

آليات اختيار القيادات اجلاهعية
في المرحلة االنتقالية لحين صدور تشريع جديد


 هقدهة
احتراما ً لحق المجتمع األكادٌمً فً اختٌار القٌادات الممثلة له والمعبرة عن
آرائه ،تم عقد العدٌد من اللقاءات الموسعة واستطالع رأي المهتمٌن بالشأن الجامعً،
حٌث تم التوافق على مقترحٌن ألسلوب االختٌار.
وبعرض هذٌن المقترحٌن على المجتمع األكادٌمً بفئاته المختلفة ،عن طرٌق
األقسام العلمٌة ،انحازت األغلبٌة إلى أسلوب "االنتخاب املابا ر بضُابط" الختٌار رؤساء
األفسام والعمداء ،وعن طرٌق "جممع انتخابْ" ممثال ألعضاء هٌئة التدرٌس بكلٌات
الجامعة باالضافة إلى العمداء الختٌار رئٌس الجامعة ،وذلك فً اطار الشروط العامة
لشغل الوظائف القٌادٌة التً حددها القانون.
ونزوالً على إرادة المجتمع األكادٌمً ،رؤي صٌاغة آلٌات لوضع هذا المقترح
موضع التنفٌذ قوامها مجموعة من الضوابط تتمثل فٌما ٌلً:
 .1تطابّل أسلُب دميُقراطٖ التختّا اقكّادا ااجاعيّٕ باتتابا ٍ عطلابا أساسّا قلمجتمع األكادميْ،
َبصفتٌ عو أكثر اقُساٙل فافّٕ يف اتختّا يذٍ اقكّادا .
 .2تدم االتخالل بكانُى تهظّم ااجاعيا قم  49قسهٕ َ 1972الٙحتٌ اقتهفّذِٕ.
 .3عراتأ االنضاباط األكادميْ َاإلدا ٓ َاقتأكّد تلٖ اقكّم ااجاعيّٕ اقراسخٕ.
ُِ .4يمل بًذٍ اآلقّا فٖ املرللٕ االنتكاقَِّٕ ،تيني عراجيتًا َتكّّمًا تهد تيدِل قانُى تهظّم
ااجاعيا تطُِرٍ تخالل املرللٕ املكابلٕ.

َقد أقر اجمللس األتلٖ قلجاعيا َجماقس ااجاعيا اقيمل بًذٍ اآلقّا .
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 أحكام عاهة
 تشرفعلىعملٌةاختٌار ؤسا٘ االقسام َاقيمّد بكلكلٌةاجهٕ عهتخابٕ منأعضاءهٌئة
التدرٌس بالكلٌة مشكلةمنثالثة من أعضاءهٌئةالتدرٌس ممنلهمحقالتصوٌتمن
غٌرالمرشحٌن،وٌضافلعضوٌةاللجنةعضوهٌئةتدرٌسبإحدىكلٌاتالحقوقٌتم
اختٌارهبمعرفةمجلسالجامعةالمعنٌة.
ٌ ختار اجملمع االنتخابٖ قرّٙس ااجاعيٕ ،لجنةلإلشرافعلىاالقتراعمنثالثةأساتذة من
بٌنأعضائه،كماٌختارأحدأساتذةالحقوقمنالجامعةأومنخارجهالعضوٌةاللجنة.
 تتولىلجنةاإلشرافتلقىالطعونعلىالمرشحٌنخالل مدةأقصاها أسبوعمنتارٌخ
إغالقبابالترشٌح،وتبتفٌهاخاللثالثةأٌامعلىاالكثر .
 تتمدعوةالناخبٌن للمشاركةفًعملٌةاالختٌار ،بإخطارمنلجنةاالشراف،وذلكعن
طرٌقكلٌاتهمعلىأنٌُبٌَّنفًالدعوةأسماءالمرشحٌنللمنصبالقٌادي .
ٌ تم فرزاألصواتعالنٌةفورانتهاءعملٌةاالختٌار ،وٌعد محضرتدونفٌهالنتٌجة
وٌرتبالمرشحونبحسبماحصلعلٌهكلمنهممنأصواتصحٌحة،وٌرفعاألمر
للسلطةالمختصة.
 تحدد لجنة االشراف اإلجراءات التفصٌلٌة وتقوم بتسجٌل وحفظ كشوف التوقٌع
وبطاقات التصوٌت وغٌرها مما تفتضٌه شفافٌة وحسن سٌر عملٌة االختٌار .ولها أن
تبتفٌماٌقدممنتظلماتفًهذاالشأن.
 عند مشاركة الهٌئة المعاونة فً انتخابات رؤساء األقسام والعمداء ،ٌخصص لهم
صندوقانتخابًمنفصلحتىٌمكنحصرأصواتهملحسابنسبة%11مناألصوات
الصحٌحةألعضاءهٌئةالتدرٌس.
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 اختيار رئيس جملس القسن
 فًاألقسامالعلمٌةالتًٌوجدبهاثالثةأساتذةمنالعاملٌنأوأكثر،ٌتماختٌارأحدأقدم
ثالثة منهم باالقتراع السري .وفً حالة اعتذار أحد المرشحٌن الثالثة قبل إجراء
اإلنتخاباتٌتمإضافةمرشحبدٌلهوالتالًلهمفًاالقدمٌة.
ٌ شاركفًاالنتخاب جمٌعأعضاءهٌئةالتدرٌس(األساتذةغٌرالمتفرغٌنوالمتفرغون
والعاملونواألساتذةالمساعدونوالمدرسون)،باإلضافةإلىالهٌئةالمعاونة(المدرسون
المساعدون والمعٌدون) بما ال ٌتجاوز  %11من األصوات الصحٌحة ألعضاء هٌئة
التدرٌس.
ٌ تعٌنأنٌحضر%61علىاألقلمنأعضاءهٌئةالتدرٌسلصحةانعقادالجلسة،فإذا
لم ٌكتمل النصاب ،تؤجل الجلسة لمدة ساعة وٌكون إنعقادها عندئذ صحٌحا ً بحضور
% 41علىاألقلمناألعضاء .فإذالمتتوفر هذهالنسبةٌقومرئٌسالجامعة بتعٌٌن
رئٌسمجلسالقسمبناءًعلىترشٌحعمٌدالكلٌة.
 تعاداالنتخاباتبٌنأعلى إثنٌنفًحالةعدمحصولأيمنالمرشحٌنعلىاألغلبٌة
المطلقةمنعدداألصواتالصحٌحة.
 فًحالةعدموجودثالثةأساتذةعاملٌنبالقسمتطبقالقواعداآلتٌة: 
 .1فًحالةوجوداثنٌنعلىاألكثرمناألساتذةالعاملٌنٌعٌناألقدممنبٌنهما ،
 .2إذا خال القسم من األساتذة العاملٌن ٌقوم بعمل رئٌس مجلس القسم أقدم األساتذة
المساعدٌن ،
 .3إذا لم ٌوجد بالقسم أساتذة مساعدون ٌعٌن أقدم األساتذة المتفرغٌن قائما ً بأعمال رئٌس
مجلسالقسم،
 .4وفىغٌرهذهاألحوال،ٌتولىعمٌدالكلٌة أومنٌفوضهمنوكالءالكلٌة،إدارةشئون
القسم.
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 اختيار عويد الكلية
 تحقٌقا ً لتعددٌة وسالمة مفهوم االختٌار ،وسعٌا ً الكتمال الهٌكل اإلداري للكلٌة ،ٌتعٌن
الختٌار عمٌد الكلٌة وجود أربعة من األساتذة العاملٌن على األقل ،وعدد من أعضاء
هٌئة التدرٌس (األساتذة غٌر المتفرغٌن والمتفرغون والعاملون واألساتذة المساعدون
والمدرسون)الٌقلعن21عضواً.وفًغٌرهذهالحالة،ٌكونلرئٌسالجامعةاختٌار
عمٌدالكلٌةأوندبقائمباألعمالفًحالةعدموجودأساتذةعاملٌن.
ٌ شارك فى االنتخابات جمٌع أعضاء هٌئة التدرٌس (األساتذة غٌر المتفرغٌن
والمتفرغون والعاملون واألساتذة المساعدون والمدرسون) ،باإلضافة إلى الهٌئة
المعاونة (المدرسون المساعدون والمعٌدون) بما ال ٌتجاوز  %11من األصوات
الصحٌحةألعضاءهٌئةالتدرٌس.
 لدعم اختٌار المجتمع األكادٌمً ألقدر العناصر على إدارة وتطوٌر الكلٌة ،تقوم لجنة
االشراف بتحدٌد مواعٌدندوات متساوٌةالمدةللمرشحٌن،لعرضبرامجهموخططهم
االستراتٌجٌةومناقشتهمفٌها،وإعالنالمعاٌٌراالسترشادٌةلالختٌار،(مرفق.)1
ٌ تعٌنأنٌحضر%61علىاألقلمنأعضاءهٌئةالتدرٌسلصحةانعقادالجلسة،فإذا
لم ٌكتمل النصاب ،تؤجل الجلسة لمدة ساعة وٌكون إنعقادها عندئذ صحٌحا ً بحضور
 %41على األقل من أعضاء هٌئة التدرٌس .فإذا لم تتوفر هذه النسبة ٌعٌن رئٌس
الجامعةعمٌداًللكلٌةمنبٌنأساتذتهاالعاملٌن.
 تعاداال نتخاباتبٌنأعلىإثنٌنفًحالةعدمحصولأيمنالمرشحٌنعلىاألغلبٌة
المطلقةمنعدداألصواتالصحٌحة.
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 اختيار رئيس اجلاهعة
ٌ تمانتخابرئٌسالجامعةبواسطةمجمعانتخابًمكونمن: 
 .1عمداءجمٌعالكلٌاتوالمعاهدالتًتضمهاالجامعة،أوأقدموكالئهافًحالةتقدمالعمٌد
للترشح ،
 .2أحد األساتذة أو األساتذة المساعدٌن (فى حالة عدم وجود اساتذه) بالكلٌات التً ٌقل
أعضاءهٌئةالتدرٌسفٌهاعنعشرٌنعضوا،واثنانبالكلٌاتالتًٌزٌدفٌهاالعددعن
ذلك وحتى المائة ،وثالثة بالكلٌات التً ٌتجاوز العدد فٌها المائة .وٌتم اختٌار هؤالء
بوصفهم ممثلٌن لكلٌاتهم باالنتخاب المباشر وفقا للقواعد واإلجراءات المتبعة الختٌار
عمٌدالكلٌة،علىأالٌكونأيمنهممنالمرشحٌن.

 لدعماختٌار المجمعاالنتخابً ألقدر العناصرعلىإدارةوتطوٌرالجامعة،تقوملجنة
االشراف بتحدٌد مواعٌدندوات متساوٌةالمدةللمرشحٌن،لعرضبرامجهموخططهم
االستراتٌجٌةومناقشتهمفٌها،وإعالنالمعاٌٌراالسترشادٌةلالختٌار،(مرفق.)1
ٌ تعٌن أن ٌحضر  %81على األقل من أعضاء المجمع االنتخابً ،فإذا لم ٌكتمل
النصاب،تؤجلالجلسةلمدةساعةوٌكونإنعقادهاعندئذصحٌحا ًبحضور%61على
األقل من األعضاء .فإذا لم تكتمل هذه النسبة ٌكون لوزٌر التعلٌم العالً ترشٌح من
تتوافرفٌهالشروطوفقاللقانون.
ٌ كون للسلطة المختصة بالتعٌٌن ،الحق فى اختٌار أحد الثالثة الحاصلٌن على أعلى
األصواتلٌكونرئٌساللجامعة.
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 األوراق املطلوبة للتقدم للرتشيح
ٌتقدم للترشٌح لمنصب العمٌد  /رئٌس الجامعة ،من تنطبق علٌه الشروط الواردة
فً قانون تنظٌم الجامعات ،بملف ٌعلن على الناخبٌن ٌتضمن ما ٌلى:
 .1السٌرة الذاتٌة للمتقدم وخبراته األكادٌمٌة واإلدارٌة والقٌادٌة ،وفقا للنقاط الواردة
بالملحق.
 .2بٌانمعتمدبالتدرجالعلمًوالوظٌفً .
 .3رؤٌة مستقبلٌة مصحوبة بخطه استراتٌجٌة لتطوٌر الكلٌة/الجامعة ،وما ٌمكن أن ٌتم
تحقٌقهفًمجاالتالتعلٌموالبحثالعلمًوخدمةالمجتمعوتنمٌةالبٌئة.

دتم أتمال اجهٕ اال راف
توفر إدارة الكلٌة  /الجامعة ما ٌلى للتمكنن لجنة االشراف من القٌام بأعمالها:
 .1مقرللجنةوكافةاألماكنالمناسبةإلجراءعملٌةاالقتراع .
 .2العاملٌن الالزمٌنبماٌتناسبوحجم العملالذى تقومبهلجنةاالشراف،بتولً أعمال
األمانةاإلدارٌةوالفنٌةللجنة،معتفرغهمخاللفترةاالنتخابات.
 .3مستلزمات أعمال اللجنة من معدات تصوٌر وطباعة وحاسبات واألوراق واألدوات
واألحباروغٌرها.
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هرفق ()1

هعايري اسرتشاديه الختيار القيادات اجلاهعية
ٌستلزمالمنصبالقٌاديالجامعًوجودشخصٌةذاتقدراتقٌادٌةوإدارٌةوأكادٌمٌةمتمٌزة،
فضالعما ٌجب أنتتحلى به من صفات شخصٌة تؤهل للقٌادة فً مناخ من التعاون مع القدرةعلى
إدارةاألزماتوالتواصلمعمختلففئاتالمجتمعالجامعًوالنهوضبالبحثالعلمًوخدمةالمجتمع.
وقدرؤيوضعمجموعةمنالمعاٌراالسترشادٌةٌمكنأنٌستعٌنبهاالناخبونعنداإلدالء
بأصواتهم الختٌار أنسب المرشحٌن .والشك أن الوفاء بمتطلبات هذه المعاٌٌر ٌتفاوت بحسب أعباء
المنصبوتدرجهفًالسلمالقٌادي .

أَال :اقكفا٘ٔ اقكّادِٕ َاإلدا ِٕ:

تكاس يذٍ اقكفا٘ٔ عو لّث عدٗ تُافر كل عو اقيهاصر اقتاقّٕ:

 .1القدرةعلىوضعرؤٌةشاملةوتحدٌدأهدافوبرامجتنفٌذٌةلمشروعاتتطوٌر .
 .2صفات قٌادٌة تساعد على تهٌئة مناخ ٌسوده التعاون بٌن كافة األطراف (القٌادات وأعضاء هٌئة التدرٌس
والطالبوالعاملٌن).
 .3مهارةالتخطٌطاالستراتٌجً،والقدرةعلىإدارةالتطوٌرالدٌنامٌكً .
 .4القدرةعلىمواجهةاألزماتوإدارتها.
 .5القدرةعلىالتواصلالمجتمعًفًالداخلوالخارج.
 .6القدرةعلىالتعاملمعالوسائطاإللكترونٌةالحدٌثة،ومهاراتاالتصالالفعال.
 .7القدرةعلىجذبمصادرتموٌلمتنوعةلتنمٌةالمواردالذاتٌة.
 .8اإللمامبالجوانبالمالٌةوالقانونٌةالالزمةإلدارةالشأنالجامعً.
 .9تقلد مناصب قٌادٌة أكادٌمٌة ،أو أي مناصب قٌادٌة أخرى ،وحضور دورات تدرٌبٌة وندوات فً الشئون
اإلدارٌةواألكادٌمٌة.
 .11المشاركةالفاعلةفًالمجالسواللجانالعلمٌةواإلدارٌةعلىمستوىالقسموالكلٌةوالجامعة.
 .11المشاركةفًتنفٌذأنشطةثقافٌةوعلمٌةواجتماعٌةورٌاضٌةللطالبوالمجتمع.

ثانّا :اقهشاط اقيلمْ َاقابحثْ:

تكاس يذٍ اقكفا٘ٔ عو لّث عدٗ تُافر كل عو اقيهاصر اقتاقّٕ:

.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.21

السمعةوالمكانةالعلمٌةفًاألوساطاألكادٌمٌةوالمجتمعٌة .
احترامالقٌموالتقالٌدالجامعٌةوالعالقاتالطٌبةداخلالوسطالجامعً.
متابعة البحث العلمً بنشر أبحاث واإلشراف على رسائل علمٌة والمشاركة فً المشروعات البحثٌة
ومشروعاتالتطوٌر.
المشاركة فً تطوٌر وتقوٌم المناهج الدراسٌة وتطوٌعها لمساٌرة النظم العالمٌة فً التعلٌم والتعلم للوفاء
بمتطلباتسوقالعمل .
المشاركةفًأنشطةومشروعاتدولٌة.
المشاركةالفاعلةفًالمؤتمراتالعلمٌةالمحلٌةواإلقلٌمٌةوالدولٌة.
الخبرةالتدرٌسٌةوالتفاعلمعالطالب.
الجوائزومظاهرالتقدٌرالعلمً.
عضوٌةالجمعٌاتالعلمٌةالمحلٌةوالعالمٌة.
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هرفق ()2

الربناهج الزهىن
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