
 

 

 سياسات ومعايير اختيار القيادات الاكاديميةوثيقة 

 :   لغزضا 

 بيان كيفية قيام القيادات الاكادًمية العليا باخحياز العمداء والوكالء و زؤساء الاقسام 

 هطاق ومجال  التطبيق :  

ًطبققققق  سقققققرا طسققققققلور وابحطلبقققققات القققققوازد  بققققققس م قققققا العمقققققداء والققققققوكالء و زؤسقققققاء الاقسقققققام والو ققققققا   

 طكادًمية بنفس ابسحوى.

  -املسئولون عن التنفيذ :  

 ز يس الجامعة  -

 العميد -

 

 أوال: أسلوب اختيار وتعيين العميد:

سقنوات قابلقة للحيدًقد  3ٌعين ز يس الجامعة ابخحص من بين طساثر  العاملين بقد   -

 .مس  واحد 

بعققققد موا قققققة  ًيققققوش اقالققققة العميققققد قبققققر ا مسققققاء ابققققد  بقققققساز مسقققق   مققققن ز ققققيس الجامعققققة -

 .ميلس الجامعة اذا اخر بواجباثس و مسؤولياثس

 

 أسلوب اختيار وتعيين الوكالء:ثاهيا: 

ٌعين الوكالء الثالثة بقساز من ز يس الجامعة بناء م ى ثسشيح العميد من بين طساثر   -

 .سنوات قابلة للحيدًد مس  واحد  3العاملين بد  

 

 مجلس القسم:أسلوب اختيار وتعيين رئيس ثالثا: 

اسققاثر   ققا القسققي و ًيققون جعيينققس بقققساز مققن ز ققيس  3ٌعققين ز ققيس القسققي مققن بققين  قققدم  -

 سنوات قابلة للحيدًد مس  واحد  3الجامعة بعد  خر زاي العميد بد  

 اساثر  ثيون ز اسة القسي ألقدمهي 3 ا حالة وجود  قر من  -

ابيلقققققققس  ققققققققدم طسقققققققاثر   قققققققا حالقققققققة خلقققققققو القسقققققققي مقققققققن طسقققققققاثر  ًققققققققوم ب ممقققققققا  ز قققققققيس  -

 ابسامدًن  ا القسي.

إذا لي ًكن بالقسي من طساثر  سوى  جنبي جاش  ن ٌعهد إليس مند الاقحضاء بس اسة  -

 ميلس القسي بقساز من ز يس الجامعة بعد  خر زاي العميد.

ًيوش إقالة ز يس ميلس القسي قبر ا مساء ابد  بقساز مس   مقن ز قيس الجامعقة بعقد  -

 س الجامعة اذا  خر بواجباثس و مسؤولياثس.موا قة ميل

 



                                                           -:ضوابط جـودة ألاداء    

 .الالتزام بالقا ون دون اسحثناءات -

 .الشفا ية -

 .الحعامر إلاًيابي مع الشياوى والخساؤالت  ا سرا ابوضوع  -

 
 القواهين واللوائح امللزمة  :  

 .2491 لسنة لحنظيي الجامعات 94قا ون زقي                                          

 املزفقات 

 

 المرفقاسم  م

 قرار تعيين العميد  1

 قرار تعيين الوكالء  2

 قرار تعيين رئيس أحد األقسام  3

 

 

 

 

 مدًس وحد  الجود                                                                 ز يس ميلس الاداز  ومميد اليلية 

 

 

 د. ابساسيي  ازوق النسسي                                                            .د/ حسن محمد حسن الغطاس

 

 


