبات الوفاء أن والشك المرشحٌن. أنسب الختٌار بأصواتهم

المنصبوتدرجهفًالسلمالقٌادي.

 أَال : اقكفا٘ٔ اقكّادِٕ َاإلدا ِٕ:
 فر كل عو اقيهاصر اقتاقّٕ:اعدٗ تُتكاس يذٍ اقكفا٘ٔ عو لّث  

القدرةعلىوضعرؤٌةشاملةوتحدٌدأهدافوبرامجتنفٌذٌةلمشروعاتتطوٌر. .1
التدرٌس .2 هٌئة وأعضاء )القٌادات األطراف كافة بٌن التعاون ٌسوده مناخ تهٌئة على تساعد قٌادٌة صفات

 والطالبوالعاملٌن(.
مهارةالتخطٌطاالستراتٌجً،والقدرةعلىإدارةالتطوٌرالدٌنامٌكً. .3
 علىمواجهةاألزماتوإدارتها.القدرة .4
 القدرةعلىالتواصلالمجتمعًفًالداخلوالخارج. .5
 القدرةعلىالتعاملمعالوسائطاإللكترونٌةالحدٌثة،ومهاراتاالتصالالفعال. .6
 القدرةعلىجذبمصادرتموٌلمتنوعةلتنمٌةالمواردالذاتٌة. .7
 ارةالشأنالجامعً.اإللمامبالجوانبالمالٌةوالقانونٌةالالزمةإلد .8
الشئون .9 فً وندوات تدرٌبٌة دورات وحضور أخرى، قٌادٌة مناصب أي أو أكادٌمٌة، قٌادٌة مناصب تقلد

 اإلدارٌةواألكادٌمٌة.
 المشاركةالفاعلةفًالمجالسواللجانالعلمٌةواإلدارٌةعلىمستوىالقسموالكلٌةوالجامعة. .11
 واجتماعٌةورٌاضٌةللطالبوالمجتمع.المشاركةفًتنفٌذأنشطةثقافٌةوعلمٌة .11

 ثانّا: اقهشاط اقيلمْ َاقابحثْ: 
 فر كل عو اقيهاصر اقتاقّٕ:اتُتكاس يذٍ اقكفا٘ٔ عو لّث عدٗ 

السمعةوالمكانةالعلمٌةفًاألوساطاألكادٌمٌةوالمجتمعٌة. .12
 احترامالقٌموالتقالٌدالجامعٌةوالعالقاتالطٌبةداخلالوسطالجامعً. .13
البحثٌة .14 المشروعات فً والمشاركة علمٌة رسائل على واإلشراف أبحاث بنشر العلمً البحث متابعة

 ومشروعاتالتطوٌر.
للوفاء .15 والتعلم التعلٌم فً العالمٌة النظم لمساٌرة وتطوٌعها الدراسٌة المناهج وتقوٌم تطوٌر فً المشاركة

بمتطلباتسوقالعمل.
 ة.المشاركةفًأنشطةومشروعاتدولٌ .16
 المشاركةالفاعلةفًالمؤتمراتالعلمٌةالمحلٌةواإلقلٌمٌةوالدولٌة. .17
 الخبرةالتدرٌسٌةوالتفاعلمعالطالب. .18
 .الجوائزومظاهرالتقدٌرالعلمً .19
 عضوٌةالجمعٌاتالعلمٌةالمحلٌةوالعالمٌة. .21
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 (2) هرفق

 الزهىنالربناهج 



 


