
 

 

 
 

 مركز ضمان الجودة                                                                                                                    أكتوبر  6جامعة  

 ضمان تداول السلطات في المناصب القيادية  سياسة 

   سياسات الموارد البشرية  القسم: 

 .................................................. رقم اإلجراء :  

 ............................. تاريخ موافقة مجلس الكلية/ الجامعة : 

 ............................................. تاريخ أخر تعديل :  

 مدير عام الشئون اإلدارية   –عمداء الكليات   –رئيس الجامعة  الجهة المسئولة عن التنفيذ :  
 

 الهدف من السياسة : 
     وضع اإلطار العام لضمانات تداول السلطة في المناصب القيادية بالكليات واإلدارات الجامعية . 

 

 السياسة
أكتوبر انطالقاً من رؤيتها ورسالتها، وتماشياًمع معايير االعتماد لمؤسسات التعليم العالي بوضع    6تقوم جامعة   

مديري   مثل   ( واللوائح  بالقانون  المنظمة  غير  القيادية  المناصب  في  السلطة  لتداول  الضمانات  من  مجموعة 
الضما تلك  وتهدف   ،  ) وغيرهم  اللجان  ورؤساء  والوحدات  لجميع  المراكز  العادلة  الفرص  توفر  أن  إلى  نات 

لكل   محددة  معايير  هناك  يكون  أن  وعلى  اإلداري،  المنصب  لشغل  بالجامعة  والعاملين  التدريس  هيئة  أعضاء 
لشاغلي   التجديد  عند  اآلليات  نفس  اتباع  يتم  أن  وعلى  األختيار،  أو  الترشيح  عن  المسئولون  بها  يلتزم  منصب 

 المناصب القيادية.  
 وتشمل ضمانات تداول السلطات ما يلي:  

 أن يكون المرشح لشغل المنصب من أعضاء هيئة التدريس العاملين بالكلية .   .1
 يتم اختيار شاغلي المناصب القيادية وفقاً لمعايير معلنة .  .2
 يتم اإلعالن عن المناصب القيادية المتاحة بالكلية بوسائل متعددة لإلعالن .  .3
ريس المنصب اإلداري أكثر من دورتين متتاليين ) ما لم يكن هناك من يرغب  أال يتولى عضو هيئة التد  .4

 بالترشح ( 
 يلتزم شاغل المنصب القيادي بتقديم تقرير سنوي عن النشاط للمجالس الحاكمة .  .5
المنصب   .6 لشاغل  التجديد  التقرير  يتم  على  بناًء  المباشر  رئيسه  من  بتوصية  األولى  دورته  إتمام  بعد 

 ه . السنوي المقدم من 
عدم   .7 أو  األداء  في  تقصير  وجود  حالة  في  المنصب  شاغل  إقالة  في  الصالحية  المباشر  للرئيس  يكون 

 تحقيق األهداف الموضوعة. 
وعضويتها   .8 بالكلية  المختلفة  اللجان  ورئاسة  القيادية  المناصب  في  العلمية  األقسام  جميع  تمثيل  يتم 

 ة التدريس بقسم معين . وعضوية الوحدات والمراكز وال يقتصر ذلك على أعضاء هيئ 
 يقوم كل قسم بترشيح عضو واحد أو أكثر لشغل المناصب القيادية المتاحة .  .9
 يكون لدى كل مشرح خطة واقعية لتطوير الوحدة / المركز خالل فترة توليه المنصب .  .10
 ية . يتم تقييم النشاط ونمط القيادة بشكل دوري من جانب أعضاء هيئة التدريس والطالب والعاملين بالكل .11

 

 مجال التطبيق 
 تطبق هذه السياسة على جميع المناصب القيادية بالجامعة غير المنظمة باللوائح والقوانين . 

 
 

http://www.o6u.edu.eg/Services.aspx?FactId=794&id=795


 

 

 

 

 

 الرقابة والمتابعة والتقييم:  
في تطبيقها للرقابة والمتابعة المباشرة من رئيس الجامعة ، وتنفذها اإلدارات واللجان ذات  تخضع هذه السياسة  

 ويتم تقييمها بصورة دورية . الصلة ،  

 

 : السياسات األخرى ذات العالقة
 
 
 
 

 


