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٢

  التعليم العاىل والبحث العلمىوزارة 
  ٢٠٢١ لسنة ٢٩٣رار رقم ـق

  ٢٧/١/٢٠٢١بتاريخ 
   وعمداء الكلياتبشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات

  ح ومعايير المفاضلةوإجراءات وشروط الترش هد وتنظيم عملها ،والمعا
  التعليم العاىل والبحث العلمىوزير 

 معاتورئيس الس األعلى للجا

 ١٩٧٢ لـسنة    ٤٩قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم       بعد االطالع على    
   ؛والئحته التنفيذية

  ٢٠١٦ لـسنة  ٥٢٤١وعلى قرار وزير التعليم العـالى والبحـث العلمـى رقـم         
بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمـداء الكليـات والمعاهـد             

  روط الترشح ومعايير المفاضلة ؛وتنظيم عملها ، وإجراءات وش
  وعلى التقرير المقدم من اللجنة المـشكلة القتـراح شـروط ومعـايير اختيـار              

  عية ؛ماالقيادات الج
  )٧١٠(وبعد موافقـة المجلـس األعلـى للجامعـات باإلجمـاع بجلـسته رقـم             

   ؛٢٣/١/٢٠٢١بتاريخ 
  :قــــــــرر 

  )املادة األوىل ( 
ـ تلمتشكل اللجنة المختصة بترشـيح ا        دمين لـشغل وظيفـة رئـيس الجامعـة        ق

  بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقـة المجلـس األعلـى للجامعـات              
   :اآلتىعلى النحو 

 عضوان يختارهما الوزير المختص بالتعليم العالى مـن العلمـاء البـارزين             -١
  .المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية 
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٣

لمجلس األعلى للجامعات من ذوى الخبرة فى مجـال    اء يرشحهم ا  ض أربعة أع  -٢
التعليم الجامعى واإلدارة على أن يكون من بينهم أحد رؤساء الجامعات والـذى تـسند               

  .إليه رئاسة اللجنة 
 ممـن  الجامعـة اء يرشحهم مجلس الجامعة المعنية من بين رموز        ض ثالثة أع  -٣

 مجال التعليم الجـامعى واإلدارة      سبق لهم تقلد مناصب عامة أو إدارية ولهم الخبرة فى         
 على إنشائها عشرين عاما يجوز لمجلـس الجامعـة          وبالنسبة للجامعات التى لم يمضِ    
  .اختيارهم من الجامعات األخرى 
رشح احتياطى لعضوية اللجنة يحـل محـل المرشـح          على أن ترشح كل جهة مِ     

  الشـتراك  فى إحدى جلساتها أو وجـود مـانع يمنعـه مـن ا             هاألساسى لها حال غياب   
  .فى أعمال اللجنة 

  .ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ميعاد ومقر انعقاد أولى جلساتها 
   )الثانيةاملادة ( 

ل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميـد الكليـة أو المعهـد              تشك
  بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقـة المجلـس األعلـى للجامعـات              

   :اآلتىعلى النحو 
 عضوان يرشحهما المجلس األعلى للجامعات من العلماء البارزين المـشهود           -١

  .لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية 
عضوان يرشحهما مجلس الجامعة المعنية من ذوى الخبرة فى مجال التعلـيم             -٢

 رئاسـة   الجامعى واإلدارة ، على أن يكون من بينهما رئيس الجامعة والذى تسند إليـه             
  اللجنة وفى حالة الغياب أو المانع تسند رئاسة اللجنة ألحـد نـواب رئـيس الجامعـة                

  .قدمية قدم العمداء ثم من يليه فى األثم أل
 عضو يرشحه مجلس الكلية أو المعهد من ذوى الخبرة فـى مجـال التعلـيم                -٣

  .الجامعى واإلدارة 
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٤

ـ           ل محـل المرشـح     على أن ترشح كل جهة مرشح احتياطى لعضوية اللجنة يح
  حدى جلساتها أو وجـود مـانع يمنعـه مـن االشـتراك            إاألساسى لها حال غيابه فى      

  .فى أعمال اللجنة 
  .ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ميعاد ومقر انعقاد أولى جلساتها 

  .وتكون مدة العمادة ثالث سنوات 
   )الثالثةاملادة ( 

 الثانية من هذا القرار يتم اختيار ممثلى        من المادة ) ٢(مع عدم اإلخالل بحكم البند      
 المختصة بترشيح رؤساء الجامعـات أو عمـداء         نلجامعة أو الكلية فى عضوية اللجا     ا

الكليات أو المعاهد بحسب األحوال باالقتراع السرى ويشترط فى أعضاء تلك اللجـان             
 يكون بين أحـد  أال يكونوا ممن يتولوا مناصب إدارية أو تنفيذية بالجامعة المعنية ، وأال  

 حتى الدرجة الرابعـة     منهم وبين أحد المتقدمين لشغل الوظيفة صلة قرابة أو مصاهرة         
  .أو شراكة من أى نوع أو خصومة قضائية 

   )الرابعةاملادة ( 
   : الكلية أو المعهد ما يلىعميديشترط للترشح لوظيفتى رئيس الجامعة أو 

ملين بإحدى الجامعـات الخاضـعة       أن يكون المتقدم للترشح من األساتذة العا       -١
  ألحكام قانون تنظيم الجامعات المـشار إليـه ، علـى أن يكـون قـد شـغل وظيفـة           
أستاذ لمدة خمس سنوات وعلى رأس عمله بالجامعة لمدة سنتين على األقـل للترشـح               

  .لوظيفة رئيس الجامعة 
ـ             دة سـنة   وأن يكون أستاذًا عامالً بالكلية أو المعهد وعلى رأس عمله بالجامعة لم

  .على األقل حال الترشح للعمادة 
ال يكون المرشح قد سبق له شغل الوظيفة المتقدم لهـا           أوفى جميع األحوال يجب     

  .ال لمرة واحدة على األكثر إعن طريق التعيين 
 أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة               -٢

  . يكن قد رد إليه اعتباره مخلة بالشرف أو األمانة ما لم
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٥

  ال إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محـو الجـزاء          إ أال يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى         -٣
  .أو سحبه من قبل السلطة المختصة 

  ال يكون المرشح متوليا ألى منصب حزبـى وقـت الترشـح وطيلـة مـدة       أ -٤
  .توليه المنصب 

ى الجهـات التـى يحـددها       حدإ حضور المرشح للدورة التدريبية التى تعقد ب       -٥
  .المجلس األعلى للجامعات للتأهيل لشغل الوظيفة 

   )اخلامسةاملادة ( 
فى حالة خلو الكلية أو المعهد من األساتذة العاملين أو وجود أستاذ وحيد أو تعـذر   
اتخاذ إجراءات تعيين العميد ألى سبب من األسباب لرئيس الجامعة أن يندب مؤقتًا من              

عمال العميد وفقًا لما نظمه قانون تنظيم الجامعات المشار إليه فـى هـذا              يتولى القيام بأ  
  .مكانية ذلك إالشأن ، على أن يتم السير فى اإلجراءات الالزمة للتعيين بمجرد 

   )السادسةاملادة ( 
   :تختص اللجنة بما يلى

 اإلعالن عن خلو الوظيفة قبل نهاية المدة بستة أشهر علـى األقـل وإعـداد                -١
  .ل الزمنى لعملها الجدو

 فتح باب التقدم وتلقى األوراق لمدة أسبوع علـى األقـل ، علـى أن يتقـدم                  -٢
  المرشحون بأوراق ترشحهم إلى اللجنة متضمنة طلب الترشيح وبيـان حالـة رسـمى             
من الجامعة المختصة مشفوعا بالسيرة الذاتية للمرشح ومـا يؤيـدها وخطـة العمـل               

  طوير وطرق اإلصالح ومقترحـات التنميـة والتطـوير        الخاصة به مبينًا بها أوجه الت     
ة من مـستندات الزمـة      نطبقًا للوظيفة المتقدم لها ، كما يلتزم بتقديم كل ما تطلبه اللج           

للترشيح ويؤشر على ملف التقدم من الموظف المختص بما يفيد ساعة وتـاريخ التقـدم     
حالة التقدم لمنـصب    على أن تسلم أوراق الترشح ألمانة المجلس األعلى للجامعات فى           

  .رئيس الجامعة 
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٦

 فحص أوراق المتقدمين واستبعاد غير المستوفى للشروط القانونيـة للترشـيح      -٣
  بقرار مسبب منها يثبت مضمونه فـى محاضـر أعمـال اللجنـة ويعلـن للمـستبعد                

   ساعة وعلى اللجنة إثبات فيما يقدم إليهـا مـن طعـون علـى المرشـحين              ٤٨خالل  
  .أو تظلمات من المستبعدين خالل أسبوع من تاريخ تقديم التظلم أو الطعن 

لمعـايير المفاضـلة     تختار اللجنة الثالثة الحاصلين على أعلى الدرجات وفقًا          -٤
المرفقة بهذا القرار وترفع توصياتها إلى وزير التعليم العالى بالنسبة لـرئيس الجامعـة           

وطئة لعرضها على السلطة المختصة ، فإذا تبـين         وإلى رئيس الجامعة بالنسبة للعميد ت     
للوزير عدم توافر أى من الشروط أو المقومات لشغل الوظيفة فى المرشحين يتم إعادة              

  .اإلجراءات مرة أخرى 
   )السابعةاملادة ( 

ينتهى عمل اللجان المشكلة وفقًا ألحكام المادتين األولى والثانية من هـذا القـرار              
  .على النحو المنصوص عليه فى المادة السابقة بمجرد رفع توصياتها 

   )الثامنةاملادة ( 
تشكل لجنة استشارية قانونية بالمجلس األعلى للجامعات برئاسة أمـين المجلـس            
األعلى للجامعات وعضوية المستشار القانونى للمجلس األعلى للجامعـات والمستـشار     

ن بالمستـشار القـانونى للجامعـة       القانونى لوزير التعليم العالى ويمكن للجنة أن تستعي       
  .المعنية باألمر المعروض على اللجنة 

وتختص هذه اللجنة بفحص أية تظلمات تعرض عليها وتبدى فـى شـأنها رأيـا               
  ، هذا القـرار   أية استفسارات من أى من الجامعات فيما يتعلق بتطبيق أحكام             وتتلقى قانونيا

 رئيس المجلس األعلى للجامعـات مـن   كما تختص بنظر ما يحيله إليها وزير التعليم العالى    
  .األعلى للجامعات موضوعات متعلقة بمجال عملها وتعرض توصياتها على المجلس 

   )التاسعةاملادة ( 
يعمل باستمارة معايير المفاضلة المرفقة بهذا القرار عند تقييم المرشـحين لـشغل            

  .وظيفتى رئيس الجامعة وعميد الكلية أو المعهد 
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٧

   )ةالعاشراملادة ( 
ال تسرى أحكام هذا القرار على كافة إجراءات شغل وظائف رؤسـاء الجامعـات       

  .وعمداء الكليات أو المعاهد التى تم التقدم لشغلها بالفعل قبل العمل بأحكامه 
وتستمر اللجان القائمة وقت العمل بأحكامه فى تطبيق ذات الـشروط والـضوابط             

  .ظائف ولحين االنتهاء من تلك اإلجراءات والمعايير السارية وقت التقدم لشغل تلك الو
   )احلادية عشرةاملادة ( 

  ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبـارا مـن اليـوم التـالى                
  .لتاريخ نشره 

  وزير التعليم العالى والبحث العلمى
  خالد عبد الغفار/ د.أ
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٨

  استمارة املعايري االسرتشادية
  دات الجامعيةللمفاضلة الختيار القيا

  :بيانات شخصية 
    :اسم المتقدم للوظيفة 

    :العمل الحالى للمتقدم للوظيفة 
  ...............) ....................تذكر(رئيس جامعة   :المنصب المتقدم لشغله 

  ................) ......................تذكر(عميد كلية 
   :المعايير المطلوبة فى المتقدم

  ) : درجة٢٠(القدرات القيادية  -أوالً 
  التقييـم  الدرجـة  المعيـار
    ٥  .الرؤية والكاريزما وحضور الشخصية 

    ٥  .المسئولية المجتمعية والقدرة على خدمة اآلخرين 
    ٥  . التركيز على النتائج -  حل المشكالت - ير يالقدرة على التغ

    ٥  .التوازن النفسى والمرونة والعمل بروح الفريق 
  ) : درجة٢٠ (اإلداريةالقدرات  -ثانيا 

  التقييـم  الدرجـة  المعيـار
    ٨  .حداث تطور مؤسسى فى إطار الكلية أو الجامعة إالقدرة على 

    ٥  .تولى مواقع إدارية أكاديمية متنوعة ولسنوات طويلة 
    ٥  .التخطيط االستراتيجى 

    ٢  .اإلدارة العامة وإدارة الوقت وإدارة االجتماعات 
  ) : درجة٢٠ (آليات تطوير التعليم -ثالثًا 

  التقييـم  الدرجـة  المعيـار
المشاركة فى ابتكار اآلليات الالزمة لـربط الجامعـة بالـصناعة           

    ٥  .وقضايا المجتمع المحلى والدولى 

  سـتراتيجية التعلـيم    ام وعالقتـه ب   تطوير وتحسين التعليم والـتعل    
    ٥  .هدفة وإكساب الطالب المهارات المهنية المست
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٩

  التقييـم  الدرجـة  المعيـار
جات المهنية   فى الدراسات العليا وتشجيع الدر     يةناستحداث برامج بي  

  .لتناسب سوق العمل 
٥    

  توفير البيئة الالزمة إلجراء أبحاث علمية وتطبيقية وتقوية الشراكة        
  .مع قطاع الصناعة 

٥    

  ) :ات درج١٠ (مهارات االتصال -رابعا 
  التقييـم  الدرجـة  المعيـار

    ٥  .غة إجادة الل
٥  .ال مهارات العرض الفع    

  ) :ات درج١٠ (القدرة على إدارة األصول المالية والموارد البشرية -خامسا 
  التقييـم  الدرجـة  المعيـار

    ٥  .التجديد فى مصادر الدخل 
    ٥  .إدارة الموارد البشرية 

  ) :ات درج١٠ (القدرات البحثية -سادسا 
  التقييـم  الدرجـة  المعيـار

 واإلسهامات البحثية أو المؤلفات المحكمـة   H-Indexمل هيرش   معا
  .دوليا بالنسبة لقطاع العلوم اإلنسانية 

٥    

    ٥  .مشاريع بحثية وبراءات االختراع 
  هـا  مـع واقـع الجامعـة وإمكانيـة تطبيق    مدى ارتباط الخطة المقدمة -سـابعا   

  ) :ات درج١٠ (فى الفترة المحددة
  ـمالتقيي  الدرجـة  المعيـار

  هـا  مع واقع الجامعة وإمكانيـة تطبيق      مدى ارتباط الخطة المقدمة   
  .فى الفترة المحددة 

١٠    
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١٠

  :ر السابقة يالتقييم اإلجمالى للمتقدم وفقًا للمعاي
  التقييـم  الدرجـة  رـيياالمع

    ٢٠  . القدرات القيادية -أوالً 
    ٢٠  . القدرات اإلدارية -ثانيا 
    ٢٠  .يم  آليات تطوير التعل-ثالثًا 

    ١٠  . مهارات االتصال -رابعا 
    ١٠  . القدرة على إدارة األصول المالية والموارد البشرية -خامسا 
    ١٠  . القدرات البحثية -سادسا 
 مع واقع الجامعـة وإمكانيـة        مدى ارتباط الخطة المقدمة    -سابعا  
    ١٠  .ها فى الفترة المحددة تطبيق

 ١٠٠  اإلجمــالى
    درجة

  :ادة أعضاء اللجنة الس
  التوقيـع  الوظيفـة  االســــم  م
١        
٢        
٣        
٤        
٥        
٦        
٧        
٨        
٩        
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