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     كلهة ًهٍذ الكلٍة:

 

 

الذلٍل التًنٍهً للكلٍة والزي كاى وي أهن أهذاِ  اًذاداالٌتهاء وي تن بْؾل هللا تيالى 

ٌٔ هزه الًسخة بأى تتؾهي وػّ دقٍق لجهٍى وهائّ هـ. 2441الكلٍة وًز اٌقالق اليام  حرػًا 

إؿآة إلى  .بٍسر وسهولةوهاوهن تأدَة  ًلىالكلٍة. حتى تكوى رآذاً وهها َساًذ وًسوٌب الكلٍة 

 اإلداري وًذم تذاخل الغالحٍات والوهائّ. ؿرورة وجود وا َؾهي الحْال ًلى التسلسل

ٌٔ سبٍل  ؿبف سٍر أًهال الكلٍة اإلدارَة واألكادَهٍة واإلطرآٍة. ٍٓه تتن هزا الذلٍل هو ٌواة 

ٍٓه ٓغل بٍي الوهائّ وتوصَى للههام بهذِ رٓى وستوى الضْآٍة ًهلٍة الهتابية والتقوَر. 

 والجودة والرقابة الذاخلٍة.

ٌٔ أتقذم بالضكر الجش  دوام التوٍٓق الهولى ًس وجل سائالً  اد هزا الذلٍل.اًذَل لكل وي ساهن 

 والًجاح للجهٍى.

   

 ًهٍذ كلٍة اليلوم اإلدارَة                              

 د. سالن وسْر آل ٓاَى                             
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 الهٍكل التًنٍهً للكلٍة
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 الجسء األول

 الكلٍةًهادة وإدارة 
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 أوالً: وجلس الكلٍة

 تيرَّ: .1

ٌٔ الكلٍة تختع بإػذار القرارات الهتيلقة بالهسائل الهحذدة له لًنرها وتقرَرها  سلقة إدارَة 

وتغذر توػٍاته أو قراراته إوا باألُلبٍة أو اإلجهاو بهذِ االرتقاء باليهلٍة التيلٍهٍة واإلدارَة.  

جلس الجاوية بًاًء ، وًؾوَة الوكالء ورؤساء األقسام وله))رئٍساً  اليهٍذ :ويوَتألّ وجلس الكلٍة 

ًلى اقتراح وجلس الكلٍة وتأٍَذ رئٍس الجاوية أى َؾن إلى ًؾوَته خالخة أًؾاء ًلى األكحر وي 

 .هٍئة التذرَس بالكلٍة أو الكلٍة الهًاهرة وي ٓروو الجاوية وَحذد وذة ًؾوَتهن

 االرتباـ: .2

 َرتبف وجلس الكلٍة برئٍس الجاوية.

 تًنٍن الهجلس: .3

  بذًوة وي رئٍسه ورة كل طهر ًلى األقل وال َغح االجتهاو إال بحؾور َجتهى وجلس الكلٍة

 خلحً أًؾائه.

 أو توػٍاته باألُلبٍة الهقلقة ألػوات األًؾاء الحاؿرَي وًًذ التساوي َُرجح  تغذر قراراته

 .الجاٌب الزي ٍٓه الرئٍس

 هسة ًضر تيتبر قرارات الهجلس ٌآزة وا لن َرد ًلٍها اًتراؼ وي رئٍس الجاوية خالل خ

َوواً وي تارَخ وػولها إلٍه وإرا اًترؼ ًلٍها أًادها إلى وجلس الكلٍة وضْوًة بوجهة ٌنره 

لذراستها وي جذَذ، ٓإرا بقً الهجلس ًلى رأَه َحال القرار الهيترؼ ًلٍه إلى وجلس الجاوية 

ٌٔ جلسة ًادَة أو استحًائٍة ولهجلس الجاوية ت  .لَاؤهغذَق القرار أو تيذَله أو إللبت ٍٓه 

 .لهجلس الكلٍة تضكٍل لجاى دائهة أو وؤقتة وي بٍي أًؾائه أو وي ٍُرهن 

 الههام: .4

 اقتراح تيٍٍي أًؾاء هٍئة التذرَس، والهيٍذَي والهحاؿرَي وإًارتهن وٌذبهن وترقٍاتهن. 

 .اقتراح خقف الذراسة أو تيذَلها وى التًسٍق بٍي األقسام 

  أقسام الكلٍةاقتراح الهًاهج الذراسٍة والكتب الهقررة ٌٔ  .والهراجى 

 تضجٍى إًذاد البحوث اليلهٍة وتًسٍقها بٍي أقسام الكلٍة واليهل ًلى ٌضرها. 

 اقتراح وواًٍذ االختبارات ووؿى التًنٍهات الخاػة بإجرائها. 
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 .اقتراح الالئحة الذاخلٍة للكلٍة وخقف التذرَب الالزوة للكلٍة بها َتوآق وى اللوائح واألٌنهة 

  الًضاـ الالوًهجً للكلٍةاقتراح خقة. 

 .اختغاػه والتوػٍة لهجلس الجاوية ٍٓها ًذا رلك ٌٔ ٌٔ األوور القالبٍة التً تذخل   البت 

 الًنر ٍٓها َحٍله إلٍه وجلس الجاوية أو رئٍسه أو ٌائبه للذراسة وإبذاء الرأي. 

ٌٔ أًزار القالب الهحرووٍي أو الهتٍَبٍي ًي االختبارات الًهائٍة.  الًنر 
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 خاٌٍاً: ًهٍذ الكلٍة

 تيرَّ: .1

ٌٔ حذود  هو ًؾو هٍئة التذرَس بالكلٍة الزي َتولى قٍادة الضؤوى اليلهٍة واإلدارَة والهالٍة للكلٍة 

ٌٔ ٌهاَة كل سًة جاويٍة تقرَراً ًي طؤوى التيلٍن وسائر  الًنام ولوائحه وَقذم إلى رئٍس الجاوية

ٌٔ الكلٍة وَيٍي ًهٍذ الكلٍة وي أًؾاء هٍئة التذرَس السيودٍَي الهتهٍشَي  .وجوه الًضاـ 

بالكْاءة اليلهٍة واإلدارَة بقرار وي وصَر التيلٍن بًاء ًلى ترطٍح رئٍس الجاوية وَكوى التيٍٍي 

 لهذة سًتٍي قابلة للتجذَذ.

 

 االرتباـ: .2

 َرتبف بوكالء الجاوية كها أٌه َرتبف تًنٍهٍا برئٍس الجاوية.

 

 وهام اليهٍذ: .3

وى وراًاة وا تقؾً به أحكام الًنام ووا َغذره وجلس الجاويات ووجلس األوًاء ووجلس 

للكلٍة الجاوية وي لوائح وقواًذ؛ َتولى اليهٍذ إدارة الضؤوى اليلهٍة، والتيلٍهٍة، واإلدارَة، والهالٍة 

ٌٔ ٌهاَة كل ًام دراسً تقرَراً وْغالً إلى رئٍس الجاوية ًي سٍر أًهال الكلٍة وٍٓها ٌَل  .وَقذم 

 تْغٍالً لهزه الههام:

 الضؤوى اإلدارَة والهالٍة: -أ

  َترأس اليهٍذ وجلس الكلٍة ورلك بهقتؾى الهادة الحالحة والحالخٍي وي ٌنام وجلس التيلٍن

 .الياٌل والجاويات

  جذول أًهال وجلس الكلٍة وتحذَذ ووًذ اٌيقاده والذًوة لحؾور جلساتهاًتهاد. 

  الهجتهى ورلك بالتًسٍق وى الجهات ٌٔ اتخار الوسائل التً تهكي الكلٍة وي أداء رسالتها 

 الهختغة بالجاوية.

 .ترطٍح وي تذًو الحاجة إلى التياقذ ويهن 

 .ترطٍح وي تذًو الحاجة إلى تياوٌه وى الكلٍة 
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  الكلٍة واليهل ًلى تأوًٍها تكلٍّ وي ٌٔ َقوم بتْقذ االحتٍاجات الذراسٍة والًٍْة واإلدارَة 

ٌٔ الجاوية.  بالتًسٍق وى الجهات الهختغة 

  ٍوتابية تًٍْز التياوٍن والتيلٍهات الغادرة ًي الجهات رات اليالقة بالجاوية أو ٍُرها وها ُتبل

 .الكلٍة به

 لٍّ وي َقوم بتًٍْزها وإبالٌ إدارة الخذوات والغٍاٌة وتابية طؤوى الغٍاٌة ووا َتيلق بها وتك

 .بها َحتاج إلى ػٍاٌة ٍٓها والتأكذ وي تًٍْزها

  رٓى تقرَر طاول ًي الكلٍة َتؾهي اإلحغاءات الْيلٍة والهيلووات وطؤوى التيلٍن وسائر

ٌٔ الكلٍة  .وجوه الًضاـ 

 ؿقرارَة، ًلى أى تستكهل ًهادة الهوآقة ًلى تهتى الهوهٍْي بالكلٍة باإلجازات اليادَة واال

 طؤوى أًؾاء هٍئة التذرَس والهوهٍْي بالجاوية اإلجراءات الالزوة لها، وٓقاً للًنام.

 ًلى أال تكوى طهادات خبرة التوقٍى ًلى طهادات التيرَّ لجهٍى وًسوٌب الكلٍة. 

 ً الكلٍة، أو القٍام بضًء وي أًهالها ٌٔ  لى أال َترتب رلكتكوَي اللجاى الهؤقتة لتًنٍن األًهال 

 .أًباء والٍة ًلى الجاوية

  حال وقوو ٌٔ إَقاو الجساءات اإلدارَة ًلى ووهًْ الكلٍة اإلدارٍَي، لهي دوى الهرتبة الحاوًة 

 .تغرِ َستذًً رلك، وٓق األٌنهة الهيهول بها، والرٓى لرئٍس الجاوية ًهي سواهن

  ورٓيها لغاحب الغالحٍة الًتهادها، إًذاد تقاوَن األداء الوهًٍْ لرؤساء األقسام اليلهٍة

ٌٔ األقسام اليلهٍة الهيذة وي رؤسائها،  وَيتهذ تقاوَن األداء الوهًٍْ ألًؾاء هٍئة التذرَس 

 .وكزا الهوهٍْي اإلدارٍَي بالكلٍة

  الكلٍة ورٓى بٍاى ٌٔ توصَى اإلجازة الغٍٍْة بٍي الياولٍي وي اإلدارٍَي والهستخذوٍي واليهال، 

 .الستكهال اإلجراءات الالزوة الهوارد البضرَة ليهادةالتوصَى 

  ٌٔ ٌٔ كل وا َذخل  االتغال بًنرائهن بالجاويات، والهؤسسات الياوة، والهغالح الحكووٍة، 

 .اختغاظ كلٍاتهن

 )بيذ أخز الهوآقة وسبقاً قبل تًٍْز  الهقالبة بتسذَذ الهستحقات الهختلْة للكلٍة )إى وجذت

  .أي وغروٓات
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 التيلٍهٍة:الضؤوى  -ب

  تلقً وقترحات األقسام اليلهٍة وأًؾاء هٍئة التذرَس ٍٓها َتيلق باألوور اليلهٍة وٍُرها

 .واليرؼ ًها َلسم اليرؼ ًًه لجهات االختغاظ

  الكلٍة وجذاول اًتهاد الجذاول الذراسٍة ٌٔ وتوصَى الهقررات ًلى أًؾاء هٍئة التذرَس 

 االختبارات 

  الوقت الهحاًتهاد ٌٔ ٌٔ الجاويةالًتائج   .ذد ورٓى وا َحتاج إلى االًتهاد لجهات االختغاظ 

  تكوَي اللجاى اليلهٍة والًٍْة وٍُرها وها تذًو الحاجة إلٍه دوى أى َترتب ًلى رلك أًباء والٍة

 .واليرؼ ًها َتقلب أًباء والٍة قبل التًٍْز

  ٌٔ  .الكلٍةاإلطراِ الهباطر ًلى الًذوات اليلهٍة وٌحوها وها َتقرر ًقذها 

 طؤوى أًؾاء هٍئة التذرَس: -ج

  اإلرى ألًؾاء هٍئة التذرَس بإلقاء الهحاؿرات، والذروس اإلؿآٍة الهوآق ًلٍها سلْاً وي

 .القسن الهيًً، والرٓى بقلب ػرِ وكآآتهن، بيذ التأكذ وي وجود االًتهاد الالزم لزلك

  التذرَس بالكلٍة إللقاء التوػٍة حٍال كلب الجهات الحكووٍة االستياٌة بأًؾاء هٍئة

ٌٔ الًذوات، أو الحلقات الذراسٍة التً تًنهها تلك الجهات، داخل  وحاؿرات، أو االطتراك 

ٌٔ الكلٍة وأال تتحهل الجاوية أي أًباء والٍة  .الههلكة، ًلى أال َؤخر رلك ًلى أدائهن 

 وًاقضة رسائل الهاجس ٌٔ ٌٔ  والذكتوراهتٍر التوػٍة حٍال وضاركة أًؾاء هٍئة التذرَس بالكلٍة 

الجاويات والكلٍات داخل الههلكة ًًذوا تقلب تلك الجهات رلك ًلى أال َؤخر رلك ًلى أدائهن 

 .ٌٔ الكلٍة وأال تتحهل الجاوية أي أًباء والٍة

  ،التوػٍة بتأجٍل حغول أًؾاء هٍئة التذرَس والهحاؿرَي والهيٍذَي ًلى إجازاتهن اليادَة

 ق اللوائح الهًنهة لزلك.وتى كاى لزلك حاجة، ورلك وٓ

 الضؤوى القالبٍة: -د

  رلك وى ًهادة طؤوى القبول ٌٔ اإلطراِ ًلى إًذاد خقة القبول بالكلٍة ودراستها والتًسٍق 

ٌٔ وقت وبكر التخار اإلجراء الالزم. ٌٔ الجاوية   والتسجٍل ورٓيها إلى الجهة الهختغة 

 وجلس  الًضاـ الهيتهذة وي اإلطراِ الهباطر ًلى أٌضقة القالب داخل الكلٍة وٓق خقة

ٌٔ رلك وى ًهادة طؤوى القالب بالجاوية  .الجاوية والتًسٍق 
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 ًاإلطراِ ًلى طؤوى القالب الذراسٍة والسلوكٍة وتهٍئة الجو الهالئن لتحغٍلهن اليله 

ٌٔ دراستهن  .وسٍرهن 

 هكي وا َ تكوَي لجاى وتخغغة لهتابية النواهر السلبٍة التً قذ توجذ بٍي القالب وويالجة

ٌٔ الجاوية ووتابية تًٍْز  ًالجه وًها وإحالة وي َقتؾً األور إحالته ًلى لجًة تأدَب القالب 

 .وا َغذر بحقه

 للجهة  إَقاو الجساءات التأدَبٍة ًلى القالب وٓقاً لها تقؾً به اللوائح الهًنهة لزلك والتوجٍه

َغذر بحقه  تابية تًٍْز واالهختغة بإحالة وي َقتؾً األور إحالته إلى لجًة تأدَب القالب وو

 .وإًالٌه

 الغالحٍات: .4

  االًتراؼ ًلى قراراتها خالل ٌٔ الهغادقة ًلى وحاؿر اجتهاًات وجالس األقسام، وله الحق 

 ًضر َوواً وي تارَخ وػولها إلٍه. خهسة

  إػذار القرارات والتياوٍن الذاخلٍة التً َقتؾٍها حسي سٍر اليهل بالكلٍة وٓقاً لألٌنهة

 واللوائح.

 .اًتهاد خقف الكلٍة التًٍْزَة والتضٍَلٍة 

 .تْوَؽ ػالحٍاته وًٓقا للؾوابف ولوائح اليهل الجاويٍة 

 .التوػٍة بالتكلٍّ باليهل خارج الذوام الرسهً لهًسوٌب الكلٍة 

 .التوػٍة بالتهذَذ ليؾو هٍئة التذرَس بيذ اٌتهاء الخذوة 

 .التوػٍة بالتياقذ وى ًؾو هٍئة التذرَس بيذ تقاًذه 

 .التوػٍة بإٌهاء ًقود أًؾاء هٍئة التذرَس ٍُر السيودٍَي بالتًسٍق وى رؤساء األقسام 

 .التوػٍة بغرِ االستحقاقات لليهل خارج الذوام لهًسوٌب الكلٍة 

  اًتهاد ووآقة وجلس القسن الهختع ًلى تأجٍل قبول كالب الذراسات اليلٍا ًلى أال تتجاوز

 وذة التأجٍل ٓغلٍي دراسٍٍي.

 ة ًلى تحوَل القالب وي خارج الجاوية للكلٍة بًاء ًلى وا َرٓى إلٍه وي األقسام الهوآق

 اليلهٍة.
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  وي تخغع إلى تخغع آخر  أو التحوَلالهوآقة ًلى تحوَل القالب إلى الكلٍة وي كلٍة أخرى

 داخل الكلٍة بًاء ًلى وا َرٓى إلٍه وي األقسام اليلهٍة.

  بًاء ًلى وا َرٓى إلٍه وي األقسام اليلهٍة.السهاح للقالب بالذراسة كقالب زائر 

 وذَر وكتب اليهٍذ .5

 التوػٍّ: 5-2

َيهل وذَر وكتب اليهٍذ ًلى تقذَن جهٍى الخذوات التسهٍلٍة والهكتبٍة ليهٍذ الكلٍة، 

 واإلطراِ ًلى ووهًْ الهكتب.

 الههام:   5-1

 .تًنٍن وواًٍذ الهقابالت واالجتهاًات والشَارات ليهٍذ الكلٍة 

 برَذ الخاظ بيهٍذ الكلٍة، وكزلك الهياوالت التً تحتاج إلى توجٍه أو توقٍى استالم ال

  .وًرؿها ًلٍه وتًٍْز تيلٍهاته بضأٌها

  إٌهاء إجراءات تغذَر الهراسالت الغادرة وٓقاً لتوجٍهات ًهٍذ الكلٍة ووتابية إجراءات

 .تغذَرها

 استقبال السوار والهراجيٍي ليهٍذ الكلٍة. 

  ًهٍذ الكلٍة وي تيلٍهات وتوجٍهات للوحذات اإلدارَة الهرتبقة بهتبلٍٍ وا َغذر وي. 

  حْم الهستًذات واألوراق الخاػة بهكتب ًهٍذ الكلٍة، وػٍاُة وكتابة وتيهٍن ووتابية

 وأرطْة وراسالت وقرارات ًهٍذ الكلٍة.

 استقبال االتغاالت الهاتٍْة الواردة ليهٍذ الكلٍة واتخار اإلجراءات الالزوة بضأٌها. 

  أو توقٍىاستالم البرَذ الخاظ بيهٍذ الكلٍة، وكزلك الهياوالت التً تحتاج إلى توجٍه 

 وتًٍْز تيلٍهاته بضأٌها. وًرؿها ًلٍه

  إًذاد تقارَر دورَة بإٌجازات وٌضاكات الهكتب وتقذَن االقتراحات الالزوة لتقوَر اليهل

 .ورٓيها ليهٍذ الكلٍة

  الكلٍة، وتوصَى اليهل ووتابيتهاإلطراِ اإلداري ًلى ووهًْ وكتب ًهٍذ. 

 تذرَب الهوهٍْي وتيرَْهن باألًهال الجذَذة. 

 تأدَة وا َسًذ إلٍه وي أًهال وي قبل ًهٍذ الكلٍة. 
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 الوكاالت واألقسام التابية لليهٍذ .6

 .وكٍل الكلٍة 

 .وكٍل الكلٍة للضؤوى التيلٍهٍة 

 .وكٍل الكلٍة للتقوَر والجودة 

 لبحج اليلهً.وكٍل الكلٍة للذراسات اليلٍا وا 

 .وكٍلة الكلٍة لضؤوى القالبات 

 التسوَق والتجارة  -األٌنهة -الهحاسبة-إدارة األًهال-األقسام اليلهٍة: اإلدارة الياوة

 اإللكتروٌٍة.

 الهجالس والوحذات واللجاى التابية لليهٍذ .7

 وجلس الكلٍة أواٌة 7-2

 :التوػٍّ 7-2-2         

تيهل أواٌة وجلس الكلٍة ًلى اإلًذاد الجتهاًاته وإبالٌ قرارته، وَتولى أواٌة وجلس الكلٍة أحذ 

 .بًاء ًلى ترطٍح وي الهجلس وووآقة رئٍسه وكالء الكلٍة

 أواٌة الهجلس: وهام 7-2-1          

 .كتهال وسوُاتها  استقبال الهوؿوًات الهقلوب ًرؿها ًلى وجلس الكلٍة والتأكذ وي ا

  إًذاد جذاول األًهال للهجلس وتهٍئة الهوؿوًات التً ستيرؼ ًلٍه للذراسة

 .والهًاقضة، وإبالُها لألًؾاء

 توجٍه الذًوة ألًؾاء الهجلس بًاء ًلى ووآقة رئٍسه. 

 .إبالٌ الجهات رات اليالقة بهوًذ االجتهاو 

  ِكتهال وحتوَاتها وتجهٍسات ًلى إًذاداإلطرا ها واألدوات وقرات الجلسات والتأكذ وي ا

 .الالزوة لالجتهاو

  إًذاد وحاؿر االجتهاًات ووتابية كباًتها واستكهال توقٍى األًؾاء ًلٍها، وإتهام

 .إجراءاتها وتغًٍْها وٓهرستها بقرَقة َسهل الرجوو إلٍها

 رٓى الهحؾر إلى ػاحب الغالحٍة الًتهاده. 

 إبالٌ القرارات بيذ اًتهاد الهحؾر للجهات الهيًٍة بتًٍْزها. 
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 إًذاد الهوؿوًات الهقلوب رٓيها لهجلس الجاوية. 

 تبلٍٍ قرارات وجلس الكلٍة للجهات الهيًٍة بتًٍْزها. 

 الرٓى بالهستحقات الهالٍة ألًؾاء الهجلس. 

 تلقً الهياوالت التً ترد إلى أواٌة الهجلس ووتابية التوجٍه ًلٍها. 

 هإًذاد وضروو التقرَر السًوي ًي أًهال وجلس الكلٍة وإٌجازات. 

 الهجلس االستضاري للكلٍة    7-1

 : التوػٍّ 7-1-2            

ٌٔ التحسٍي الهستهر لبراوج  الهجلس االستضاري للكلٍة هو هٍئة استضارَة تهذِ للهساههة 

ٌٔ توجٍه سٍاساتها الكلٍة األكادَهٍة، الهستقبلٍة وتقوَن خققها االستراتٍجٍة والتواػل وى  و

 .الققاًات الياوة والخاػة

 الهجلس االستضاري: أهذاِ 7-1-1

  تيهٍق. كة بٍي الكلٍة والهجتهى الهحٌل  الضرا

 إبذاء الرأي حول تقوَر البراوج والهًاهج وٓق وتقلبات سوق اليهل. 

 تقذَن اآلراء االستضارَة أخًاء ورحلة إًذاد وتًٍْز الخقة االستراتٍجٍة للكلٍة. 

  وؿى آلٍات لتذرَب القالب ٌٔ والخرَجٍي لتأهٍلهن للحغول ًلى الهساههة اإلَجابٍة 

ٌٔ وجال تخغغهن  .وهائّ 

 تًنٍن الهجلس:    7-1-6

  َرطح وجلس الكلٍة أًؾاء الهجلس وي وؤسسات الهجتهى الحكووٍة والخاػة الُههحلة

لسوق اليهل ًلى أى ال َقل ًي خالخة أًؾاء، وال َشَذ ًي ًضرة وهحلٍي لكآة البراوج 

 .ل وي وجلس الكلٍةاألكادَهٍة بالكلٍة، وَُيتهذ التضكٍ

 

 َكوى تضكٍل الهجلس االستضاري للكلٍة ًلى الًحو التاٌل:   

 ًهٍذ الكلٍة، رئٍسا للهجلس. -أ

 .وكٍل الكلٍة للتقوَر والجودة، ٌائبا للرئٍس -ب

 وكٍل الكلٍة للضؤوى التيلٍهٍة، ًؾوا. -ج

 .وضرِ وحذة التقوَر والجودة، أوًٍا -د
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 األًؾاء:  -ه

  ققاًات األًهال الهختلْة رات الغلة خالخة إلى سبية أًؾاء وي روي ٌٔ الخبرة 

 .بتخغغات براوج الكلٍة

 ًؾو وي أًؾاء هٍئة التذرَس بالكلٍة. 

 ًؾوة وي ًؾوات هٍئة التذرَس بالكلٍة. 

  بيذ ووآقة وجلس الكلٍة َغذر قرار وي وكٍل الجاوية للتقوَر والجودة بتضكٍل الهجلس

 .وجلس الكلٍة األًؾاء، بيذ اًتهاده وي االستضاري وتسهٍة

 ي جاويٍٍي قابلة للتجذَذٍتكوى وذة ًؾوَة الهجلس ًاو. 

 وهام الهجلس:   7-1-4

 تقذَن وقترحات بضأى استضراِ وستقبل الكلٍة. 

 ًكة بٍي الكلٍة والهجتهى الهحٌل واإلقلٍه  .اقتراح ُسبل تيهٍق الضرا

 تقوَر البراوج والهًاهج وٓق وتقلبات سوق اليهل ٌٔ  .إبذاء الرأي 

  الهضورة أخًاء كآة وراحل إًذاد وتًٍْز الخقة االستراتٍجٍة للكلٍةتقذَن. 

 تقذَن وقترحات وي طأٌها تًهٍة ووارد الكلٍة. 

  وؿى آلٍة للتًسٍق إلقاوة وضروًات وضتركة بٍي الكلٍة وققاًات الهجتهى ٌٔ اإلسهام 

 .رات الغلة بتخغغات براوج الكلٍة

 الكلٍةاقتراح أسالٍب لتوٍٓر وغادر تهوَل للهضرو ٌٔ  .ًات التقوَرَة 

 تقوَر البراوج والهقررات الذراسٍة وخقف التحسٍي ٌٔ  .تقذَن الهضورة 

  وإبذاء ٌٍ  .حولها الرأيوتابية تقارَر التذرَب الهٍذا

  تقذَن الهضورة حول وغادر التيلن الهستخذوة واستراتٍجٍات التيلٍن والتيلن، ووذى

 .الههًٍة وًهاوالءوتها لًواتج التيلن الهستهذٓة وبخاػة 

  تقذَن الهضورة حول وقترحات البراوج الجذَذة، أو ًًذ إجراء تيذَالت جوهرَة ًلى

 .البرٌاوج

 ٍّتقذَن الهضورة والهقترحات الالزوة ٌحو تْيٍل الهلتقى السًوي للتوه. 

 ًهلٍات التوجٍه واإلرطاد الوهًٍْ بالتًسٍق وى وكتب الخرَجٍي بالجاوية ٌٔ  .الهساههة 
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 ًؾاء:وهام األ  7-1-5

  َرأس االجتهاًات وله ػالحٍة الذًوة الجتهاًات الهجلس  االستضاري:رئٍس الهجلس

الهجلس ًلى وا تن اتخاره بخغوظ التوػٍات  باكالووتحذَذ جذول األًهال، كها َقوم 

 .السابقة للهجلس

 أداء الههام الهسًذة إلٍه، كها َتولى القٍام بههام ٌٔ  ٌائب الرئٍس: َتولى وساًذة الرئٍس 

ٌٔ حالة ٍُابه  .الرئٍس 

  أوٍي الهجلس: َقوم أوٍي الهجلس بتذوَي وحاؿر اجتهاًات الهجلس، وَكوى وسؤوال ًي

 .التًسٍق وإجراء االتغاالت الؾرورَة لقٍام الهجلس بأداء وهاوه بكْاءة وٓيالٍة

  األًؾاء: َقوم األًؾاء بقرح آرائهن، ووقترحاتهن، ووًاقضة وا َيرؼ ًلٍهن وي

ٌٔ ووؿوًات، و  القرارات الهًاسبة، كها َحق لليؾو كرح وا َرى وي  اتخارتقذَن الهضورة 

ٌٔ جلسات الهجلس، وًَْز الههام الهوكلة له بتكلٍّ  ووؿوًات رات أههٍة لهًاقضتها 

 .وي الهجلس أو رئٍسه

 اجتهاًات الهجلس وتوػٍاته:  7-1-6

ٌٔ السًة، ًلى أى  َكوى رلك ورة ًلى األقل َجتهى الهجلس بذًوة وي رئٍسه ورتٍي ًلى األقل 

ٌٔ كل ٓغل دراسً، وَحق لرئٍس الهجلس دًوة وي َرى ًًذ الحاجة إلى وضاركته وي خارج 

وتيتبر توػٍات الهجلس االستضاري للكلٍة وقترحات حتى َتن ًرؿها  .الهجلس االستضاري

ٌٔ حالة ٌٔ ػورتها الًهائٍة ًلى وجلس الكلٍة لذراستها واتخار القرارات الهًاسبة بضأٌها،  و

الهوآقة ًلٍها وي وجلس الكلٍة تغبح ولسوة، ًلى أى َتن رٓى تقارَر دورَة إلى وكالة الجاوية 

وي إجراءات ٌحو تًٍْز هزه القرارات ووتابية  اتخارهللتقوَر والجودة بالجاوية تتؾهي وا تن 

    التًٍْز.

 الهجلس القالٌب االستضاري   7-6

 توػٍّ:  7-6-2

ٌٔ الهجلس القالٌب ا الستضاري هو هٍئة استضارَة تهذِ إلى تحقٍق الهضاركة القالبٍة الْاًلة 

القرار الجاويً لتقوَر اليهلٍة التيلٍهٍة واألكادَهٍة، وتلهس وجهات ٌنر القالب/القالبات 

حٍال وا َقذم لهن/لهي وي أٌضقة تيلٍهٍة والػٍْة وخذوٍة للوػول إلى وجتهى الهيرٓة 

 .واليلن
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 لس: تًنٍهات الهج   7-6-1

  َتن تضكٍل وجلسٍي استضارٍَي أحذهها للقالب واآلخر للقالبات بقرار وي وجلس الكلٍة

:   وَكوى التضكٍل ًلى الًحو التاٌل

 ًهٍذ الكلٍة رئًٍسا للهجلس. -أ 

 الكلٍة للقالبات ٌائًبا للرئٍس. ووكٍلةوكٍل الكلٍة للضئوى األكادَهٍة  -ب 

 ./ترطٍحها وي وجلس القسنكالب/كالبة لكل قسن وي أقسام الكلٍة َتن ترطٍحه -ج 

 .الْغل الذراسً الواحذ ٌٔ  َجتهى الهجلس بضكل دوري ورتٍي 

  َهكي دًوة الهجلس لالٌيقاد بضكل استحًاٌئ إرا كلب رلك ٌغّ األًؾاء ًلى األقل. 

  َجوز دًوة الهجلس لالٌيقاد بضكل استحًاٌئ إرا تلقى ٌائب/ـة الرئٍس وا ال َقل ًي ًضرة

 .للًقاش ووؿوًات وقروحة

 .َرأس ٌائب /ـة الرئٍس الهجلس إرا لن تسهح النروِ للرئٍس بحؾور االجتهاًات 

 أهذاِ الهجلس:  7-6-6

  التواػل بٍي الكلٍة وكالبها/ كالباتها بها َيٍي ًلى تحسٍي سٍر اليهلٍة األكادَهٍة

 .والتربوَة والخذوٍة بالكلٍة

  كادَهٍة تلهس وجهات ٌنر القالب/القالبات حٍال وا َُقذم لهن داخل الكلٍة وي أٌضقة أ

  والػٍْة وخذوات.

 .الهجاالت التً تهن القالب/القالبات ٌٔ  تقذَن الًغح والهضورة ليهٍذ الكلٍة 

  التياوى لجيل الكلٍة الهكاى األوحل لتلقً الهيارِ والبٍئة الخغبة لتضرب بالهحل اليلٍا

 .جهٍى وًسوبٍها الق والتيارِ والتآلّ بٍيواألخ

  ربف القالب/القالبات بالكلٍة وأٌضقتها. 

 إَؾاح الغورة لقالب/كالبات الكلٍة بضأى بيؽ اإلجراءات التً قذ َْوتهن إدراك وَساها. 

 وحذة اليالقات الياوة واإلًالم 7-4

 :التوػٍّ 7-4-2

ٌٔ وسائل تيهل وحذة اليالقات واإلًالم ًلى التيرَّ بًضاكات  الكلٍة إًالوٍا، وٌضر أخبارها 

اإلًالم الهختلْة بالتًسٍق وى إدارة اليالقات الياوة واإلًالم الجاويً، وتًنٍن استقبال الوٓود 
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ٌٍ للكلٍة، ووتابية تًنٍن اللقاءات والهؤتهرات داخل  إلى الكلٍة، واإلطراِ ًلى الهوقى اإللكترو

 الكلٍة.

 الههام: 7-4-1

 وسائل اإلًالم ووسائل  تَقٍة وًاسبات وٌضاكات ٌٔ وبراوج الكلٍة إًالوٍا وػحٍْا 

 .االجتهاًًالتواػل 

 تًنٍن براوج الكلٍة وي الهؤتهرات والًذوات والْيالٍات اليلهٍة الهتًوًة. 

 تًنٍن صَارات الوٓود إلى الكلٍة. 

 .اليهل ًلى تًسٍق ًالقات الكلٍة وى الجههور داخل الجاوية وخارجها 

  .إًذاد تقارَر إًالوٍة دورَة ًي إدارات الكلٍة وأقساوها 

 التًسٍق وى إدارات الكلٍة وأقساوها اليلهٍة ٍٓها َراد ٌضره بوسائل اإلًالم قبل ٌضره. 

 .إػذار الًضرات والهقوَات التيرٍَْة بالكلٍة وبراوجها 

 للكلٍة ٌٍ  وتحذَج الهلْات وتابية تحذَج الهوقى اإللكترو

 لكتروٌٍة طاولة ًي البراوج التذرَبٍة والًذوات الهقاوة وذًهة بالغور تغهٍن تقارَر إ

 .وٌضرها ًلى الهوقى اإللكتروٌٍ

 .توخٍق وٌضر إٌجازات األقسام اليلهٍة ووًسوبٍها ًلى ووقى الكلٍة بالتًسٍق وى األقسام 

 الهوقى اإللكتروٌٍ واالتغال بهختلّ األقسام والوحذا ٌٔ ت لترتٍب وتابية ٌضر إًالٌات الكلٍة 

 اإلًالٌات الخاػة بها.

  إًذاد تقرَر سًوي ًي أًهال الوحذة وإٌجازاتها والهقترحات الهؤدَة إلى تقوَرها وتحسٍي

 .أدائها

 سجالت وًنهة ٌٔ  .توخٍق وًاسبات الكلٍة وي خالل الكلهة والغوت والغورة وأرطْتها 

 الكلٍة اإلطراِ ًلى إًالٌات الضاطات الهوزًة بالكلٍة والتًسٍق وى الج ٌٔ هات الهختلْة 

 حول وا َتن ٌضره وي خاللها.

 .التيرَّ بالكلٍة ووًاطقها لبيؽ الوٓود والسوار وي خالل ًرؼ الهواد اإلًالوٍة الهتوآرة 

 إًذاد خقة لتًنٍن اللقاءات االجتهاًٍة والحقآٍة، وصَارات وًسوٌب الكلٍة للققاًات األخرى. 

 رى َوجه بها ًهٍذ الكلٍة.تًٍْز وا تكلّ به الوحذة وي وهام أخ 
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 الوحذات واللجاى االستضارَة والًٍْة 7-5

َُقغذ بها الوحذات أو اللجاى التً َرى ًهٍذ الكلٍة ؿرورة استحذاخها وَتن اًتهادها وي 

 قبل وجلس الكلٍة. وَحذد وجلس الكلٍة وهاوها وٓقا لها تقتؾٍه وغلحة اليهل.
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 أوالً: وكٍل الكلٍة

 تيرَّ: .2

هو ًؾو هٍئة التذرَس الهكلّ باإلطراِ ًلى اليهلٍة اإلدارَة والهالٍة، والهسؤول ًي تًنٍن 

ٌٔ أقسام القالب وتسٍٍر طؤوٌها بها َقتؾٍه ػالح اليهل وٓق لوائح وأٌنهة  ٌٔ الكلٍة  اليهل 

وجالس التيلٍن. وَيٍي وكٍل الكلٍة وي بٍي أًؾاء هٍئة التذرَس السيودٍَي الهتهٍشَي 

 .ة اليلهٍة واإلدارَة بقرار وي وياٌل رئٍس الجاوية بًاًء ًلى ترطٍح وي ًهٍذ الكلٍةبالكْاء

 االرتباـ: .1

 َرتبف بيهٍذ الكلٍة كها أٌه أحذ أًؾاء وجلس الكلٍة.

 الههام: .6

ٌٔ أًهاله،   ٍٓها ٌَل تْغٍالً لههاوه:وَياوى الوكٍل اليهٍذ 

  والهالٍة بها َتوآق وى أهذاِ اإلطراِ ًلى وؿى الخقة السًوَة للضؤوى اإلدارَة

 وسٍاسات الكلٍة.

  وتابية تقبٍق األٌنهة والتيلٍهات والقرارات الهيتهذة وي ًهادة طؤوى أًؾاء هٍئة

 ٌٔ الكلٍة. والهوهٍْيالتذرَس 

  الوحذات واللجاى الهرتبقة به واليهل ٌٔ وتابية سٍر األًهال اإلدارَة، والًٍْة، واليلهٍة 

 ٍٓها.ًلى رٓى وستوى األداء 

  اإلدارَة وٌنن الهيلووات والبٍئة االلكتروٌٍة للكلٍة، وجهى  االتغاالتاإلطراِ ًلى ٌنام

وأرطْة الهيلووات والبٍاٌات اإلحغائٍة الهتيلقة بالكلٍة، ورقٍاً وإلكتروٌٍاً، بها َتؾهي 

 الهيلووات ًي وًسوٌب الكلٍة.

 ًسٍق بًٍها وتأوٍي كل وا َلسم اإلطراِ ًلى كلبات اإلدارات والوحذات داخل الكلٍة والت

ٌٔ حاله تضٍَلٍة جٍذة، بالتًسٍق وى   .وذَر اإلدارةإلبقائها 

  الكلٍة، واالتغال بالجهات ٌٔ اإلطراِ ًلى ًهلٍة إدارة وتقوَر كآة الهرآق والوحذات 

 الهًاهرة لالستْادة بها لذَها وي خقف وبراوج تساًذ ًلى تقوَر األداء وتحسًٍه.

 براوج الغٍاٌة واليهذ والخذوات الهساٌذة. اإلطراِ ًلى وؿى 
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  الكلٍة بكل الوسائل الهقلوبة وًهل كل وا وي ٌٔ اإلطراِ ًلى أًهال األوي والسالوة 

طأٌه تحذَذ احتٍاجات تلك األًهال وي القوى البضرَة رات الكْاءة واليهل ًلى توٍٓرها 

 .وتقوَرها

 اللجاى والهسائل الهتيلقة بالضؤو ٌٔ ى اإلدارَة والهالٍة بتْوَؽ وي ًهٍذ تهحٍل الكلٍة 

 الكلٍة.

  ٌقاق ًهله، تحت إطراِ ًهٍذ ٌٔ ٌٔ الكلٍات األخرى، ٍٓها َذخل  االتغال الهباطر بًنرائه 

 الكلٍة.

 اإلطراِ ًلى وجالس األقسام اليلهٍة ووراجية وحاؿرها. 

 ات التً بالوحذات التابية له والغيوب سٍر اليهلدورَة ليهٍذ الكلٍة ًي  تقذَن تقارَر

 تواجهها.

  .وتابية أًهال الهٍئة اإلدارَة وتقٍٍن أداء وًسوبٍها 

  الهوآقة ًلى اإلجازة االًتٍادَة واالؿقرارَة لهًسوٌب الوحذات التابية للوكالة، وي ٍُر

 .أًؾاء هٍئة التذرَس، وإبالٌ وذَر اإلدارة بزلك، إلكهال اإلجراءات الًناوٍة

  للجاوية واليهل ًلى تحذَحها بالتياوى اإلطراِ ًلى ػْحة الكلٍة ًلى ٌٍ الهوقى اإللكترو

 وى وحذة اليالقات الياوة واإلًالم.

  التًسٍق وى ًهادة تقًٍة الهيلووات واالتغاالت بالجاوية وٓقا لها َرد وي وحذة االتغاالت

 اإلدارَة بالكلٍة. 

 .تًٍْز وا َكلْه به ًهٍذ الكلٍة وي أًهال 

 الغالحٍات: .4

 الهجاالت رات اليالقة.التًسٍق وى اإل ٌٔ  دارات والوحذات الهختلْة بالكلٍة 

  اإلطراِ ًلى الضراء وي سلْة الكلٍة، أو الغرِ وي وستودًات الكلٍة، وٓقا لإلجراءات

 .الهتبية وتحت إطراِ ًهٍذ الكلٍة

 ترطٍح والتوػٍة بتيٍٍي وسئوٌل الوحذات واللجاى التابية للوكالة، واختٍار وي دوٌهن وي ال

 .أًؾاء

 اختغاظ وٌقاق ًهل الوكالة ٌٔ  .وخاكبة الجهات رات اليالقة داخل الجاوية 
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  وكالة الكلٍة ووحذاتها وٓقا لألٌنهة ٌٔ إػذار القرارات الذاخلٍة التً َقتؾٍها سٍر اليهل 

 واللوائح.

 إقرار واًتهاد الغرِ وي وٍساٌٍة وًهذة الوكالة وٓقا للوائح الهًنهة. 

 جازات اليادَة واالؿقرارَة واالستحًائٍة لهستحقٍها وي وًسوٌب الهوآقة ًلى وًح اإل

الوحذات واللجاى الهرتبقة به، وي ٍُر أًؾاء هٍئة التذرَس، وإبالٌ وذَر اإلدارة بزلك، 

 .إلكهال اإلجراءات الًناوٍة

  اإلطراِ ًلى توصَى الهكاتب بالكلٍة وتًسٍق براوج استخذام قاًات الًذوات اليلهٍة بها

 .ي استخذاوهاَتٍح حس

  التحقٍق وى الهخالٍْي وي ٍُر أًؾاء هٍئة التذرَس، والتوػٍة ليهٍذ الكلٍة باإلجراءات

 اإلدارَة الًناوٍة الهًاسبة بحقهن.

  ٍٍاًتهاد اإلجازات اليادَة واالؿقرارَة ألًؾاء هٍئة التذرَس والهحاؿرَي والهيٍذَي وتبل

اليهل، بتْوَؽ وي ًهٍذ الكلٍة أو تحت بزلك وبتارَخ وباطرتهن ًهادة الهوارد البضرَة 

 .إطرآه

 اًتهاد طهادات التيرَّ ألًؾاء هٍئة التذرَس بالكلٍة وًٓقا للًنام. 
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 وذَر اإلدارة: .5

 تيرَّ:  5-2

ٌٔ هو الهوهّ الزي َختع باإلطراِ الهباطر ًلى الضؤوى  الهالٍة واإلدارَة للكلٍة وًَوب ًًه 

ٌٔ طقر القالب، وساًذ وذَر اإلدارة  .حال ٍُابه، 

 

 االرتباـ:  5-1

 َرتبف بوكٍل الكلٍة.

 

 الههام:  5-6

  لوائح وأٌنهة الضؤوى اإلدارَة والهالٍة، الغادرة ًي الجاوية، داخل اليهل ًلى تقبٍق

 الكلٍة.

  للوحذات التابية لإلدارةوتابية تًٍْز األًهال اإلدارَة. 

 اإلدارة وتقوَره ٌٔ  .اإلطراِ ًلى حسي سٍر اليهل 

 اإلطراِ ًلى الضؤوى الهالٍة واليهذ الهخغغة لإلدارة وٓق اللوائح واألٌنهة. 

 اإلطراِ ًلى سرًة تأوٍي وضترَات الكلٍة وي الهتقلبات الياجلة. 

 ٍالكل ٌٔ ة ٍٓها َخع الجوازات )اإلقاوة اإلطراِ ًلى األًهال الخاػة بقلبات الهتياقذَي 

كر السْر(.  والتأطٍرات وتزا

  اإلطراِ ًلى وًضآت الكلٍة وى الجهات رات اليالقة ووؿى الخقف لهتابية ػٍاٌتها

 .وٌنآتها

 .وتابية تهٍئة وتجهٍس القاًات الذراسٍة واإلطراِ ًلى ػٍاٌتها دورَا 

 الكلٍة  تكلٍّ وي َلسم لالتغال بالجهات الهختغة بإػالح األًقال ٌٔ القارئة التً تحذث 

 .ووتابيتها

  وتابية توصَى الهكاتب بالكلٍة، وتًسٍق براوج استخذام القاًات وبقٍة الهرآق بها َتٍح

 .حسي استخذاوها
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 التبلٍٍ ًي وباطرة جهٍى وًسوٌب الكلٍة، وًي تركهن اليهل. 

 ستخذوٍي واليهالتًنٍن اإلجازات اليادَة لهًسوٌب الكلٍة وي اإلدارٍَي والًٍٍْي واله. 

 اإلطراِ ًلى سجالت الحؾور والٍَاب لهًسوٌب الكلٍة وي اإلدارٍَي والًٍٍْي. 

  إًذاد التقرَر السًوي وتقارَر دورَة ألًهال اإلدارة والوحذات التابية لها ورٓيه إلى ًهٍذ

 .الكلٍة

 تًٍْز وا َكلْه به وكٍل الكلٍة وي أًهال. 

 

 الغالحٍات: 5-4            

  ًلى جهٍى الهياوالت الواردة وي جهٍى الوحذات اإلدارَة بالجاوية.الرد 

  .اًتهاد كلبات الضراء والتوقٍى ًلٍها وٓقاً لألٌنهة الهتبية 

 .التوقٍى ًلى وزكرات الْحع واالستالم 

 إلرى بالغرِ وي وستودو الكلٍة.ا 

  .حْم سجالت اليهذ الخاػة بالكلٍة ووتابيتها 

 قلوبة وي الهتياقذَي ًًذ السْر، واًتهادها للجهة الهختغة.الهغادقة ًلى الكْاالت اله 

  اًتهاد طهادات التيرَّ )ولٍس طهادة خبرة( لهًسوٌب الكلٍة وي ٍُر أًؾاء هٍئة التذرَس

ٌٔ حكههن وٓقاً للًنام.  ووي 

 .اًتهاد وحاؿر التسلٍن واالستالم وكلبات ػرِ الهواد وٌقل اليهذة 

 ٍة وي اإلدارٍَي والًٍٍْي والباححٍي بيذ ووآقة رئٍسهن اًتهاد إجازات جهٍى وًسوٌب الكل

 الهباطر.

 .الكلٍة ٌٔ  التوقٍى ًلى إخالء القرِ لهي ًَتهً ًهله 

  التوػٍة بتكلٍّ وي تقتؾً وغلحة اليهل تكلٍْه باليهل خارج وقت الذوام الرسهً وٓق

 األسس الًناوٍة.

 لقبً.التوقٍى ًلى خقابات تحوَل ووهًْ وًهال الكلٍة للكضّ ا 
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  اًتهاد البٍاٌات الخاػة باٌتهاء وههة االٌتذاب لهًسوٌب الكلٍة وي اإلدارٍَي والًٍٍْي

 والباححٍي.

 .اًتهاد الهراسالت الهتيلقة بالجهات الحكووٍة الستكهال إجراءات الهوهٍْي 

 .التوػٍة بالجساءات اإلدارَة ًلى وًسوٌب اإلدارة وٓقاً لألٌنهة 

 أًؾاء هٍئة التذرَس، لحؾور الذورات التذرَبٍة. ترطٍح ووهًْ الكلٍة، وي ٍُر 

 .اختغاظ ًهل اإلدارة وٌقاقه ٌٔ  التًسٍق وى الجهات رات اليالقة داخل الكلٍة والجاوية 

 .تقٍٍن أداء ووهًْ اإلدارة 

 .إقرار الغرِ وي وٍساٌٍة وًهذة اإلدارة وٓقاً للوائح الهًنهة 

 لهالٍة والتجهٍسات الهختلْة. الرٓى باحتٍاجات الكلٍة وي الهوارد البضرَة وا 

  .الكلٍة ٌٔ  وتابية ًهلٍات الغٍاٌة والتركٍبات 

 

 الوحذات التابية لهذَر اإلدارة  5-5

 ٍٓها ٌَل تحذَذ للوحذات التابية لهذَر اإلدارة ووهام وًسوٌب هزه الوحذات:

 االتغاالت اإلدارَة: 5-5-2 

  ًي كرَق ٌنام االتغاالت اإلدارَة. الكلٍةاإلطراِ ًلى الهياوالت الغادرة والواردة وي وإلى 

 .أرطْة الهلْات الخاػة بالكلٍة وًهل ولْات للهياوالت الجذَذة 

  الرد ًلى وا َرد وي استْسارات وي الجهات الرسهٍة أو الضخغٍة واستيالم الهراجيٍي

 بضأى الهياوالت.

 والقرارات الواردة للكلٍة لجهات الوحذات واألقسام رات اليالقة.  إحالة الهكاتبات والبرقٍات 

  ًإًادة الرسائل والهياوالت التً ترد للكلٍة ًي كرَق الخقأ إلى وغادرها أو الجهات الت

 تخغها وكزلك الهياوالت التً ترد ٌاقغة.

 اخل وخارج الكلٍة لؾهاى اٌسٍاب حركة اتغال دقًوات وتوصَى  اليهل ًلى تًنٍن

 .ياوالتاله

 .الحْال والحرظ ًلى سرَة الهياوالت وًذم تسرب الهيلووات 

 .وجال الخذوات اإللكتروٌٍة ٌٔ  رٓى وستوى ووهًْ إدارة الوخائق واالتغاالت اإلدارَة 
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 .القٍام بأي وهام َتن تكلٍّ وًسوٌب الوحذة بها وي قبل وكٍل الكلٍة أو وذَر االدارة 

 الهوارد البضرَة: وحذة 5-5-1

  جهٍى قرارات اليهادة ألًؾاء  بالجاوية وتًنٍن وتوجٍهالهوارد البضرَة التًسٍق وى ًهادة

ٌٔ حكههن والهوهٍْي.  هٍئة التذرَس ووي 

  حكههن ٌٔ وتابية تًٍْز اإلجراءات والهوؿوًات الهتيلقة بأًؾاء هٍئة التذرَس ووي 

 .والهوهٍْي

 حكههن والهوهٍْي دراسة القؾاَا والهضكالت الهتيلقة بأًؾاء هٍئة التذ ٌٔ رَس ووي 

 .بالجاوية التخار القرارات بضأٌها الهوارد البضرَةوًرؿها ًلى وكٍل الكلٍة لرٓيها إلى ًهادة 

 وؿى خقة تًهٍة الهوارد البضرَة بالكلٍة ٌٔ  .الهضاركة 

  ًهادة الهوارد والتيذَالت الالزوة لخف السٍر بالتًسٍق وى  اإلكرابوتابية إػذار أواور

 .بالجاويةالبضرَة 

 .رٓى تقرَر سًوي ًي أًهال الوحذة إلى وكٍل الكلٍة 

 .القٍام بأي وهام َتن تكلٍّ وًسوٌب الوحذة بها وي قبل وكٍل الكلٍة أو وذَر االدارة 

 وحذة األوي والسالوة: 5-5-6

 تحقٍق وياٍَر األوي والسالوة ًلى وستوى الكلٍة للهًضآت واألٓراد.السيً ل  

  ِاقتراح الخقف الالزوة لتحقٍق وياٍَر األوي والسالوة بالتًسٍق وى إدارة الكلٍة واإلطرا

 ًلى تًٍْز تلك الخقف وتحقٍق األهذاِ الهرسووة.

  أةللهًض األوي والسالوةاقتراح احتٍاجات. 

 الهب ٌٔ والهياول، والتأكذ وي ػالحٍتها  ًىالتأكذ وي توٓر جهٍى وتقلبات األوي والسالوة 

 .لليهل

 .توًٍة كآة وًسوٌب الكلٍة باإلجراءات الهًاسبة للهحآنة ًلى أوي وسالوة الكلٍة 

  الهحآنة ًلى األوي، وتحذَذ االحتٍاجات الالزوة لزلك وي القوى البضرَة واليهل ًلى

 .تقوَرها بالتًسٍق وى وذَر اإلدارة

  بها وي قبل االدارة.القٍام بأي وهام َتن تكلٍْها 

 وحذة الغٍاٌة واليهذ والخذوات الهساٌذة: 5-5-4
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 .أقسام الكلٍة الهختلْة ٌٔ  وتابية أًهال الغٍاٌة 

 .وتابية أًهال الًنآة الٍووٍة والوقائٍة 

  ٌٔ اإلطراِ ًلى أًهال الغٍاٌة الذاخلٍة وي كهرباء وسباكة ووْاتٍح وأقْال والتيذَالت 

 الكلٍة.

  االدارة بأًهال الغٍاٌة التً تحتاجها جهٍى ورآق الكلٍةالرٓى لهذَر. 

 .التًسٍق وى اإلدارة الياوة للغٍاٌة بالجاوية ٍٓها َخع الكلٍة 

 .اإلطراِ ًلى تجهٍس القاًات الهخغغة للذورات والًذوات بالكلٍة 

  اإلطراِ ًلى تًنٍن أًهال التحهٍل والتًشَل والًقل بالتًسٍق وى إدارة الهستودًات

 لٍة.بالك

 .وتابية ػٍاٌة آالت التغوَر بالكلٍة 

 .وتابيه اللوحات اإلًالٌٍة والهوآقة ًلى اإلًالٌات وإزالة اإلًالٌات الهخالْة أو الهًتهٍة 

 .توٍٓر التهوَي الالزم خالل إقاوة الحْالت واالجتهاًات 

 .اإلطراِ ًلى الخذوات الياوة بالكلٍة 

  الهستلسوات الهستهلكة والذائهة وي وستودو اإلطراِ ًلى كآة اجراءات استالم وتسلٍن

 الجاوية والجهات الهوردة.

 .ػرِ األدوات الهستهلكة والذائهة لهًسوٌب الكلٍة واألقسام بيذ اًتهادها وي وذَر اإلدارة 

 .ػرِ األجهسة واالحتٍاجات لكآة الوحذات بالكلٍة بيذ ووآقة وذَر االدارة 

 .الهلْات. التوػٍة بتوٍٓر االحتٍاجات الياجلة ٌٔ  ووتابية اليهذ وحْنها 

  الجاوية الهركشَة، والتًسٍق وتابية تأوٍي كلبات الغرِ الخاػة بالكلٍة وي وستودًات

 ويهن.

 .إًذاد تقارَر احتٍاجات الهستودو والبٍاٌات الالزوة 

 .إًذاد البٍاٌات الالزوة لجرد الهستودو وي الهغروٓات واالحتٍاجات 

  للهستودو بيذ االٌتهاء وًها وإخالء كرِ الهستٍْذ أو اٌتهاء إرجاو جهٍى اليهذ الذائهة

 ػالحٍتها.

 .اإلطراِ ًلى ٌقل اليهذ بٍي وًسوٌب الكلٍة والرٓى إلدارة الهخسوى بزلك 

 اًتهاد إخالء القرِ ٍٓها َتيلق بهستودو الكلٍة 
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 .القٍام بأي وهام َتن تكلٍْها بها وي قبل االدارة 
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 خاٌٍا: وكٍل الكلٍة للضؤوى التيلٍهٍة

 تيرَّ: .2

ٌٔ ورحلة الذراسة للقلبة هو ًؾو هٍئة التذرَس الهكلّ باإلطراِ ًلى سٍر اليهلٍة التيلٍهٍة 

ٌٔ وجاالت  الجاويٍة، وتًٍْز السٍاسات طؤوى القلبة والخذوات التيلٍهٍة والبراوج الهيتهذة 

الهساًذة وتحقٍق األهذاِ الهحذدة لها.  وَيٍي وكٍل الكلٍة للضؤوى األكادَهٍة وي بٍي أًؾاء 

هٍئة التذرَس السيودٍَي الهتهٍشَي بالكْاءة اليلهٍة واإلدارَة بقرار وي وياٌل رئٍس الجاوية 

 بًاًء ًلى ترطٍح وي ًهٍذ الكلٍة.

 االرتباـ: .1

 هٍذ الكلٍة كها أٌه أحذ أًؾاء وجلس الكلٍة.َرتبف بي

 الههام: .6

 .اإلطراِ ًلى توصَى القلبة ًلى أقسام الكلٍة الهختلْة بالتًسٍق وى األقسام اليلهٍة 

  اإلطراِ ًلى تًٍْز اللوائح والقواًذ التًٍْزَة لالئحة الذراسات واالختبارات للهرحلة

 .الجاويٍة

  ة حسب الهٍكل التًنٍهً التيلٍهٍاإلطراِ ًلى الوحذات التابية لوكالة الكلٍة للضؤوى

 .وبًاء خققها ووتابية سٍر أًهالها

  رلك وى األقسام اليلهٍة والكلٍات ٌٔ اإلطراِ ًلى إًذاد الجذاول الذراسٍة والتًسٍق 

 الكلٍة.القبول والتسجٍل ووحذة التسجٍل والجذاول ب األخرى بالتياوى وى ًهادة

 القبول  اإلطراِ ًلى إًذاد جذاول االختبارات الًهائٍة بالتًسٍق وى األقسام اليلهٍة وًهادة

 والتسجٍل، وتضكٍل لجاٌها ووتابية سٍر أًهالها.

 .وتابية سٍر االختبارات وًهلٍات تغحٍحها سواء كاٌت تقلٍذَة أو إلكتروٌٍة 

  وكزلك ًهلٍات الحزِ واإلؿآة اإلطراِ ًلى كلبات التأجٍل واالًتزار ًي الذراسة

 واألٌنهة. للوائحبالًسبة لقلبة الهرحلة الجاويٍة وٓقا 

 .اإلطراِ ًلى تقبٍق ؿوابف القبول والتحوَل وي الكلٍة وإلٍها وبٍي األقسام اليلهٍة 

 .اإلطراِ ًلى ًهلٍة ويادلة الهقررات الذراسٍة 
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 كادَهً.توجٍه وإرطاد القالب حول القؾاَا الهتيلقة بالتحغٍل األ 

 .اإلطراِ ًلى أًهال لجاى اإلرطاد األكادَهً وأٌضقة القالب 

  اإلطراِ ًلى التذرَب التياوٌٍ لقالب الكلٍة والتًسٍق وى األقسام اليلهٍة وجهات

 التذرَب وي وؤسسات الققاًٍي الحكووً والخاظ حول رلك.

 .اإلطراِ ًلى وحذة الخرَجٍي وبًاء جسور التواػل ويهن  

  إًذاد قوائن الخرَجٍي.اإلطراِ ًلى 

 .اإلطراِ ًلى وحذة التيلن اإللكتروٌٍ ووتابية أًهالها 

 .اإلطراِ ًلى ٓيالٍات اللقاء التيرًَْ للقلبة الهستجذَي بالكلٍة 

  الهجاالت ٌٔ  .التيلٍهٍةالتًسٍق وى كآة وحذات الكلٍة 

  للوائح واألٌنهة.لوكالة وبراوجها وٓقا لاإلطراِ ًلى الضؤوى الهالٍة واليهذ الهخغغة 

  وتابية تحذَج ووقى الكلٍة ٍٓها َخع وكالته والوحذات اإلدارَة التابية لها بالتًسٍق وى

 وكٍل الكلٍة.

 وٓقا للههام الهًاكة  تقذَن تقارَر دورَة ليهٍذ الكلٍة ًي سٍر اليهل بالوحذات التابية له

 بها، والغيوبات التً تواجهها.

 ووزها وتوػٍْاتها وكاول تْاػٍلها بالتًسٍق وى األقسام اإلطراِ ًلى الخقف الذراسٍة ور

 اليلهٍة.

 .تًٍْز وا َكلْه به ًهٍذ الكلٍة وي أًهال 

  الغالحٍات: .4

  الجذاول الذراسٍة الهقذوة وي األقسام اليلهٍة بالكلٍةاالطراِ ًلى. 

 إقرار ٓتح طيب جذَذة بًاء ًلى كلب األقسام الهيًٍة. 

  ٌٔ  .الضيب بالتًسٍق وى األقسام الهيًٍة وًهادة القبول والتسجٍلإقرار صَادة ًذد القلبة 

 الهوآقة ًلى كلبات التهذَذ وإًادة القٍذ واالختبارات البذَلة حسب اللوائح الهًنهة لزلك. 

  والهتٍَبٍي ًي االختبارات الًهائٍة بالتًسٍق وى األقسام ٌٔ أًزا ر القالب الهحرووٍي الًنر

 .لهجلس الكلٍة لالًتهاداليلهٍة والرٓى بالتوػٍات 
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 تضكٍل واًتهاد لجاى الًضاكات القالبٍة بالكلٍة. 

  الترطٍح والتوػٍة بتيٍٍي وسئوٌل الوحذات واللجاى التابية للوكالة، واختٍار وي دوٌهن وي

 .أًؾاء

  التواػل وى الجهات والهؤسسات الحكووٍة والخاػة داخل وخارج الجاوية ٍٓها َتيلق

 .بغالحٍاته

 ى جهٍى الوحذات التابية لوكالة الكلٍة للضؤوى التيلٍهٍة حسب الهٍكل اإلطراِ ًل

 التًنٍهً.

 

 الوحذات واللجاى التابية لوكٍل الكلٍة للضؤوى التيلٍهٍة: .5

 وحذة الخقف واإلطراِ البراوجً:   5-2

ٌٔ الكلٍة ودراسة السبل الههكًة  تختع هزه الوحذة بكل وا وي طأٌه رٓى جودة التيلٍن 

 وٍٓها ٌَل ولخغا لههام الوحذة:الهؤدَة لزلك، 

 كآة األقسام اليلهٍة ٌٔ  .اإلطراِ ًلى الضؤوى التيلٍهٍة 

  إًذاد الذراسات الهٍذاٌٍة ًي ويوقات األداء األكادَهً داخل الكلٍة ووؿى الحلول

 .الهًاسبة ووتابية تًٍْزها

  األقسام اليلهٍة ووؿى الخقف التقوَرَة ٌٔ  .لتحقٍق رلكاليهل ًلى رٓى وستوى األداء 

  كة والتياوى وى الهٍئات والهؤسسات الحكووٍة والخاػة دراسة إوكاٌٍة ًقذ اتْاقات الضرا

 .ٍٓها َخذم اليهلٍة التيلٍهٍة، وَحقق أهذاِ الكلٍة ورسالتها

  البراوج والخقف اليلهٍة والذراسٍة، وتقذَن ٌٔ دراسة أسالٍب تقوَر األداء وإًادة الًنر 

 ٍى التخغغات واألقسام. الذراسات الهتخغغة لتوس

 .الكلٍات، وٓق اإلوكاٌات، وحاجة الهجتهى ٌٔ  اقتراح األًذاد التً َهكي قبولها 

  الرٓى لجهة االختغاظ باقتراح الكتب والهراجى التً تحتاجها األقسام اليلهٍة لتٍسٍر

ٌٔ رلك وى األقسام  .اليهلٍة التيلٍهٍة، والتًسٍق 

 لحاجة إلى التياقذ ويهن.وتابية ولْات التياقذ وى وي تذًو ا 
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 وحذة التسجٍل والجذاول: 5-1

تًنٍن باإلطراِ ًلى تًٍْز آلٍة التسجٍل والجذاول الهيتهذة ورلك بهذِ تختع هزه الوحذة 

. وَتولى بالتًسٍق وى األقسام ًهلٍة التسجٍل والحزِ واإلؿآة لهقررات الكلٍة الهختلْة

أحذ وًسوٌب الكلٍة وَسهى وضرِ وحذة التسجٍل والجذاول. وَتكوى وسؤولٍة الوحذة 

َسهى وسجال للكلٍة   الوحذة ووسجل الكلٍة ووسجٌل األقسام.وجلس الوحذة وي وضرِ 

 وَرتبف بيهٍذ الكلٍة ًبر وكٍل الكلٍة للضئوى التيلٍهٍة.

 

 ـة الكلٍة:/وسجل 5-1-2

ًي جودة تًٍْز كآة الههام واألًهال الخاػة الهسؤول أوام وكٍل الكلٍة للضؤوى التيلٍهٍة  هو

ٌٔ الكلٍة باستخذام أٓؾل األسالٍب.  بالجذاول والتسجٍل 

 الههام:   5-1-1

  إًذاد الجذاول الذراسٍة بالكلٍة، بالتًسٍق وى وسجٌل األقسام اليلهٍة بالكلٍة ووكٍل

 الكلٍة للضؤوى التيلٍهٍة.

  إوكاٌٍة تقسٍن الضيب بالكلٍة، بالتًسٍق ٌٔ وى وسجٌل األقسام اليلهٍة ووكٍل الًنر 

 الكلٍة للضؤوى التيلٍهٍة.

 وسجٌل األقسام وى  ربف أًؾاء هٍئة التذرَس بالكلٍة بالهقررات إلكتروٌٍاً، بالتًسٍق

 .اليلهٍة ووكٍل الكلٍة للضؤوى التيلٍهٍة

 إدخال أسهاء وويلووات أًؾاء هٍئة التذرَس الجذد بالًنام وتسوَذهن برقن الهحاؿر. 

 إًذاد جذاول االوتحاٌات الًهائٍة، بالتًسٍق وى وسجٌل األقسامالهضا ٌٔ  .ركة 

  تجهٍس قوائن القالب والقالبات حسب الهيذل والهستوى الذراسً وسودة ببٍاٌات التواػل

 ويهن، بها ٍٓهن الهتْوقٍي والهتيحرَي، بَرؼ اإلرطاد األكادَهً.

 الجودة واالًتهاد، بالتًسٍق وى  القالب والقالبات الهقلوبة وٓق وياٍَر إًذاد تقارَر

ٌٔ الجودة.  وسجٌل األقسام ووى وضر

 .توٍٓر وتحذَج اإلحغائٍات الخاػة بيذد القالب والقالبات بالكلٍة وًذد الخرَجٍي 
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  تًٍْز قرارات الجهات الهيًٍة ٍٓها َخع رٓى الحرواى أو تيذَل الذرجات أو أَة قرارات

 أخرى.

 وحذة اإلرطاد األكادَهً والحاالت القالبٍة:  5-6

وتختع وحذة اإلرطاد األكادَهً والحاالت القالبٍة باستقبال وتوجٍه القالب الجذد وتيرَْهن 

بالكلٍة وأقساوها الهختلْة وتهٍئتهن للذراسة والحٍاة الجاويٍة بتيرَْهن باألٌنهة واللوائح 

ن لتجاوز الهضكالت األكادَهٍة والضخغٍة التً الذراسٍة، وكزلك إرطادهن وتقذَن الهضورة له

: ٌٔ التاٌل  تحول دوى تحقٍق األهذاِ التيلٍهٍة. وَهكي تلخٍع وهام الوحذة 

 .تقذَن الهيلووات األكادَهٍة للقالب وتيرَْهن بًنن ولوائح الذراسة 

  االرتقاء وتحسٍي الهستوى ٌٔ تضجٍى ودًن الهتْوقٍي والهوهوبٍي ووساًذة الهتيحرَي 

 لهً.الي

 .حل وضكالته وتغحٍح وسٍرته الذراسٍة ٌٔ  تًهٍة قذرات القالب الزاتٍة 

  األٌضقة ٌٔ ٌٔ اليهلٍة التيلٍهٍة والهضاركة  تضجٍى القالب ًلى وهارسة دور إَجاٌب 

 الالػٍْة.

 .الكلٍة وٓق اآللٍات الهيتهذة ٌٔ  اإلطراِ ًلى سٍر ًهلٍة اإلرطاد األكادَهً 

  بذاَة كل ٓغل دراسً. وحذة التسجٍلاستالم قائهة بأسهاء القالب الجذد وي ٌٔ 

  البراوج قائهة القالب الجذد وتكلٍْهن بتوصَى القالب ًلى أًؾاء ٌٔ تسلٍن وًسقً اإلرطاد 

ٌٔ البرٌاوج.  هٍئة التذرَس 

 اجتهاو طاول تحؾره ًهادة الكلٍة ورؤساء ٌٔ  تًنٍن حْل استقبال القالب الهستجذَي 

األقسام ووًسقً اإلرطاد لتسوَذ القالب بالهيلووات الؾرورَة ًي الهرحلة الجاويٍة وٌنام 

وتيرَّ القالب بأههٍة الرجوو إلى لوائح الجاوية أخًاء وسٍرتهن الذراسٍة وؿرورة  الذراسة

 التواػل وى الهرطذ األكادَهً وَتخلل هزا االحتْال:

  اسٍة.تيرَّ القالب بهسار كل تخغع وساًاته الذر 

 .بٍاى الوهائّ والجهات التً َهكي أى َيهلوا ٍٓها بيذ تخرجهن 

 .القالب وطحز ههههن ٌحو اإلٌجاز والتْوق ٌٔ  زرو القهوح 

  الهرحلة الجاويٍة بتْوق. اجتٍازتقذَن ٌغائح ًاوة بكٍٍْة 
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 .تحغٍلهن الذراسً والهتْوقٍي والهوهوبٍي ٌٔ  االهتهام بالقلبة الزَي َياٌوى وي ؿيّ 

 الهخالْات القاٌوٌٍة للقلبة واقتراح اليقوبات لها وٓق األٌنهة الهيهول بها. دراسة 

  ًقذ لقاء تيرًَْ بأًؾاء هٍئة التذرَس الجذد الهيًٍٍي والهتياقذَي إلكالًهن ًلى ٌنام

ٌٔ الكلٍة. ٌٔ الكلٍة وًلى آلٍة اإلرطاد   الذراسة 

 البراوج.تًنٍن اجتهاو دوري وى وًسقً اإلرطاد لهتابية سٍر ًهلٍة ا ٌٔ  إلرطاد 

  استقبال تقارَر اإلرطاد وي وًسقً البراوج ودراسة اآلراء الخاػة بتقوَر ًهلٍة اإلرطاد

ٌٔ ويالجة ًوائق اإلرطاد.  ٌٔ الكلٍة والتًسٍق وى وكٍل الكلٍة للضؤوى التيلٍهٍة    األكادَهً 

 تًنٍن الًذوات والهحاؿرات ٌٔ والذورات التً  التًسٍق وى وكٍل الكلٍة للضؤوى التيلٍهٍة 

 َحتاج إلٍها القالب.

 .البراوج ٌٔ  توجٍه وًسقً اإلرطاد بهتابية تًٍْز آلٍات اإلرطاد 

 .الكلٍة ٌٔ  إًذاد تقارَر ٓغلٍة ًي ًهلٍة اإلرطاد 

 .إًذاد األدلة والبروطورات التيرٍَْة والتًنٍهٍة الخاػة بالقلبة وتحذَحها 

5-4  :ٌٍ  وحذة التذرَب التياو

ٌٍ الهقذم وي األقسام اليلهٍة بالكلٍة إلى تحقٍق التكاول بٍي الهيلووات  َهذِ وقرر التذرَب التياو

ٌٔ سوق اليهل. كها أٌه  كتسبها القالب خالل دراسته الجاويٍة، والههارسات الواقيٍة  الًنرَة التً ا

سة اليهلٍة وكها ٌقاـ ؿيْه وي خالل الههار  وتحذَذَساًذ القالب ًلى تقٍٍن قذراته وإوكاٌاته 

ٌٔ سوق اليهل. كتساب الخبرات والههارات التً تؤهله لإلٌخراـ   َساًذه ًلى ا

ٌٍ، حٍج تيهل ًلى  وتقى ٌٍ، بغورة أساسٍة، ًلى ًاتق وحذة التذرَب التياو وسؤولٍة التذرَب التياو

ٌٍ، وتحذَذ السٍاسات الياوة، ووتابية تًْ  .ٍز البرٌاوجوؿى الخقف األساسٍة لبرٌاوج التذرَب التياو

 وٍٓها ٌَل وهام هزه الوحذة:

  التواػل وى الجهات التذرَبٍة الهستهذٓة وي أجل التيرِ ًلى الْرظ التذرَبٍة الهتاحة أوام

ٌٔ ؿوء رلك  كالب الكلٍة، حٍج َتن إرسال خقاب ووتقلبات كل قسن لجهات التذرَب وَتن 

 .تحذَذ الْرظ التذرَبٍة الهتاحة لقالب الكلٍة
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  َِهذ ،ٌٍ ٌٔ بذاَة األسبوو الحا ًقذ اجتهاو لجهٍى أساتزة الهقرر وبحؾور ًهٍذ الكلٍة أو وي ًٍَب 

آلٍة اإلطراِ والهتابية والتقٍٍن لؾهاى  وطرحإلى تقذَن كآة الًهارج والهيلووات الالزوة 

 .توحٍذها

 ٍٓي األكادَهٍٍي والقالب وتابية برٌاوج التذرَب وي خالل الشَارات الهٍذاٌٍة، واستقغاء آراء الهضر

 .ًهلٍة التذرَب ووجاالت تقوَره والجهات التذرَبٍة ًي سٍر

  ٌٔ تحلٍل االستبٍاٌات الهتيلقة بتقٍٍن الجهات التذرَبٍة بٍَة تحذَذ الهياٍَر التً َجب تحققها 

 جهات التذرَب التً سٍتن تذرَب القالب ٍٓها وستقبال.

 الهواًٍذ الهحذدة استالم قوائن القالب الهرطحٍي للتذرَب وي ٌٔ  .كل قسن ًلهً 

  لجهات التذرَب وإرسالهاإًذاد قوائن بأسهاء القالب الهرطحٍي للتذرَب. 

  ،ًقذ لقاء تيرًَْ ٓغٌل للقالب الهرطحٍي للتذرَب لتيرَْهن بًنام التذرَب والخقة السوًٍة له

 .وَتن تسوَذ القالب خالل اللقاء بذلٍل التذرَب التياوٌٍ

 ًوى األقسام اليلهٍة ووؿح به اإلَجابٍات  التذرَب بالتًسٍقوي لتقٍٍن ًهل وحذة إًذاد تقرَر س

ٌٔ تحسٍي األداء   .التً تهٍس بها التًٍْز والسلبٍات التً حذخت، والتوػٍات التً َهكي أى تسهن 

5-5  ٌٍ  :وحذة التيلٍن اإللكترو

 تيهل وحذة التيلٍن اإللكتروٌٍ وٓقا للههام التالٍة:

  والتيلالتًسٍق وى ًهادة ٌٍ ٌٍ ٍالتيلن االلكترو ن ًي بيذ ٍٓها َتيلق بهضارَى التيلن اإللكترو

 ٌٔ الكلٍة.

  إقاوة الًذوات والهحاؿرات للهساههة.ٌٍ  ٌٔ ٌضر خقآة التيلن اإللكترو

  وجال التيلن اإللكتروٌٍ ألًؾاء هٍئة التذرَس ٌٔ ًقذ الذورات التذرَبٍة بًاًء ًلى خقة الوحذة 

ٌٍ بالجاويةبالتياوى وى ًهادة ا  .لتيلن االلكترو

 ٌٍ  .ًقذ دورات تذرَبٍة للقالب للتياول وى ٌنن إدارة التيلن اإللكترو

  كآة بر ٌٔ ٌٍ اوجتقذَن الذًن الًًْ لهًسوٌب الكلٍة والْئات الهستهذٓة   .التيلن االلكترو

 تحذَذ احتٍاجات الكلٍة وي التجهٍسات التقًٍة واألجهسة الحذَحة. 

  لكآة وًسوٌب الكلٍة ٍٓها َخع التيلن اإللكتروٌٍ وًقذ االختبارات تقذَن الذًن الالزم

 اإللكتروٌٍة
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 وؿى وياٍَر خاػة بتقٍٍن ٍالتق ٌٔ ٌٔ الكلٍة، والهضاركة   ٌٍ ٍن الهستهر لواقى التيلن اإللكترو

 جودة الهقررات اإللكتروٌٍة بالكلٍة ووتابية تًٍْزها.

  بالوحذة.إًذاد التقارَر الضهرَة والْغلٍة الهتيلقة 

 

 

 

 وحذة االٌتساب:  5-6

ٌٔ الجاوية ًي كرَق االٌتساب وهي ال  ٌٔ الذراسة  تُيًى هزه الوحذة بهتابية طؤوى القالب الراُبٍي 

:  تسهح هروٓهن باالٌتنام ًلى وقاًذ الذراسة. وتتلخع وهام الوحذة ٍٓها ٌَل

 .األقسام اليلهٍة الهتاحة ٌٔ  تخغٍع كالب االٌتساب 

  الهقررات الذراسٍة بالتًسٍق وى وسجل الكلٍة.تسجٍل كالب ٌٔ  االٌتساب 

  ٌٔ  إًذاد جذاول االختبارات الًهائٍة بالتًسٍق وى األقسام اليلهٍة.الهضاركة 

 بالتًسٍق وى وحذة االختبارات  لهقررات االٌتساب اإلطراِ ًلى سٍر االختبارات الًهائٍة

ٌٍ  والتغحٍح اإللكترو

 حالتها لجهات االختغاظحل وضاكل كالب االٌتساب أو إ. 

 بالوحذة. إًذاد التقارَر الهتيلقة 

 وحذة أٌضقة القالب: 5-7

 رلألٌضقة الهختلْة بهذِ تقوَر وػقل طخغٍة القالب، إٌقالقا وي األك الوحذة الهساٌذةتوٓر هزه 

ورَاؿٍة ودًٍَة وًٍٓة.  التربوَة الحذَحة، ورلك وي خالل تًنٍن ٌضاكات الػٍْة خقآٍة وإجتهاًٍة

كتضاِ وواهب القلبة واإلرتقاء بها وتحٍْسهن  وتسيى الوحذة وي خالل براوج وخقف وذروسة الى ا

، وٍٓها ٌَل وهام  ٌٔ األٌضقة القالبٍة وتًهٍة قذراتهن لتحقٍق طخغٍة القالب الهحاٌل لتحقٍق اإلبذاو 

 هزه الوحذة:

 للقالب واقتراح خقف األٌضقة بالتًسٍق وى ًهادة طؤوى  اإلطراِ ًلى األٌضقة الالػٍْة

 القالب.
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 .اقتراح الهٍساٌٍة الهقلوبة للغرِ ًلى الًضاـ وٓقا لخقف الًضاـ الهقروحة 

 .تًنٍن أٌضقة القالب الالػٍْة والهضاركة ٍٓها 

  ٌٔ وتًسٍق براوج الًضاـ كالهحاؿرات  ٌٔ األقسام الًضاـ وحذة اختٍار وهحٌلالهضاركة 

 ذوات.والً

  وى وواًٍذ القالب وبالتًسٍق وى ًهادة طؤوى  َتالءمبها األٌضقة تحذَذ الخقف السوًٍة لكآة

 القالب واألقسام اليلهٍة بالكلٍة.

 ٌٔ  أًهال الكلٍة وأٌضقتها بها َتًاسب وى قذراتهن. إطراك القالب 

  ًألٌضقة الكلٍةالترتٍب واإلطراِ ًلى الحْل الختاو. 

 وحذة الخرَجٍي: 5-7

هزه الوحذة بالتحذَج الهستهر لقاًذة بٍاٌات الخرَجٍي واستقغاء آرائهن حول الهًاهج تختع 

والههارات الهقلوبة وسوق اليهل والغيوبات التً تواجههن بيذ التخرج، وححهن ًلى التواػل وى 

 الكلٍة ودًهها وادًَا وويًوًَا. وتًقسن الوحذة إلى خالث طيب، هً:

: - أ  طيبة التوخٍق، وتختع بها ٌَل

 .ًإًذاد قواًذ بٍاٌات ًي الخرَجٍي وى تحذَحها كل ٓغل دراس 

 .إًذاد قواًذ بٍاٌات ًي الجهات الهوهْة، وٓرظ اليهل الهتاحة 

  ،بالكلٍة لتسوَذه بها َجذ وي ويلووات ًي الوحذة ٌٍ التواػل وى الهوقى االلكترو

 وأٌضقتها.

:  - ب  طيبة اإلرطاد والتأهٍل، وتختع بها ٌَل

  بجهات التوهٍّ، والْرظ الهتاحة لذَهن.تيرَّ الخرَجٍي 

 .تيرَّ الخرَجٍي بالْرظ الهتاحة لهن إلكهال الذراسات اليلٍا 

 .ًتأهٍل الخرَجٍي لسوق اليهل وهارَا ٌٔ  الهساههة 

: - ج  طيبة اليالقات الياوة، وتختع بها ٌَل

 اليالقة وى الخرَجٍي وي خالل التواػل ويهن ًبر وسائل االتغال  يهٍقت

 الهختلْة.
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 اليالقة وى سوق اليهل وي خالل التواػل ويهن. شَستي 

 .دًوة الخرَجٍي لحؾور األٌضقة الياوة للجاوية، واألٌضقة الهختلْة للكلٍة 

 .حكههن ٌٔ  تًنٍن الهلتقٍات والهيارؼ الهتيلقة بالخرَجٍي ووي 

5-9 :ٌٍ  وحذة االختبارات والتغحٍح اإللكترو

واإلطراِ ًلٍها وتسيى لتقوَر آلٍاتها وتهتن بكل وا َخع االختبارات  تختع هزه الوحذة بتًنٍن سٍر

ٌٍ. وٍٓها ٌَل وهام الوحذة:  التغحٍح اإللكترو

 .اإلطراِ ًلى إدارة االختبارات الْغلٍة والًهائٍة وكزلك االختبارات البذَلة 

 .تضكٍل جذاول االختبارات الْغلٍة واالختبارات البذَلة بالتًسٍق وى األقسام اليلهٍة 

 ًِلى تقبٍق آلٍة سٍر االختبارات حؾورَاً وإلكتروٌٍاً. اإلطرا 

 .االختبارات الًهائٍة ٌٔ  توصَى الهراقبٍي 

  أسئلة االختبارات الًهائٍة وي الكلٍات األخرى.اإلطراِ ًلى استالم وتسلٍن 

 .األقسام اليلهٍة ٌٔ  وتابية تقارَر سٍر االختبارات 

  إلقرار اليقوبات التأدَبٍة.َص والرٓى بها لجهات االختغاظ وحاؿر الاستالم 

 .وتابية سٍر أًهال لجاى االختبارات وتسلن ٌتائج االختبارات وي وًّسقً األقسام اليلهٍة 
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 خالحاً: وكٍل الكلٍة للتقوَر والجودة

 تيرَّ: .2

التقوَر والجودة وتحقٍق وياٍَر  ًهلٍاتهو ًؾو هٍئة التذرَس الهكلّ باإلطراِ ًلى 

ٌٔ ٌٔ األقسام اليلهٍة وؿبف جودة  االًتهاد والتقوَن األكادَهً  اليهلٍة التيلٍهٍة والتذرَبٍة 

ٌٔ الجواٌب كآة وٌضر خقآة  اليهل اإلداري داخل الكلٍة واليهل ًلى تقوَر وتحسٍي األداء 

وَيٍي وكٍل الكلٍة للتقوَر والجودة وي بٍي أًؾاء هٍئة التذرَس السيودٍَي  .الجودة

الهتهٍشَي بالكْاءة اليلهٍة واإلدارَة بقرار وي وياٌل رئٍس الجاوية بًاًء ًلى ترطٍح وي ًهٍذ 

 الكلٍة.

 االرتباـ: .1

 َرتبف بيهٍذ الكلٍة كها أٌه أحذ أًؾاء وجلس الكلٍة.

 الههام: .6

  وٌضر خقآتها ًلى وستوى الكلٍة.تكرَس وْهوم الجودة 

  كآة وهاوهوحذة التقوَر والجودة وياوٌة رئٍس ٌٔ  .)ًهٍذ الكلٍة( 

  حالة ٍُابه.وحذة التقوَر والجودة القٍام بههام رئٍس ٌٔ 

 ( وتوصَى األًباء ًًذ تًٍْز الخقف.للقالب والقالباتالتًسٍق بٍي طقري الكلٍة ) 

  التقوَر والجودة بالكلٍة والرٓى بها إلى ًهٍذ الكلٍة رئٍس تقٍٍن أداء وضرِ ووضرٓة وحذة

 وحذة التقوَر والجودة.

  تقٍٍن أداء وًسقً ووًسقات لجاى وحذة التقوَر والجودة بالكلٍة والرٓى بها إلى ًهٍذ

 الكلٍة رئٍس وحذة التقوَر والجودة.

  الغالحٍات: .4

 واختٍار وي دوٌهن وي ة للوكالةالترطٍح والتوػٍة بتيٍٍي وسئوٌل الوحذات واللجاى التابي ،

 .أًؾاء

  اختغاظ ًهل الوكالة وٌقاقها ٌٔ وخاكبة الجهات رات اليالقة داخل وخارج الجاوية 

 .وووآقة اليهٍذ
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  الوكالة ووحذاتها وٓقا لألٌنهة ٌٔ إػذار القرارات الذاخلٍة التً َقتؾٍها حسي سٍر اليهل 

 واللوائح.

  الوكالة وٓقا للوائح الهًنهة.إقرار الغرِ وي وٍساٌٍة وًهذة 

  األقسام. رؤساءترطٍح وًسوٌب الكلٍة لحؾور الذورات التذرَبٍة بالتًسٍق وى 

 .اًتهاد الذورات التذرَبٍة لهًسوٌب وووهًْ الكلٍة 

  اًتهاد اإلجازة االًتٍادَة واالؿقرارَة لهًسوٌب الوحذات التابية للوكالة، وي ٍُر أًؾاء هٍئة

 .بزلك، إلكهال اإلجراءات الًناوٍة دارةاإل وإبالٌالتذرَس، 

 

 الوحذات واللجاى التابية لوكٍل الكلٍة للتقوَر والجودة: .5

 :وحذة التقوَر والجودة 5-1

والهضاركة الهجتهيٍة داخل ٌقاق  واإلداريتختع الوحذة بتقوَر األداء األكادَهً والبححً 

ٌٔ رلك وٓق الهياٍَر الهيتهذة للهٍئة الوكًٍة للتقوَن واالًتهاد  الكلٍة وتحقٍق الجودة 

ٌٔ سبٍل تحقٍق رلك الذًن الًًْ الالزم لألقسام اليلهٍة والوحذات الهختلْة  األكادَهً، وتقذم 

 بالكلٍة.

 أهذاِ وحذة التقوَر والجودة:  5-2-2

  وًسوبات الكلٍة.ترسٍخ خقآة الجو/ ٌٔ إكار اليهل األكادَهً واإلداري بٍي وًسوٌب  دة 

 .اإلرتقاء بجودة البراوج األكادَهٍة بالكلٍة بها َلبً رسالة الكلٍة والجاوية 

  إكار الًنام الهوحذ ٌٔ ٌٔ ًهلٍة التيلٍن والتيلن  تيشَس ٌنن الهتابية الذاخلٍة والتقٍٍن 

  للجاوية. 

 ت التً تلبً وتقلبات التقٍٍن والتحسٍي الهستهر.إدارة البٍاٌات والهيلووا 

 .كادَهٍة وتخغغة سواء وحلٍة أو دولٍة   دًن براوج الكلٍة للحغول ًلى إًتهادات أ

 .اإلرتقاء بهًنووة التذرَب للكوادر األكادَهٍة واإلدارَة لتيشَس وًنووة إدارة الجودة بالكلٍة 

 .أداء وسؤولٍتها الهجتهيٍة ٌٔ  دًن الكلٍة 
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 وحذة التقوَر والجودة: وهام 5-2-1

 وًسوبات الكلٍة./ ٌضر الوًً وتيشَس خقآة الجودة بٍي جهٍى وًسوٌب 

 .وتابية تًٍْز خقف التقوَر والخقة االستراتٍجٍة الكلٍة 

 وتابية تًٍْز أٌضقة ووضروًات الخقة االستراتٍجٍة للجاوية. 

  بالكلٍة.وتابية إٌضاء قواًذ بٍاٌات وتكاولة لتقوَن األداء وؿهاى الجودة 

 .وتابية أٌضقة تقوَن األداء وتقوَره باألقسام اليلهٍة واإلدارَة الهختلْة بالكلٍة 

  تقبٍق أٌضقة ٌٔ التواػل الهستهر وى ًهادة التقوَر والجودة وحذاتها الهختلْة للتًسٍق 

 .التقوَر والجودة

 ق بالتقوَر تقذَن الذًن الًًْ األقسام اليلهٍة واإلدارات الهختلْة بالكلٍة ٍٓها َتيل

 .والجودة ووتقلبات االًتهاد

 وجلس وحذة التقوَر والجودة:  5-2-6

:  َتضكل وجلس الوحذة كالتاٌل

 .ًهٍذ الكلٍة، رئٍسا 

 .وكٍل الكلٍة للتقوَر والجودة، ٌائبا 

 .وكالء/ وكٍلة الكلٍة، ًؾوا 

  ِوًٍا.أ، وحذة التقوَر والجودةوضر 

  ًؾواوحذة التقوَر والجودة ـة/وًسقـ ،. 

  ًؾوا بالكلٍة،رؤساء األقسام اليلهٍة. 

 رؤساء لجاى وحذة التقوَر والجودة، ًؾوا. 

حال وجود وكٍل/ـة للتقوَر والجودة بالكلٍة، َتن ترطٍحه تلقائٍا  ٌٔو ،وَرأس الهجلس ًهٍذ الكلٍة

 .كهضرِ وحذة التقوَر والجودة
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 :وحذة التقوَر والجودةوهام وجلس  5-2-6-2

  باًتهاد الخقة السًوَة لوحذة التقوَر والجودة.التوػٍة لهجلس الكلٍة 

 وتابية تًٍْز وضروًات الخقة االستراتٍجٍة للجاوية والتً تقوم الكلٍة بتًٍْزها. 

  وًاقضة التقارَر الواردة وي رؤساء اللجاى وحذة التقوَر والجودة واًتهاد وحاؿر

 .اجتهاًاتها

  وكالة الجاوية للتقوَر والجودةلوتابية تًٍْز الخقة التًٍْزَة للخقة االستراتٍجٍة. 

 وتابية تًٍْز الخقة السًوَة لوحذة التقوَر والجودة بالكلٍة. 

  ِوراجية كآة تقارَر وؤطرات األداء بالكلٍة والبراوج وخقف التحسٍي وٓقاً لألهذا

 االستراتٍجٍة الهأوولة.

  اًتهاد التقرَر الْغٌل ًي أًهال خقف التقوَر والجودة بالكلٍة والرٓى بها إلى ًهادة

 .التقوَر والجودة

 اًتهاد تضكٍل ٓرق اللجاى الْرًٍة لوحذة التقوَر والجودة. 

 وًاقضة تقارَر أداء أًؾاء اللجاى الْرًٍة وٓق ٌهارج ويتهذة بهجلس الوحذة. 

 آة أٌضقة التقوَر والجودة بالوحذةاًتهاد ٌتائج الهتابية والتقٍٍن لك. 

  الرٓى بتوػٍات التقوَر والتحسٍي الهستهر لألقسام اليلهٍة والبراوج األكادَهٍة ووتابية

 .تًٍْز التوػٍات وٓق الًنام الذاخٌل للجودة بالكلٍة

 :وحذة التقوَر والجودةوهام رئٍس  5-2-6-1

 ٌللهتابيةذة التواػل وى وكالة الجاوية للتقوَر والجودة وًهادتها الهسا. 

  التأكذ وي تًٍْز السٍاسة الياوة الهوؿوًة لتحقٍق أهذاِ الوحذة بها َتْق وى سٍاسة

 .وأهذاِ وكالة التقوَر والجودة بالجاوية

  وحذة التقوَر والجودةالذًوة لالجتهاو دورَا "ورة طهرَا ًلى االقل" وى وجلس. 

  التقوَر والجودةتهحٍل الكلٍة باللجاى واللقاءات رات اليالقة بهجال. 

  حالة وجود وخالْات أو وحذة التقوَر والجودة لرئٍس ٌٔ ٌٔ اقتراح الجساءات اإلدارَة  الحق 

ٌٔ اٌجاز الههام ٌٔ اٌجاز الههام، واقتراح ػرِ الهكآآت والحوآس للتهٍس   .تأخر 
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  ِورٓيه لوكٍل الجاوية للتقوَر وحذة التقوَر والجودة الترطٍح السًوي باسن وضر

 .دة أو وي ًَوب ًًه وى وراًاة وا ورد بالتقٍٍن السًوي ألداء وضرِ الوحذةوالجو 

 ِوحذة التقوَر والجودة وٓق الًهورج الهيتهذ وي ًهادة التقوَر  تقٍٍن أداء وضر

 والجودة.

 :وحذة التقوَر والجودةوهام وضرِ  5-2-6-6

  لجاى إًذاد الخقة السًوَة لوحذة التقوَر والجودة بالهضاركة وى وًسقً ووًسقات

 الوحذة.

  ًاإلطراِ ًلى أًهال لجاى وحذة التقوَر والجودة بالكلٍة بالهضاركة وى وًسق

وي قبل رئٍس وحذة  إلٍهنوحذة التقوَر والجودة بالكلٍة أو وا َؾاِ  /وًسقات لجاى

 .التقوَر والجودة

  وتابية استكهال وتقلبات وياٍَر االًتهاد األكادَهً وي جهات االًتهاد الهتقذم لها

األخرى رات  والوحذاتلكلٍة/البراوج، ورلك بالتًسٍق وى وحذة االًتهاد األكادَهً ا

 .الغلة بيهادة التقوَر والجودة

  ؿهاى  وًهلٍاتالتوػٍة لرئٍس الوحذة بتضكٍل وجهوًات اليهل التً تتقلبها إجراءات

 .الجودة والتحسٍي الهستهر بالكلٍة

 ًات اليهل التً تتقلبها إجراءات اليهل ًلى تًهٍة قذرات ووهارات أًؾاء وجهو

ؿهاى الجودة والتحسٍي الهستهر ورلك بالتًسٍق وى وحذة تًهٍة الههارات  وًهلٍات

 .بيهادة التقوَر والجودة

 طراِ ًلى تغهٍن وتًٍْز خقف التحسٍي الهستهر آللٍات تقبٍق ٌنن الجودة الضاولة اإل

 .بالكلٍة بالتًسٍق وى ًهادة التقوَر والجودة

  أًهال اللجاى الْرًٍة لوحذة التقوَر والجودة بالكلٍةوتابية. 

 إًذاد التقرَر الْغٌل ًي أًهال خقف التقوَر والجودة بالكلٍة. 

  كآة االًهال ٌٔ  .بالتقوَر والجودة الخاػةالتواػل وى ًهادة التقوَر والجودة وحذاتها 

  ًِهال الهاوة ًًذ االقتؾاء تكلٍّ اللجًة األٌسب باألوحذة التقوَر والجودة لهضر

 .كاٌت خارج وجال اختغاػها ولووالياجلة 
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 والجودة:وحذة التقوَر ـة /وهام وًسقـ  5-2-6-4

 وحذة التقوَر والجودة بالكلٍة. بالتضاور وى وضرِ الوحذة ىااختٍار أًؾاء لج 

 ٌقاق االختغاظاتوصَى الههام ًلى أًؾاء/ ًؾوات اللج ٌٔ  .ى وٓق الخقف التًٍْزَة 

  ًي كرَق الهضورة ووراجية التقارَراى أًؾاء/ًؾوات اللجاليهل ًلى رٓى كْاءة. 

 الٌيقادها والذًوةاى رئاسة اجتهاًات اللج. 

 وٓقا لإلكار السوًً الهحذد بكآة الخقف بالكلٍة اى الهتابية الذورَة لتًٍْز وهام اللج

 .والتً تقى داخل ٌقاق االختغاظ

 والجودةذة التقوَر ى وٓق الًهارج الهيتهذة وي وحاتقٍٍن أداء أًؾاء اللج. 

  واقتراحات والهيوقاترٓى تقرَر طهري لهضرِ الوحذة ًي سٍر الخقف التًٍْزَة 

 .التقوَر وٓقا للخقة السًوَة لوحذة التقوَر والجودة

 اللجاى التابية لوحذة التقوَر والجودة: 5-2-4

 َتن تضكٍل لجاى وحذة التقوَر والجودة وي وًسوٌب ووًسوبات الكلٍة وتتلخع وهام هزه

:  اللجاى ٍٓها ٌَل

 لجًة التخقٍف والهتابية: 5-2-4-2

 إًذاد الخقة السًوَة لوحذة التقوَر والجودة بالكلٍة وٓق ٌقاق ٌٔ  .االختغاظ الهضاركة 

 وًسوبات الكلٍة /  .تيشَس وْهوم التخقٍف االستراتٍجً لذى وًسوٌب

  الهتبية. واآللٍةوتابية تحذَج رسالة الكلٍة والبراوج وٓق الًنن 

  وتقذَن  لبراوج وٓق الًهارج الهيتهذةللكلٍة واوتابية تحقٍق األهذاِ االستراتٍجٍة

 .التَزَة الراجية

 وتابية تًٍْز الخقة االستراتٍجٍة للكلٍة. 

 وتابية تًٍْز الهضارَى التقوَرَة للخقة االستراتٍجٍة للجاوية. 

  الزوةاالستضارات ال وتقذَنوتابية أداء ٌنن الجودة الذاخلٍة بالبراوج. 

 تأهٍل الهراجيٍي الذاخلٍٍي بالكلٍة ليهل وراجيات داخلٍة ًلى ٌنن الجودة. 
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 الهراجية الذاخلٍة لًنن الجودة بالبراوج األكادَهٍة بالكلٍة وتقذَن التَزَة الراجية. 

 التًسٍق وى لجًة قٍاس األداء لتقوَر وؤطرات األداء. 

 ًتقوم وحذات الكلٍة بتًٍْزها تغهٍن ٌهارج الهتابية لكآة الخقف الهيتهذة والت. 

 وتابية خقف التحسٍي لكآة وحذات الكلٍة األكادَهٍة واإلدارَة بًاء ًلى وؤطرات األداء. 

 تًٍْز األًهال والههام واالختغاػات وتحقٍق األهذاِ للجًة. 

 التقوَر والجودة إًذاد تقرَر طهري ًي أًهال اللجًة ورٓيها الى وًسقـ /ـة وحذة. 

 االًتهاد األكادَهً:لجًة   5-2-4-1

  ؿوء خقف وسٍاسات االًتهاد ٌٔ رسن خقف وسٍاسات االًتهاد األكادَهً بالكلٍة 

 .األكادَهً بالجاوية

 وجتهى الكلٍة ٌٔ  .ترسٍخ خقآة االًتهاد وٌضرها 

 ٌقاق االختغاظ ٌٔ  .التواػل وى وحذة االًتهاد األكادَهً بيهادة التقوَر والجودة 

  االًتهاد األكادَهً لجهٍى البراوج وتقذَن الذًن الًًْوتابية استٍْاء ولْات. 

 وحذة التقوَر والجودة إًذاد تقرَر طهري ًي أًهال اللجًة ورٓيها الى وًسقـ /ـة. 

 لجًة التيلٍن والتيلن: 5-2-4-6

  الهتابية والتًسٍق وى وًسقً البراوج الهختلْة بالكلٍة ٍٓها َتيلق باستٍْاء وتقلبات

 .وياٍَر التيلٍن والتيلن

 تابية تقوَر وتحسٍي وتقلبات وتجهٍسات التيلٍن والتيلن وحل الهكتبات والهياول و

 وقاًات التذرَس وقاًات االٌترٌت بالبراوج الهختلْة.

  وتابية تقوَر وتحسٍي الذًن واإلرطاد األكادَهً والخذوات القالبٍة وإًذاد التقارَر

 .السًوَة لها

 لبراوج والهقررات والتقارَر الضاولة ًي وراجية الخقف الذراسٍة وتوػٍْات وتقارَر ا

تقارَر الهقررات للبراوج األكادَهٍة للتأكذ وي استٍْائها لبًود الًهارج الهوحذة لوحذة 

 .بيهادة التقوَر والجودة والتيلنالتيلٍن 

  لها والسًوي الذوري والتقوَنوتابية تًٍْز تحسٍي جودة أداء البراوج بالكلٍة. 
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  وؤطرات ٌواتج تيلن البراوج وتقارَروتابية إًذاد تقارَر وؤطرات جودة أداء البراوج. 

 وتابية إًذاد التقارَر السًوَة ًي ويذالت تقذم القلبة. 

  الْغلٍة  وووآاتها بالتقارَرالتقوَر والجودة  والتيلن بيهادةالتواػل وى وحذة التيلٍن

 .والسًوَة

 والجودةًة ورٓيها الى وًسقـ /ـة وحذة التقوَر إًذاد تقرَر طهري ًي أًهال اللج. 

 .تًٍْز وا َكلّ به وي قبل رئٍس القسن أو وحذة التقوَر والجودة 

 لجًة قٍاس األداء:  5-2-4-4

  الهتابية ليهلٍات  الالزوة) والحنةإًذاد أدوات القٍاس )وقاٍَس واستبٍاٌات وبقاقات

 .الذاخٌل بالكلٍةوالتقٍٍن. 

  ،التقارَر ًي جودة  وكتابةتقٍٍن الورقة االختبارَة للهقررات الذراسٍة الْغلٍة والًهائٍة

 .االختبارات وٓقا لًهورج التقٍٍن

  الجاويةواإلدارٍَي بالكلٍة ًلى ووقى  والقالبوتابية دخول أًؾاء هٍئة التذرَس 

 .الستٍْاء االستباٌات الهوحذة لتقٍٍن وؤطرات األداء

 وحذة التقوَر والجودة ري ًي أًهال اللجًة ورٓيها الى وًسقـ /ـةإًذاد تقرَر طه. 

 لجًة تًهٍة الههارات: 5-2-4-5

 إًذاد الخقة السًوَة للتذرَب الذاخٌل بالكلٍة وٓقا لذراسة االحتٍاجات التذرَبٍة بالكلٍة. 

  وجاالت الجودة  والخذواتإٌضاء قاًذة بٍاٌات تتيلق بالخقف ٌٔ التذرَبٍة التً تقذوها 

 .التهٍس ووواكيالزاتٍة  وسٍرهنالهذربات /الضاولة بالكلٍة، وأخرى تتيلق بالهذربٍي

  ًوٓقا للًهورج الهيذ وي قبل وحذة تًهٍة  ةتقارَر راجي وًهلقٍاس األخر التذرَب

 .الههارات بيهادة التقوَر والجودة

 بيهادة التقوَر والجودة للتًسٍق والهتابية التواػل وى وحذة تًهٍة الههارات. 

 إًذاد تقرَر طهري ًي أًهال اللجًة ورٓيها الى وًسقـ /ـة وحذة التقوَر والجودة. 
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 رابياً: وكٍل الكلٍة للذراسات اليلٍا والبحج اليلهً

 تيرَّ: .2

التذرَس الهكلّ باإلطراِ ًلى سٍر اليهلٍة التيلٍهٍة واألكادَهٍة والبححٍة هو ًؾو هٍئة 

ٌٔ الكلٍة وَيٍي وكٍل الكلٍة للذراسات اليلٍا  .لقلبة الذراسات اليلٍا والوحذات التابية له 

والبحج اليلهً وي بٍي أًؾاء هٍئة التذرَس السيودٍَي الهتهٍشَي بالكْاءة اليلهٍة واإلدارَة 

 اٌل رئٍس الجاوية بًاًء ًلى ترطٍح وي ًهٍذ الكلٍة.بقرار وي وي

 االرتباـ: .1

 َرتبف بيهٍذ الكلٍة كها أٌه أحذ أًؾاء وجلس الكلٍة.

 الههام: .6

 .تًٍْز ووتابية سٍاسة الكلٍة للذراسات اليلٍا والبحج اليلهً واالبتياث 

 اإلطراِ ًلى تًٍْز اللوائح والقواًذ التًٍْزَة لالئحة الذراسات اليلٍا. 

 .اإلطراِ والهتابية ًلى براوج الذراسات اليلٍا بالكلٍة 

 .اإلطراِ ًلى تقوَر ووراجية طروـ القبول بالذراسات اليلٍا 

 .التًسٍق وى ًهادة الذراسات اليلٍا ٍٓها َخع كالب وكالبات الذراسات اليلٍا 

 ت اليلٍا وراجية الخقف الذراسٍة لبراوج الذراسات اليلٍا بضكل دوري وراجية براوج الذراسا

ٌٔ رلك وٓق الهياٍَر الهيتهذة للهٍئة الوكًٍة للتقوَن  ٌٔ الكلٍة بضكل دوري وتحقٍق الجودة 

 واالًتهاد األكادَهً بتسٍق وى األقسام اليلهٍة ووحذة التقوَر والجودة.

  الكلٍة واختباراتها ولجاٌها. اإلطراِ ًلى ٓيالٍات ٌٔ اإلطراِ ًلى ًهلٍات الذراسات اليلٍا 

 .ج التيرًَْ لقلبة الذراسات اليلٍا، ووتابية تًٍْزهالبرٌاو

  رلك وى ٌٔ اإلطراِ ًلى إًذاد الجذاول الذراسٍة لقالب وكالبات الذراسات اليلٍا بالتًسٍق 

القبول والتسجٍل ووحذة التسجٍل  األقسام اليلهٍة والكلٍات األخرى بالتياوى وى ًهادة

 الكلٍة.والجذاول بالكلٍة واًتهادها وي قبل ًهٍذ 

  اإلطراِ ًلى إًذاد جذاول االختبارات الًهائٍة االختبارات لقالب وكالبات الذراسات اليلٍا

 الذراسات اليلٍا، وتضكٍل لجاٌها ووتابية سٍر أًهالها. بالتًسٍق وى األقسام اليلهٍة وًهادة
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  تقلٍذَة أو وتابية سٍر االختبارات لقالب وكالبات الذراسات اليلٍا وتغحٍحها سواء كاٌت

 إلكتروٌٍة.

  استقبال قرارات األقسام بخغوظ كلبات كلبة الذراسات اليلٍا وإرسالها إلى ًهادة الذراسات

 .وي وجلس الكلٍة اليلٍا بيذ اًتهادها

  اإلطراِ ًلى كلبات التأجٍل واالًتزار ًي الذراسة، وكزلك ًهلٍات الحزِ واإلؿآة وقوائن

 .الغادرة بهزا الخغوظ لقلبة الذراسات اليلٍاالحرواى وٓقا لألٌنهة والقرارات 

  اإلطراِ ًلى تقوَر استراتٍجٍة وخقة بحوث كالب الذراسات اليلٍا ووؿى آلٍات تًٍْزها

 ووًاقضتها والرٓى بها ليهادة الكلٍة وًهادة الذراسات اليلٍا.

 .الكلٍة وإًذاد الخقف لتقوَره ٌٔ  اإلطراِ ًلى البحج اليلهً 

 الكلٍة والهؤسسات البححٍة التًسٍق وى ًهادة ا ٌٔ ٌٔ الجاوية ووركس البحوث  لبحج اليلهً 

 .األخرى ٍٓها َتيلق بإجراء البحوث والحغول ًلى دًن لها

 .هزا الهجال ٌٔ  اإلطراِ ًلى ٌضاكات البحج اليلهً وتقوَر قذرات الكلٍة 

 رجها.اإلطراِ ًلى توٍٓر الذًن الهادي للبحوث وي الجاوية ووي الجهات التهوَلٍة خا 

  ٌٔ استقبال ووتابية احتٍاجات األقسام وي الباححٍي وأًؾاء هٍئة التذرَس والهيٍذَي 

 .التخغغات الهختلْة

  الجاوية ٍٓها َتيلق بيهلٍة ٌٔ التًسٍق وى إدارة استققاب أًؾاء هٍئة التذرَس والباححٍي 

 .االستققاب

 .كس تهٍس بححٍة  تضجٍى إٌضاء كراسً ًلهٍة وتهٍسة، أو ورا

 ًلى وتابية أحوال وبتيحً الكلٍةاإلطرا ِ. 

 .جهٍى الهجاالت رات اليالقة ٌٔ  التًسٍق وى وحذات الكلٍة 

 .رئاسة اللجاى التابية للوكالة ورٓى تقارَرها إلى الجهات الهيًٍة 

 .تقذَن تقارَر دورَة ليهٍذ الكلٍة ًي سٍر اليهل بالوحذات التابية له والغيوبات التً تواجهها 

 ًٍْز وا َحال إلٍه وي ووؿوًات رات اختغاظ بالذراسات اليلٍا والبحج اإلطراِ ًلى ت

 .اليلهً
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 وتابية تحذَج ووقى الكلٍة ٍٓها َخع وكالته والوحذات اإلدارَة التابية لها. 

 .تقٍٍن أداء وًسوٌب الوكالة 

  وي أًهالتًٍْز وا َكلْه به ًهٍذ الكلٍة. 

  الغالحٍات: .4

  واختٍار وي دوٌهن وي الوحذات واللجاى التابية للوكالةالترطٍح والتوػٍة بتيٍٍي وسئوٌل ،

 .أًؾاء

 .الكلٍة ٌٔ  اإلطراِ ًلى ًهلٍات الذراسات اليلٍا وبراوجها واختباراتها 

 .اًتهاد ٌتائج االوتحاٌات للذراسات اليلٍا  

 .دًوة الهتحذخٍي وي داخل الجاوية وخارجها إللقاء الهحاؿرات والذورات التذرَبٍة 

 رٍٓي ًلى رسائل الذراسات اليلٍا والهرطحٍي للجاى الهًاقضة.اًتهاد الهض 

  وكالة الكلٍة للذراسات اليلٍا والبحج اليلهً واالختغاػات ٌٔ تقبٍق الًنام الذاخٌل لليهل 

 .الياولٍي بها وكٍٍْة التًسٍق بٍي الوحذات التابية له والتوػٍّ اليام لواجبات

 وكالة الكلٍة ووحذاتهاإػذار القرارات الذاخلٍة التً َقتؾٍها حس ٌٔ وٓقا  ي سٍر اليهل 

 .لألٌنهة واللوائح

 .إقرار الغرِ وي وٍساٌٍة وًهذة الوكالة وٓقا للوائح الهًنهة 

  اًتهاد اإلجازة االًتٍادَة واالؿقرارَة لهًسوٌب الوحذات التابية للوكالة، وي ٍُر أًؾاء هٍئة

 .ات الًناوٍةالتذرَس، وإبالٌ وذَر اإلدارة بزلك، إلكهال اإلجراء

 

 الوحذات واللجاى التابية لوكٍل الكلٍة للذراسات اليلٍا والبحج اليلهً: .5

  :  تتبى وكالة الكلٍة للذراسات اليلٍا والبحج اليلهً ًذد وي الوحذات تتلخع وهاوها ٍٓها ٌَل

 

 وحذة الذراسات اليلٍا:   5-2

ٌٔ الكلٍة وكل وا َتيلق بها ودراسة سبل تقوَرها  تختع هزه الوحذة بهتابية براوج الذراسات اليلٍا 

 لؾهاى جودة وخرجاتها وٍٓها ٌَل وهام الوحذة: 
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  ًلى اإلوكاٌات والتجهٍسات  الكلٍة بًاءٌٔ  الذكتوراهالتوػٍة باستحذاث براوج الهاجستٍر أو

 الهتاحة وحسب توػٍة األقسام اليلهٍة.

  بًاء ًلى توػٍة القسن الهختع. الذكتوراهالتوػٍة بإؿآة طروـ للقبول بهرحلة الهاجستٍر أو 

  دراسة ولْات كلبات قبول الهتقذوٍي لبراوج الذراسات اليلٍا وتحوَل وستوٍٓة الضروـ وًها

 يلٍا باألقسام اليلهٍة. الذراسات ال وًسقات/لهًسقً

  ٍُر وجال تخغغه بًاًء ًلى توػٍة  الذكتوراهالتوػٍة بقبول القالب لذراسة الهاجستٍر أو ٌٔ

 القسن.

  التوػٍة بهًح القالب ٓرػة إؿآٍة واحذة لْغل دراسً أو ٓغلٍي دراسٍٍي كحذ أًلى بًاًء

ٌٔ حال اٌخْاؼ ويذله التراكهً ًي جٍذ جذ  ا.ًلى توػٍة وجلس القسن 

  التوػٍة بهًح القالب ٓرػة إؿآٍة ال تشَذ ًي ٓغلٍٍي دراسٍٍي بًاًء ًلى توػٍة وجلس

ٌٔ حال ًذم حغول القالب ًلى  القسن الهبًٍة ًلى تقرَر الهضرِ ًلى رسالة القالب الجاويٍة 

 الذرجة خالل الحذ األقغى للهذة الهحذدة للحغول ًلٍها.

 رى ويترِ بها بًاًء ًلى توػٍة وجلس القسن، وى التوػٍة بقبول تحوَل القالب وي جاوية أخ

 وراًاة طروـ التحوَل.

  التوػٍة بهيادلة الوحذات الذراسٍة التً درسها القالب الهحول وي جاوية أخرى ويترِ بها

 بًاًء ًلى توػٍة وجلس القسن.

  الكلٍة وى وراًاةالتوػٍة ٌٔ  بتحوَل القالب وي تخغغه داخل الجاوية إلى إحذى التخغغات 

 طروـ القبول وأي طروـ أخرى َراها القسن ؿرورَة بًاًء ًلى توػٍة وجلس القسن.

 .التوػٍة باقتراح الهقررات الهقلوبة للحغول ًلى الذرجة اليلهٍة بًاًء ًلى اقتراح وجلس القسن 

  التوػٍة بإجراء اختبار تحرَري وطْوي طاول تيقذه لجًة وتخغغة لقالب الذراسات اليلٍا بيذ

  ٍى الهقررات الهقلوبة بًاًء ًلى توػٍة وجلس القسن.إٌهائه جه

  التوػٍة بشَادة إطراِ ًؾو هٍئة التذرَس ًلى الرسائل اليلهٍة إلى خهس رسائل كحذ أًلى

 بًاًء ًلى توػٍة وجلس القسن.

  حال ًذم تهكي الهضرِ وي االستهرار أو وٓاته أو ٌٔ الهوآقة ًلى وضرِ بذَل ًلى الرسالة 

 بالجاوية، وٓقا القتراح وجلس القسن.اٌتهاء خذواته 
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 .التوػٍة بتضكٍل لجًة لهًاقضة الرسائل اليلهٍة بًاًء ًلى توػٍة القسن 

  إرا ألًَ قٍذه وتحذَذ الهقررات التً َجب إًادة كالب الذراسات اليلٍا التوػٍة بإًادة قٍذ

 دراستها إرا لن َهؽ ًلى إلَاء قٍذ القالب ستة ٓغول دراسٍة.

 اليلهً:وحذة البحج   5-1

كس البححٍة الهتهٍسة التً تيهل ًلى تًهٍة  تختع هزه الوحذة برٓى كْاءة وٓاًلٍة الكلٍة كأحذ الهرا

كس التيلٍهٍة والبححٍة ووؤسسات الهجتهى ًلى الهستوى  الهضاركة والتياوى وى الهؤسسات والهرا

ٌٔ التخغغات الهحلى واإلقلٍهً واليالهً. وتيهل أَؾا ًلى تقوَر وجاالت جذَذة ووبتكرة ل لبحوث 

 الًادرة والهتهٍسة.

 

 وحذة االبتياث: 5-6

ٌٔ وساًذة وًسوٌب الكلٍة وي الهيٍذَي والهحاؿرَي ًلى الحغول ًلى  تكهي وههة وحذة االبتياث 

كهال دراستهن. وٍٓها ٌَل وهام هزه الوحذة:  قبول وتسرَى وههة ا

 وٌب ووًسوبات الكلٍة السيً لتزلٍل الغيوبات اإلجرائٍة واالكادَهٍة التً تواجه وًس

كهال دراستهن. ٌٔ إ  الهبتيحٍي والزَي َرُبوى 

  تسرَى خقوات االبتياث وي خالل تضجٍى الهيٍذَي والهحاؿرَي ًلى ٌٔ ٌجاز إالهساًذة 

 وتقلبات االبتياث.

 .إقاوة ورش اليهل لتقذَن ٌغائح ًٍٓة وًلهٍة ًي آلٍة الحغول ًلى قبول إلكهال الذراسة 

  ٓترة االبتياث. روي الخبرةدًوة ٌٔ ٌٔ بيحات إلٓادة الهبتيحٍي بتجاربهن   وهي كاٌوا 

 .الكلٍة كل حسب احتٍاجاته ٌٔ  تقذَن الذًن الْوري لجهٍى الهيٍذَي والهحاؿرَي 

 .وتابية سٍر دراسة وبتيحً وووٓذي الكلٍة بالتياوى وى إدارة االبتياث والتذرَب بالجاوية 

  الهتيلقة بالهبتيحٍي والهوٓذَي للذراسة.إًذاد اإلحغائٍات والبٍاٌات الذورَة 

  اقتراح آلٍات وتًنٍهات ؿبف ًهلٍة االبتياث والتهذَذ وتحذَذ االحتٍاجات بالتًسٍق وى

 األقسام. 

 .إًذاد التقارَر الْغلٍة والسًوَة لكآة أًهال الوحذة 
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 وحذة اللقاءات اليلهٍة: 5-4

  الكلٍة، وتقوَر القذرات ٌٔ والههارات البححٍة لذى أًؾاء هٍئة دًن الًضاكات اليلهٍة 

 التذرَس، وتضجيهن لحؾور الهؤتهرات والًذوات اليلهٍة.

  ًقذ اللقاءات والًذوات والهؤتهرات اليلهٍة وتًٍْزها. واإلطراِ ًلى 

  الهسابقات البححٍة ًلى وستوى الكلٍة، والهلتقٍات ٌٔ تضجٍى القالب ًلى الهضاركة 

 ويات الهحلٍة.اليلهٍة القالبٍة ًلى وستوى الجا

  بححً لكل ًؾو  أرطٍّتأسٍس قاًذة بٍاٌات إلكتروٌٍة لتوخٍق الًضاكات البححٍة، وتوٍٓر

 هٍئة تذرَس. 

  ،تًٍْز وا َحال إلٍها وي ووؿوًات رات اختغاظ باللقاءات والهؤتهرات والًذوات

هٍئة  والهسابقات اليلهٍة والبححٍة، وكل وا َتيلق برٓى كْاءة األداء األكادَهً ألًؾاء

 التذرَس.

 وحذة الهسؤولٍة الهجتهيٍة: 5-5

  يلها و ووا َتوٓرابتكار وبادرات لبراوج الهسؤولٍة الهجتهيٍة تتًاسب وتوجهات الكلٍة 

 وادَة وبضرَة وأًهال وٍُرها. إوكاٌٍات

  للكلٍة االجتهاًٍةالتخقٍف لتًٍْز هزه الهبادرات ووتابية تًٍْزها ؿهي براوج الهسؤولٍة. 

  إطراك جهات خارجٍة رسهٍة لتبًً بيؽ الهبادرات جًباً إلى جًب وى الكلٍة.اليهل ًلى 

  ِإًذاد الهوازٌات التقذَرَة لتهوَل براوج الهسؤولٍة الهجتهية واإلطراِ ًلى أوجه الغر

ٌٔ الجاوية  .بالتًسٍق وى اإلدارات والجهات الهختغة 

  وجال رَادة  وورشاإلطراِ ًلى إقاوة الذورات التذرَبٍة ٌٔ اليهل وإقاوة الًذوات الهيرٍٓة 

 األًهال.

  التًسٍق وى ًهادة خذوة الهجتهى بضأى األٌضقة الهجتهيٍة التً َهكي تًٍْزها خارج

 الجاوية واًذاد الخقف الالزوة لتزلك.

 .إًذاد تقرَر سًوي ًي أٌضقة الخذوة الهجتهيٍة بالتًسٍق وى خذوة الهجتهى 
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 وحذة رَادة االًهال: 5-6

 .تقذَن االستضارات ودًن الهضارَى االبتكارَة وتهٍئة البٍئة الهًاسبة وتقذَهها لسوق اليهل 

  ٌضر خقآة االبتكار ورَادة االًهال بٍي القالب والخرَجٍي وي خالل اقاوة الذورات التذرَبٍة

 وورش اليهل.

 وًتجة. تضجٍى القالب والخرَجٍي ًلى تقذَن آكارهن االبتكارَة وتحوَلها الى وضارَى 

 الهًققة ٌٔ  تقذَن االستضارات االقتغادَة والهالٍة والقاٌوٌٍة لرواد االًهال 

 .توٍٓر بٍئة ًهل داًهة وجاربة ألٓكار القالب والخرَجٍي وتًهٍتها لتغبح واقى ولهوس 

  اليهل ًلى رًاَة الهوهوبٍي داخل الكلٍة والجاوية وتقوَر أٓكارهن وتهٍئة كل الوسائل

 ا الى وًتجات قابلة للتسوَق.الهساًذة لتحوَله

  كس اليلهٍة والتقًٍة كات الهحلٍة والذولٍة وى الهؤسسات والهرا اليهل ًلى إقاوة الضرا

ٌٔ الجواٌب التقبٍقٍة.  الهرووقة لالستْادة وًها 

 

 وجلة الكلٍة: .6

 .تحقٍق رسالة الهجلة وأهذآها ٌٔ  اإلسهام 

  تقوَر الهجلة واالرتقاء بها ٌحو ٌٔ اليالهٍة، واقتراح الخقف الهستقبلٍة لتقوَرها اإلسهام 

 .وإدراجها ؿهي قواًذ البٍاٌات اليالهٍة

  للهجلة َتؾهي كآة الضروـ والهيلووات الخاػة بها وًٓقا ألحذث ٌٍ دراسة إٌضاء ووقى إلكترو

 .وأٓؾل الًهارج

 إٌضاء قاًذة بٍاٌات خاػة بهحكهً أبحاث الهجلة وي داخل الكلٍة وخا ٌٔ  .رجهاالهضاركة 

 الهجلة ٌٔ ٌٔ ترطٍح الهحكهٍي لألبحاث اليلهٍة التً سٍتن ٌضرها   .الهضاركة 

 االكالو ًلى ٌتائج التحكٍن ووًاقضة الًتائج. 

 الهجلة ٌٔ ٌٔ اتخار القرارات الهتيلقة بقبول ٌضر األبحاث   .الهضاركة 

 ؿهاى جودة الهخرجات البححٍة الهًضورة واتساقها وى قواًذ الًضر وطروكه. 

 الهجلة. ؿهاى ٌٔ  ِجذة وأػالة الهحتوى البححً الهًضور 
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 وًسقة الذراسات اليلٍا والبحج اليلهً: .7

هً إحذى ًؾوات التذرَس الهكلْة بالتًسٍق بٍي وحذات  وًسقة الذراسات اليلٍا والبحج اليلهً

:الوكالة للذراسات اليلٍا والبحج اليلهً وطقر القالبات، وتتلخع وهاوها ٍٓها   ٌَل

 طقر القالبات. الرٓى لوحذ ٌٔ ٌٔ الكلٍة بكل وا َخع ًهل الوحذة   ة الذراسات اليلٍا 

  .طقر القالبات ٌٔ  التًسٍق وى وحذة البحج اليلهً للرٓى وي كْاءة البحج اليلهً 

 سبٍل الحغول ًلى القبوالت ٌٔ  حغر الغيوبات التً تواجه ويٍذات ووحاؿرات الكلٍة 

ٌٔ الكلٍة.  األكادَهٍة إلتهام درجاتهي اليلهٍة والرٓى بها لوحذة االبتياث 

  ًطقر القالبات أو تلك الت ٌٔ التًسٍق وى وحذة اللقاءات اليلهٍة حول اللقاءات الهًيقذة 

 تضارك بها وًسوبات الكلٍة.

  وحذات الكلٍة والهرتبقة بيهل  الهتيلقة بهًسوباتإًذاد اإلحغائٍات والبٍاٌات الذورَة

 وكالة الكلٍة للذراسات اليلٍا والبحج اليلهً.

 .تًٍْز وا َكلْها به وكٍل الكلٍة للذراسات اليلٍا والبحج اليلهً وي أًهال 
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 خاوساً: وكٍلة الكلٍة لضؤوى القالبات

 تيرَّ: .2

هً ًؾوة هٍئة التذرَس الهكلْة باإلطراِ ًلى اليهلٍة التيلٍهٍة واألكادَهٍة والبححٍة واإلدارَة 

ٌٔ أقسام القالبات وتسٍٍر طؤوٌها بها َقتؾٍه ػالح  ٌٔ الكلٍة  والهالٍة، والهسؤولة ًي تًنٍن اليهل 

السيودَات  اليهل وٓق اللوائح واألٌنهة. وتيٍي وكٍلة الكلٍة وي بٍي ًؾوات هٍئة التذرَس

 الهتهٍسات بالكْاءات اليلهٍة واإلدارَة بقرار وي وياٌل رئٍس الجاوية بًاًء ًلى ترطٍح وي ًهٍذ الكلٍة.

 االرتباـ: .1

 ترتبف بيهٍذ الكلٍة كها أٌها أحذ أًؾاء وجلس الكلٍة.

 

 الههام: .6

 القالبات.واإلدارَة والهالٍة والبححٍة والحقآٍة ٍٓها َخع  إدارة طؤوى الكلٍة التيلٍهٍة 

 اإلطراِ ًلى تًٍْز الخقة اإلستراتٍجٍة وخقة ؿهاى الجودة للكلٍة ٍٓها َخع القالبات. 

 ًالقات الكلٍة داخل وخارج الجاوية ٍٓها َخع القالبات تًسٍق وتقوَر. 

  اإلطراِ ًلى توٍٓر كل وتقلبات الكلٍة التيلٍهٍة والبححٍة واإلدارَة والهالٍة ٍٓها َخع

 .القالبات

  ِطقر القالبات.اإلطرا ٌٔ  ًلى أداء األقسام اليلهٍة 

 .الهحآنة ًلى وهتلكات الكلٍة الحابتة والهًقولة 

 .اليهل ًلى تحسٍي الغورة الزهًٍة للكلٍة 

 .اإلطراِ ًلى تخقٍف وإًذاد وٍساٌٍة الكلٍة 

 .تًٍْز ووتابية قرارات وجلس الكلٍة ٍٓها َخع قسن القالبات 

 أقسام القالبات.اليهل ًلى تقوَر اليهل، إدارَا و ٌٔ كادَهٍا،   أ

  ٌٔ تًسٍق وتًنٍن اليالقة اإلدارَة والتًنٍهٍة وى ًهٍذ ووكالء ورؤساء أقسام الكلٍة كل 

 وجال اختغاػه بها َخع أقسام القالبات.

  اإلدارَة لضقر القالبات. االتغاالتالتًسٍق وى وكالة الكلٍة ٍٓها َخع ٌنام 
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  أقسام القالبات وتقذَهها إلى إًذاد تقارَر دورَة طاولة ًي سٍر الذر ٌٔ اسة واألداء الوهًٍْ 

 ًهٍذ الكلٍة.

 .الرٓى ليهٍذ الكلٍة بالهسائل التأدَبٍة ٍٓها َتيلق بالقالبات ووًسوبات الكلٍة 

 .اإلطراِ ًلى الوحذات التابية للوكالة وًلى كل وا َتيلق بضؤوى القالبات 

 .استقبال وتوجٍه وإرطاد القالبات وحل قؾاَاهي 

 .تقبٍق التيلٍهات واألٌنهة والقرارات الغادرة وي وجلس الكلٍة والجاوية 

 .وتابية قؾاَا القالبات كأًزار الٍَاب والحرواى وٓق األٌنهة واللوائح 

  اإلطراِ ًلى تجهٍس قاًات الهحاؿرات ووياول القالبات خالل اليام الذراسً والتأكذ وي

 استكهال كآة وتقلباتها.

  الذراسة واليهل الٍووً وؿبف الًنام بهبًى القالبات.وراقبة سٍر 

  حكههي والهوهْات ٌٔ ًقذ االجتهاًات الذورَة وى القالبات وًؾوات هٍئة التذرَس ووي 

 حسب الحاجة.

 .وتابية تحذَج ووقى الكلٍة ٍٓها َخع وكالتها والوحذات اإلدارَة التابية لها 

  سٍر اليهل بهبًى القالبات.وياوٌة اليهٍذ للتخقٍف لكل وا وي طأٌه تٍسٍر 

 .تًٍْز وا َكلْها به ًهٍذ الكلٍة وي أًهال 

  الغالحٍات: .4

 .اختغاظ وٌقاق ًهل الوكالة ٌٔ  وخاكبة الجهات رات اليالقة داخل الجاوية 

  وكالة الكلٍة ووحذاتها وٓقا لألٌنهة ٌٔ إػذار القرارات الذاخلٍة التً َقتؾٍها سٍر اليهل 

 واللوائح.

 إلجازة االًتٍادَة واالؿقرارَة لهًسوبات الوحذات التابية للوكالة.الهوآقة ًلى ا 

  اختٍار وساًذات رؤساء األقسام اليلهٍة بالتًسٍق وى الرؤساء ووى ًهٍذ ٌٔ الهضاركة 

 الكلٍة.

  قؾاَا تأدَب القالبات بالتًسٍق وى وهحالت األقسام ٌٔ الكلٍة للضؤوى  ووكالةالًنر 

 التيلٍهٍة.
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  واختٍار وي دوٌهي وي بتيٍٍي وسئوالت الوحذات واللجاى التابية للوكالةالترطٍح والتوػٍة ،

 .اليؾوات

 وساًذة وذَر اإلدارة:  .5

 تتولى وساًذة وذَر اإلدارة الههام التالٍة:

 طقر القالبا ٌٔ  .توتابية األًهال اإلدارَة 

 أًهال جهٍى الوحذات اإلدارَة حسب الغالحٍات الههًوحة لها وي قبل وكٍلة الكلٍة. وتابية 

  واإلدارَاتوتابية حْم الهلْات الهتيلقة بهًسوبات الكلٍة وي اليؾوات. 

  بالتًسٍق وى وكٍلة  الكلٍة والرٓى بزلك لهذَر اإلدارة واٌغراِ ووهْاتوتابية حؾور

 الكلٍة.

  إًذاد الرد ًلى كآة الهياوالت الخاػة بالًواحً اإلدارَة حسب توجٍه وكٍلة الكلٍة

 .اإلدارةوبالتًسٍق وى وذَر 

 .أي وهام َتن تكلٍْها بها وي قبل وكٍلة الكلٍة 

 ٌٔ ٌٔ ًهلها الوحذات التابية لهذَر اإلدارة  وتتبى لهساًذة وذَر اإلدارة الوحذات التالٍة والتً تًاهر 

ب: االتغاالت اإلدارَة، الهوارد البضرَة، األوي والسالوة، الغٍاٌة واليهذ والخذوات طقر القال

 الهساٌذة.

 الوحذات واللجاى التابية لوكٍلة الكلٍة لضؤوى القالبات: .6

تقوم الوحذات واللجاى التابية لوكٍلة الكلٍة لضؤوى القالبات بًْس الههام التً تقوم بها ٌنٍراتها 

أى ترٓى وًسقات الوحذات ووسؤوالت اللجاى بالتقرَر الذوري لوكٍلة الكلٍة ٌٔ طقر القالب، ًلى 

ٌٔ طقر القالبات:  لضؤوى القالبات. وٍٓها ٌَل وسهٍات الوحذات واللجاى 

 .التسجٍل والجذاول 

 .الخرَجات 

 .أٌضقة القالبات 

 .ٌٍ  التذرَب التياو

 .اإلرطاد األكادَهً والحاالت القالبٍة 
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 االختبارات والتغحٍح اإل.ٌٍ  لكترو
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 ــة /سادساً: وكتب الوكٍلــــ

 التوػٍّ: .2

ًلى تقذَن جهٍى الخذوات التسهٍلٍة والهكتبٍة لوكالء الكلٍة،  ــ/ـــــةَيهل وكتب الوكٍل

 واإلطراِ ًلى ووهًْ الهكتب.

 الههام: .1

  الكلٍة، الهيًً، واإلًذاد لالجتهاًات والهقابالت وتسجٍل وواًٍذها.تًنٍن وواًٍذ وكٍل 

 ًًاستقبال الهراجيٍي وتًنٍن وقابلتهن للوكٍل الهي. 

  استالم الهياوالت الخاػة بهكتب الوكٍل الهيًً، وكزلك رسائل البرَذ، وًرؿها ًٌل

 .الوكٍل الهيًً لالكالو والتوجٍه

  الالزم ٌحوهاالرد ًلى الهكالهات الهاتٍْة واتخار. 

 ًًإٌجاز أًهال الًسخ والقباًة والتغوَر الخاػة بهكتب وكٍل الكلٍة الهي. 

 القٍام بأًهال التحرَر وويالجة البٍاٌات والًغوظ. 

 ًًتًنٍن وحْم ولْات وكتب وكٍل الكلٍة الهي. 

 وواًٍذها ٌٔ  .تبلٍٍ الرسائل الهاتٍْة والضْوَة والكتابٍة وي الوكٍل الهيًً 

 ام اليلهٍة والوحذات اإلدارَة بها َوجه به الوكٍل الهيًً وي تيلٍهاتتبلٍٍ األقس. 

  القٍام بها َوكل له وي األًهال رات اليالقة بقبٍية اليهل التً َكلّ بها وي قبل وكٍل

 .الكلٍة، الهيًً، وإدارة الكلٍة
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لألقسام اليلهٍةالهٍكل التًنٍهً   
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 أوالً: الهجلس اليلهً للقسن

 توػٍّ: .2

َتألّ وجلس القسن وي أًؾاء هٍئة التذرَس ٍٓه وَرأسه رئٍس القسن، وتكوى للهجلس 

ٌٔ حذود الًنام واللوائح ٌٔ الضؤوى األكادَهٍة، ووا اتغل بها،   .ػالحٍات 

 تًنٍن الهجلس: .1

  باألُلبٍة الهقلقة ألػوات األًؾاء  وتغذر قرارات الهجلسَرأس الهجلس رئٍس القسن

 الحاؿرَي وًًذ التساوي َرجح الجاٌب الزي ٍٓه الرئٍس.

 .حال ًذم وجود رئٍس القسن أو طَور وًغبه ٌٔ  َرأس ًهٍذ الكلٍة الهجلس 

  َجتهى وجلس القسن بذًوة وي رئٍسه ورة كل طهر ًلى األقل، وال َغح االجتهاو إال

 أًؾائه. خلحًبحؾور 

  قرارات الهجلس ٌآزة وا لن َرد ًلٍها اًتراؼ وي ًهٍذ الكلٍة خالل خهسة ًضر تيتبر

َوواً وي تارَخ وػولها إلٍه. وإرا اًترؼ ًلٍها أًادها إلى وجلس القسن وضْوًة بوجهة 

ٌنره لذراستها وي جذَذ ٓإرا بقً الهجلس ًلى رأَه َحال القرار الهيترؼ ًلٍه إلى وجلس 

 الكلٍة للبت ٍٓه.

 وهام الهجلس:  .6

  ،التوػٍة بتيٍٍي أًؾاء هٍئة التذرَس والهيٍذَي والهحاؿرَي وإًارتهن وٌذبهن وترقٍاتهن

بيذ اختٍار لجًة وي أًؾاء وجلس القسن األًلى ورتبة ًلهٍة إلبذاء رأَها ًلى أسس ًلهٍة 

 وتقذَهها للهجلس للتغوَت ًلٍه.

 .التوػٍة بإقرار خقف الذراسة أو تيذَلها 

 القسن.التوػٍة ب ٌٔ  إقرار البراوج والهًاهج الذراسٍة والكتب الهقررة والهراجى 

 .تضجٍى أًؾاء القسن ًلى إًذاد الكتب والبحوث اليلهٍة، وتًسٍقها، واليهل ًلى ٌضرها 

  اقتراح أسهاء أطخاظ ٍُر وتْرٍُي وي روي الهكاٌة اليلهٍة البارزة للقٍام بالتذرَس أو

 يلهٍة. اإلطراِ ًلى البحوث والرسائل ال
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  االقتراح والتوػٍة باالستياٌة بهتخغغٍي بغْة زائرَي، وي السيودٍَي وٍُرهن، لهذة

ٌٔ القسن.  وحذدة للتذرَس 

 .دراستهن بيذ وؾً ٌغّ الهذة ٌٔ  الرٓى لهجلس الكلٍة بتقرَر ًي حالة الهبتيحٍي 

 .القسن إلى وجلس الكلٍة بيذ إقراره ٌٔ  رٓى تقرَر سًوي وْغل ًي وؿى االبتياث 

 .اقتراح ؿوابف القبول والتحوَل وي القسن وإلٍه 

 .اقتراح الخقف الالزوة للذراسات اليلٍا وؿوابف القبول بالقسن 

  .ًالتقرَر الهقذم ًي إٌجازات ًؾو هٍئة التذرَس خالل التْرٌ اليله ٌٔ  الًنر 

  تلقً تقارَر ًي التذرَب اليهٌل وي أًؾاء هٍئة التذرَس الهكلٍْي به وٓقا لتخغع كل

 ًهن.و

  ها للذراسة وإبذاء الرأي. ئوجلس الكلٍة أو رئٍسه أو وكالوي إلٍه َحال الًنر ٍٓها 

 .تضكٍل لجاى دائهة أو وؤقتة وي بٍي أًؾاء هٍئة التذرَس لها تقتؾٍه وغلحة اليهل 

 ػالحٍات الهجلس: .4

 الضؤوى األكادَهٍة: 4-2

 الهقررات الهقلوبة للتخرج القالبـــ/ــة لهقررات دراسٍة إرا أٌهى  بـــ/ــةالتوػٍة بذراسة القال

كهًالهيذل أقل وي الهقلوب لرٓى الهيذل وكاى  ٌٔ حالة  الترا ٌٔ الهقررات الًجاح ، ورلك 

 ٌٔ الهيذل.والرسوب 

  درجة. 62اقتراح درجة األًهال الْغلٍة بها ال َقل ًي 

  ًالتوػٍة بأى َكوى ؿهي االختبار الًهاٌئ اختبار ًهٌل أو طْوي وتحذَذ الذرجة الت

 تخغع لهها. 

  التوػٍة باستحًاء وقررات الًذوات واألبحاث والهقررات اليهلٍة وي االختبارات والتقذَرات

ٌٔ هزه الهقررات والهقررات اليلهٍة وي اللوائح الهحذدة  وتحذَذ قٍاس تحغٍل القالب 

.لذرجا  ت األًهال الْغلٍة وكرق احتسابها واللوائح الخاػة بها َتؾهًه االختبار الًهاٌئ

 .التوػٍة بتحذَذ وذة االختبار الًهاٌئ بها ال َقل ًي ساًة وال َشَذ ًي خالث ساًات 

 خارج الجاوية. القالبـ/ـة )درستها( التوػٍة بهيادلة الهقررات التً درسها 
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 ًنٍر لالختبارات. التوػٍة بتضكٍل لجاى وراجية ال 

  .التوػٍة بتضكٍل لجًة لتقٍٍن اليهلٍة التذرَسٍة ألًؾاء هٍئة التذرَس 

  .حكههن ٌٔ  اًتهاد توصَى الهحاؿرات والتهارَي واألًهال ًلى أًؾاء هٍئة التذرَس ووي 

  التوػٍة باالبتياث والترقٍة والتيٍٍي وػرِ وكآأة التهٍس وحؾور الًذوات والذورات

 سوٌب القسن.والهؤتهرات لهً

 طؤوى أًؾاء هٍئة التذرَس: 4-1

 .التوػٍة بتيٍٍي أًؾاء هٍئة التذرَس 

 .التوػٍة بتيٍٍي الهحاؿرَي والهيٍذَي ووذرسً اللَة ووساًذي الباححٍي 

  الذكتوراهالتوػٍة بالتيٍٍي ًلى رتبة أستار وساًذ وي دوى اطتراـ الحغول ًلى درجة  ٌٔ

ٌٔ ٌنام ولوائح التيلٍن  الذكتوراهالتخغغات التً ال تهًح ٍٓها درجة  وٓق الؾوابف الهحذدة 

.  الياٌل

 ال َقل ًي  بها التوػٍة بترقٍة ًؾو هٍئة تذرَس وترطٍح ًذد وي الهحكهٍي الهتخغغٍي

 خهاٌٍة.

  التوػٍة بغرِ بذل وحذات تذرَسٍة إرا زاد ًذد الوحذات التذرَسٍة ألًؾاء هٍئة التذرَس

ٌٔ حكههن ًي الًغاب الهقرر  . ووي 

  ًالتوػٍة بحغول ًؾو هٍئة التذرَس ًلى إجازة تْرٌ ًلهً لهذة ًام دراسً بيذ وؾ

خهس سًوات وي تيًٍٍه أو تهتيه بإجازة تْرٌ ًلهً سابقة، أو لهذة ٓغل دراسً واحذ بيذ 

 وؾً خالث سًوات وي تيًٍٍه أو تهتيه بإجازة تْرٌ ًلهً سابقة.

 هٍئة التذرَس.  التوػٍة بقبول تقارَر التْرٌ اليلهً ألًؾاء 

  الجهات ٌٔ التوػٍة بالهوآقة ًلى ًهل ًؾو هٍئة التذرَس بغْة وستضار ٍُر وتْرٌ 

 الحكووٍة أو الققاو الخاظ أو الهًنهات اإلقلٍهٍة أو الذولٍة.

  الهؤتهرات والًذوات التً تيقذ داخل ٌٔ التوػٍة بالهوآقة ًلى وضاركة ًؾو هٍئة التذرَس 

 الههلكة وخارجها.

 ٍحكهه لليهل لذى الجهات الحكووٍة.التوػ ٌٔ  ة بًذب ًؾو هٍئة التذرَس ووي 

 .حكهه ٌٔ  التوػٍة بإًارة خذوات ًؾو هٍئة التذرَس ووي 
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 .وههة ًلهٍة خارج وقر الجاوية ٌٔ  التوػٍة بإَْاد ًؾو هٍئة التذرَس 

 .التوػٍة بإَْاد ًؾو هٍئة التذرَس للتذرَس خارج الههلكة 

 جاوية ٍُر جاويته خالل التوػٍة بالسهاح ليؾو هٍئ ٌٔ ة التذرَس بالسْر إلجراء بحوث 

 اليقلة الغٍٍْة.

  حكهه أو إحالته إلى التقاًذ الهبكر بًاء ًلى ٌٔ التوػٍة بقبول استقالة ًؾو هٍئة التذرَس ووي 

 كلبه.

 .التوػٍة باالستياٌة بأساتزة ٍُر وتْرٍُي لهذة ال تشَذ ًي سًتٍي قابلة للتجذَذ 

 ستار ٍُر الهتْرٌ وكآأة تيادل أول وربوـ الرتبة اليلهٍة التً كاى ًلٍها، ٓإى التوػٍة بهًح األ

لن َكي وي أًؾاء هٍئة التذرَس السابقٍي ٍٓحذد وجلس الجاوية وقذار الهكآأة بها ال َتجاوز 

 أول وربوـ رتبة أستار وساًذ.

 ٍام بالتذرَس. التوػٍة باالستياٌة بالكْاءات السيودَة الهتهٍسة وي خارج الجاوية للق 

  ٌقاق تخغغه اليلهً وي قسن إلى أخر ٌٔ ٌٔ حكهه  التوػٍة بًقل ًؾو هٍئة التذرَس ووي 

 داخل الكلٍة. 

  ٌقاق تخغغه اليلهً وي كلٍة إلى كلٍة ٌٔ ٌٔ حكهه  التوػٍة بًقل ًؾو هٍئة التذرَس ووي 

ٌٔ الجاوية.  أخرى 

  حكهه إلى وهٍْة ٌٔ  خارج الجاوية.التوػٍة بًقل ًؾو هٍئة التذرَس ووي 

  حذود ًضر سًوات ٌٔ التوػٍة بتوهٍّ وي تجاوز الحذ األًلى لليهر )ستٍي سًة وٍالدَة( 

لألساتزة واألساتزة الهضاركٍي وخهس سًوات لألساتزة الهساًذَي وخالث سًوات بالًسبة 

 للْئات األخرى.

 .التوػٍة بالتياقذ وى اًؾاء هٍئة التذرَس السيودٍَي أو ٍُر السيودٍَي 

 توػٍة بإٌهاء ًقود الهتياقذَي وي أًؾاء هٍئة التذرَس السيودٍَي أو ٍُر السيودٍَي.ال 

  وجال التخغع وبيذ ٌٔ ٌٔ ٍُر التذرَس الجاويً إرا كاٌت  التوػٍة باحتساب الخبرات 

 الهؤهل اليلهً الزي تن التياقذ ويه ًلى أساسه بواقى سًة لكل سًتٍي.

  وؤتهرا أو ٌذوة ًلهٍة.التوػٍة بحؾور ًؾو هٍئة التذرَس 

 طؤوى االبتياث والتذرَب: 4-6
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 .التوػٍة بابتياث الهيٍذَي والهحاؿرَي والتهذَذ لهن أو إٌهاء بيحاتهن 

 .التوػٍة بالهوآقة ًلى تٍٍَر الهبتيج لتخغغه أو جاويته أو بلذ الذراسة 

  :التوػٍة بإَقاِ وخغغات الهبتيج إرا 

  .ر تخغغه أو جاويته أو وقر دراسته وي دوى ووآقة الهجلس ٍَّ ُ 

  .لن َستقى أى َواػل الذراسة وٓقا للتقارَر الهتيلقة بسٍر دراسته 

  ًي تًٍْزها.  اوتًىخالّ األٌنهة أو التيلٍهات أو 

  .الهذة الهحذدة ٌٔ  لن َحغل ًلى الهؤهل الهقلوب 

  وي دوى ًزر وقبول. خبت توقْه ًي الذراسة أو ترك وقر الذراسة 

  .كلب إٌهاء البيحة واليودة إلى الههلكة 

 .التوػٍة بالهوآقة ًلى الرحلة اليلهٍة للهبتيج 

  كادَهٍة وإدارَة ًلى أال ٌٔ الذاخل بأًهال أ تكلٍّ الهيٍذ أو الهحاؿر الهبتيج للذراسات اليلٍا 

 َؤخر رلك ًلى تحغٍله اليلهً. 

 وى لجًة االبتياث والتذرَب. وتابية أوؿاو الهبتيحٍي والهتذربٍي 

 طؤوى الذراسات اليلٍا: 4 -4

  الذكتوراهالهاجستٍر و بهرحلتًالتوػٍة بإؿآة طروـ للقبول. 

  ٍُر وجاله. الذكتوراهالتوػٍة بقبول القالب لذراسة الهاجستٍر أو ٌٔ 

  الهضرِ.التوػٍة بهًح القالب ٓرػة إؿآٍة ال تشَذ ًي ٓغلٍي دراسٍٍي بًاء ًلى تقرَر وي 

 .التوػٍة بهيادلة الوحذات الذراسٍة التً درسها القالب الهحول وي جاوية أخرى ويترِ بها 

  كحر وي ٓغل التوػٍة بالهوآقة ًلى االختبارات البذَلة والهقررات التً تتقلب دراستها أ

ٌٔ وقررات الذراسات اليلٍا.  دراسً 

 وتخغغة وٓق قواًذ وحذدة لقالب  لتوػٍة بإجراء اختبار تحرَري وطْوي طاول تيقذه لجًةا

 الذراسات اليلٍا بيذ إٌهائه جهٍى الهقررات الهقلوبة.

 .التوػٍة بشَادة إطراِ ًؾو هٍئة التذرَس ًلى الرسائل اليلهٍة إلى خهس رسائل 
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  حال ًذم تهكي الهضرِ وي االستهرار أو وٓاته أو ٌٔ اقتراح تحذَذ وضرِ بذَل ًلى الرسالة 

 ية.اٌتهاء خذوته بالجاو

  .التوػٍة بتضكٍل لجًة الهًاقضة ًلى الرسائل اليلهٍة 

  .الهوآقة ًلى تأجٍل قبول القالب ًلى أال تتجاوز وذة التأجٍل ٓغلٍي دراسٍٍي 

  .ًالهوآقة ًلى حزِ القالب لجهٍى وقررات الْغل الذراس 

  .التوػٍة بقبول تحوَل القالب إلى الجاوية وي جاوية أخرى ويترِ بها 

 الرسائل اليلهٍة. اقتراح وض ٌٔ  ر

  لًَ قٍذه. أالتوػٍة بإًادة قٍذ القالب إرا 

  .التوػٍة بكتابة الرسائل الجاويٍة بلَة ٍُر اللَة اليربٍة وى تقذَن ولخع واِ باللَة اليربٍة 

 طراِ ًلى الرسائل اليلهٍة وضرٓوى وي روي الخبرة الهتهٍسة التوػٍة بأى َقوم ًلى اإل

ٌٔ وجاءوالكْا  ل البحج وي ٍُر أًؾاء هٍئة التذرَس بالجاوية. ة اليلهٍة 

  .ترٓى التوػٍات والهقترحات السابقة إلى وجلس الكلٍة 

 أوٍي وجلس القسن: .5

 تيرَّ:  5-2

هو ًؾو هٍئة التذرَس بالقسن الهسؤول أوام رئٍس وجلس القسن ًي جودة تًٍْز كآة الههام 

 األسالٍب.واألًهال الخاػة بهجلس القسن باستخذام أٓؾل 

 االرتباـ: 5-1

 َرتبف برئٍس القسن.

 الههام:   5-6

 لقسن بالتًسٍق وى رئٍس القسن حول وا ل اليلهً إًذاد جذول أًهال اجتهاًات الهجلس

 َستجذ وي ووؿوًات وأًهال.

  إًذاد وزكرات للهوؿوًات التً تحتاج لليرؼ ًلى وجلس القسن بيذ اًتهادها وي رئٍس

 القسن
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 اء وًؾوات الهجلس، إلًالوهن بهوًذ االجتهاو قبل ٓترة كآٍة إًذاد خقابات الذًوة ألًؾ

 وي ًقذ الهجلس.

 .إًذاد ٌهورج التوقٍى ًلى الهحؾر لألًؾاء واليؾوات 

 .التأكذ وي إرسال الذًوات لألًؾاء واليؾوات بالهتابية وى سكرتارَة القسن 

  الًتهاده.إًذاد وحؾر اجتهاو القسن ورٓيه لرئٍس القسن ليرؿه ًلى الهجلس 

  الهحاؿر.االحتْال بًسخ 

  إًذاد جذول لهواًٍذ وجلس القسن للْغل الذراسً حسب وا َتْق ًلٍه وي وواًٍذ

 وتوصَيه ًلى األًؾاء واليؾوات.

 .حجس قاًة االجتهاًات بالكلٍة حسب وواًٍذ الجلسات 

 .وتابية استكهال اإلجراءات التًٍْزَة لقرارات القسن 

 بهجلس القسن واجتهاًاته وقراراته وتوكل إلٍه وي قبل رئٍس  أداء أي أًهال أخرى تتيلق

 القسن.

 

 خاٌٍا: رئٍس القسن

 تيرَّ:  .2

هو ًؾو هٍئة التذرَس الهكلّ بتسٍٍر أوور القسن اليلهٍة واإلدارَة والهالٍة، والهسؤول ًي 

 تقبٍق لوائح وأٌنهة وجلس التيلٍن الياٌل والجاويات ٍٓها َخع القسن. وَيٍي رئٍس القسن

وي بٍي أًؾاء هٍئة التذرَس السيودٍَي الهتهٍشَي بالكْاءات اليلهٍة واإلدارَة بقرار وي وياٌل 

 رئٍس الجاوية بًاًء ًلى ترطٍح ًهٍذ الكلٍة.

 االرتباـ: .1

 َرتبف بيهٍذ الكلٍة وهو أحذ أًؾاء وجلس الكلٍة.

 

 الههام: .6



- 61 - 
 

 اته وتًٍْز قراراته رئاسة وجلس القسن واإلطراِ ًلى تًنٍن طؤوٌه والذًوة لحؾور جلس

 إلى ًهٍذ الكلٍة. وإرسال وحاؿر جلساته

 .الجاوية ٌٔ  اليهل ًلى تحقٍق األهذاِ والسٍاسات اليلٍا 

 .تًٍْز قرارات وجلس الكلٍة ٍٓها َتيلق بالقسن 

 .اإلطراِ ًلى إًذاد الخقف التً َتقلبها حسي سٍر اليهل بالقسن ووتابية تًٍْزها 

 التيلٍهٍة والبححٍة واإلدارَة والهالٍة والحقآٍة. اإلطراِ ًلى إدارة طؤوى القسن 

 .كادَهٍا وبححٍا  السيً لتقوَر القسن إدارَا وأ

 ًالقات القسن داخل الجاوية وخارجها. تًسٍق وتقوَر 

 .اإلطراِ ًلى توٍٓر كل وتقلبات القسن التيلٍهٍة والبححٍة واإلدارَة والهالٍة 

  ًهٍذ الكلٍة.القٍام بها َْوؼ إلٍه وي ػالحٍات وي قبل 

  حكهه وي إخالل ٌٔ الرٓى ليهٍذ الكلٍة ًي كل وا َقى وي ًؾو هٍئة التذرَس ووي 

 .أخرىأي وخالْات  بالوجبات الهقلوبة أو

 القسن إلى وكٍل الكلٍة للذراسات اليلٍا والبحج  سٍر الذراساتًي  تقذَن تقرَر ٌٔ اليلٍا 

 اليلهً ٌهاَة كل ًام دراسً.

  ًالقسن وتقارَرهن وًرؿها ًلى وجلس القسن.وتابية أحوال وبتيح 

 إلى ًي الرحالت اليلهٍة للهبتيحٍي إرا كاٌت تحت إطراِ القسن، ورٓيها  تقذَن تقارَر

 وجلس الكلٍة.

 .القسن ٌٔ  اإلطراِ ًلى سٍر اليهلٍة التيلٍهٍة وتًٍْز خققها وتقوَر براوجها األكادَهٍة 

 قٍام بتًنٍن الجذول الذراسً لٍتًاسب وى التًسٍق وى وكٍل الكلٍة للضؤوى التيلٍهٍة لل

 الهقررات الهقروحة.

 .وراقبة أداء االوتحاٌات، وؿبف الًنام داخل القسن 

 .وتابية ًهلٍة اإلرطاد األكادَهً بالقسن 

 .وضاكل القالب الهتيلقة بهقررات القسن ووؿى الحلول لها ٌٔ  الًنر 

  األكادَهً.تقبٍق ٌنن ولوائح الجودة والتقوَن واالًتهاد 
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 .السيً لرٓى وستوى الجودة وتقوَر وخرجاتها 

  ٌٔ حج أًؾاء القسن ًلى تقوَر وهاراتهن وًلى إجراء البحوث والذراسات اليلهٍة 

 تخغغاتهن.

 .اإلطراِ ًلى وختلّ الًضاكات القالبٍة بالقسن 

 اليهل ًلى استققاب أًؾاء هٍئة التذرَس بالقسن بالتًسٍق وى ًهٍذ الكلٍة. 

 َر لجًة وًاقضة الرسائل اليلهٍة إلى وكٍل الكلٍة للذراسات اليلٍا والبحج اليلهً.رٓى تقر 

 القسن  سًوي طاول ًي سٍر إًذاد تقرَر ٌٔ الذراسة واألداء األكادَهً واإلداري والبححً 

 ليهٍذ الكلٍة ٌهاَة كل سًة دراسٍة. ورٓيه

 

  الغالحٍات: .4

  ًي كرَق ًؾو هٍئة تذرَس ٍُر ًؾو هٍئة التوػٍة بأى َتن تغحٍح أسئلة االختبار الًهاٌئ

ٌٔ التغحٍح. كحر   تذرَس الهقرر أو أى َضرك ويه وتخغًغا أو أ

 .الهغادقة ًلى كضوِ الذرجات بيذ ووآقة أو تْوَؽ وجلس القسن 

 .إػذار القرارات الذاخلٍة التً َقتؾٍها حسي سٍر اليهل بالقسن وٓقا لألٌنهة واللوائح 

  أًؾاء هٍئة التذرَس.توصَى اليبء الذراسً ًلى 

 .التوػٍة بغرِ بذل التيلٍن الجاويً ألًؾاء هٍئة التذرَس 

 األداء الوهًٍْ ألًؾاء هٍئة التذرَس. إًذاد تقارَر 

 .التوػٍة بالتكلٍّ باليهل خارج دوام لهًسوٌب القسن 

 .التوػٍة بغرِ االستحقاقات لليهل خارج الذوام لهًسوٌب القسن 

 الذورات التذرَبٍة داخل الجاوية وخارجها. وًسوٌب القسن التوػٍة بحؾور 

 .التًسٍق وى وحذة االبتياث لهتابية أوؿاو الهبتيحٍي والهتذربٍي 

  التوػٍة بالتهذَذ ألًؾاء هٍئة التذرَس السيودٍَي بيذ اٌتهاء الخذوة وًرؿها ًلى وجلس

 القسن.
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 لتهذَذ وًرؿها ًلى التوػٍة بالتياقذ وى أًؾاء هٍئة التذرَس السيودٍَي بيذ اٌتهاء ٓترة ا

 وجلس القسن.

 .التوػٍة بإٌهاء ًقود أًؾاء هٍئة التذرَس ٍُر السيودٍَي وًرؿها ًلى وجلس القسن 

 الرسائل اليلهٍة وإرسالها إلى وكٍل الكلٍة للذراسات  اوضرٓوالتً َيذها  اًتهاد التقارَر

ٌٔ ٌهاَة كل ٓغل دراسً  .اليلٍا والبحج اليلهً 

  القسن.التوػٍة بتيٍٍي وساًذي ٌٔ  الباححٍي 

 خالحاً: وساًذ رئٍس القسن

 :تيرَّ .2

ٌٔ تسٍٍر أوور القسن  هو ًؾو هٍئة التذرَس الهكلّ بالتًسٍق وى رئٍس القسن للهساًذة 

اليلهٍة واإلدارَة والهالٍة. وَكلّ وساًذ رئٍس القسن وي بٍي أًؾاء هٍئة التذرَس 

 ٍذ الكلٍة بًاًء ًلى ترطٍح رئٍس القسن.الهتهٍشَي بالكْاءات اليلهٍة واإلدارَة بقرار وي ًه

 االرتباـ: .1

 َرتبف برئٍس القسن.

 الههام: .6

 َقوم بالههام التً َتقلبها حسي سٍر اليهل بالبرٌاوج تحت إطراِ رئٍس القسن. 

 تأدَة األًهال التً َْوؿها إلٍه أو َكلْه بها ٌٔ  .َياوى رئٍس القسن 

 

  الغالحٍات: .4

ٌٔ وجود  رئٍس القسن، وا تقرره اللوائح والقرارات الذاخلٍة التً َقرها َكوى له وي الغالحٍات، 

تتن  وجلس الكلٍة أو وجلس القسن، أو تحذده القرارات الغادرة ًي ًهٍذ الكلٍة أو رئٍس القسن، أو

 .الهوآقة ًلٍه ًلى وستوى الكلٍة أو القسن، أو َْوؿها له رئٍس القسن

 

 

 



- 64 - 
 

 رئٍس القسن ةرابياً: وساًذ

 :تيرَّ .2

هً ًؾوة هٍئة التذرَس الهكلْة بتسٍٍر األوور اليلهٍة واإلدارَة والهالٍة والهسئولة ًي 

ٌٔ طق القالبات، تحت  ٌٔ القسن  تقبٍق لوائح وأٌنهة وجلس التيلٍن الياٌل والجاويات، 

 وساًذة رئٍسإطراِ رئٍس القسن والهتابية الهباطرة لوكٍلة الكلٍة لضؤوى القالبات. وتيٍي 

ًهٍذ  بقرار ويٍي ًؾوات هٍئة التذرَس الهتهٍسات بالكْاءات اليلهٍة واإلدارَة القسن وي ب

 الكلٍة لضؤوى القالبات. ووكٍلةالكلٍة بالتًسٍق وى رئٍس القسن 

 االرتباـ: .1

ترتبف برئٍس القسن ٍٓها َتيلق بالضؤوى األكادَهٍة الخاػة بالقسن. وترتبف بوكٍلة الكلٍة ٍٓها 

ٌٔ طقر القالبات بالكلٍة.َخع الضئوى الهالٍة واإل  دارَة واليالقات وى األقسام األخرى 

 الههام: .6

 طقر القالبات والتًسٍق ويه ًًذ الحاجة ٌٔ  .تهحٍل رئٍس القسن 

 َاألوور اإلدار ٌٔ  .ة رات اليالقةالتًسٍق وى وكٍلة الكلٍة لضؤوى القالبات 

 .الرٓى بها َرد إلٍها ٍٓها َتقلب اتخار قرار وي رئٍس القسن 

 .قاًات الهحاؿرات والهياول ٌٔ  وتابية سٍر اليهلٍة التيلٍهٍة 

 ًتقبٍق ٌنن ولوائح الجودة والتقوَن واالًتهاد األكادَه. 

 .اإلطراِ ًلى وختلّ الًضاكات القالبٍة بقسن القالبات 

 وراقبة أداء االوتحاٌات، وؿبف الًنام داخل قسن القالبات. 

  كادَهٍة وى البر التيلٍهٍة الًنٍرة داخل الههلكة وخارجها  جاواليهل ًلى إقاوة روابف أ

 .بالتًسٍق وى رئٍس القسن

 .إطيار رئٍس القسن بأي ويوقات لسٍر اليهلٍة التيلٍهٍة 

 .طقر القالبات ٌٔ  اإلطراِ ًلى تًٍْز قرارات وجلسً القسن والكلٍة ٍٓها َتيلق بالقسن 

 ٌٔ حكههي وي إخالل  الرٓى لرئٍس القسن بكل وا َقى وي ًؾوات هٍئة التذرَس ووي 

 بالواجبات الهقلوبة أو أي وخالْات أخرى.
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 .ًالقسن إلى رئٍس القسن ٌهاَة كل ًام دراس ٌٔ  تقذَن تقرَر ًي سٍر اليهلٍة التيلٍهٍة 

 .القٍام بها َْوؿه إلٍها رئٍس القسن وي وهام 

 الغالحٍات: .4

 توصَى اليبء الذراسً ًلى ًؾوات هٍئة التذرَس. 

  الوهًٍْ ليؾوات هٍئة التذرَسإًذاد تقارَر األداء. 

  ذوام لهًسوبات القسنالالتوػٍة بالتكلٍّ باليهل خارج. 

 التوػٍة بحؾور وًسوبات القسن الذورات التذرَبٍة داخل الجاوية وخارجها. 
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 خاوساً: سكرتارَة األقسام

 تيرَّ: .2

 سكرتارَة األقسام ًلى تقذَن جهٍى الخذوات اإلدارَة والهكتبٍة لهسؤوٌل القسن.تيهل 

 الههام: .1

  وًسوٌب القسن. وإبالٌتًسٍق وواًٍذ االجتهاًات وتحؾٍر وقر االجتهاو 

 .استقبال الهراجيٍي والسوار وتًنٍن دخولهن الى وسؤول القسن 

  والرٓى بها لجهة االختغاظ. والقالباتاستقبال طكاوى القالب 

 .ًرؼ البرَذ الٍووً ًلى وسؤول القسن 

  الخاػة بالقسن. واألوراقترتٍب كآة الهلْات 

 ػٍاُة وكباًة الخقابات والرسائل الخاػة بالقسن ووتابية إرسالها. 

 .أي وهام أخرى َتن تكلٍْها بها وي قبل وسؤول القسن 

 

ٌٔ األقسام سادساً:   اليلهٍةوهحٌل وحذات الكلٍة 

 ـة التقوَر والجودة/وًسقـ  .2

 :تيرَّ 2-2

هو ًؾو هٍئة التذرَس بالقسن والهسئول أوام رئٍس وجلس القسن ًي جودة تًٍْز كآة 

 الههام واألًهال الخاػة بالتقوَر والجودة بالتًسٍق وى وكالة الكلٍة للتقوَر والجودة.

 الههام: 2-1

  القسن، التأكذ وي تقبٍق جهٍى وياٍَر ووهارسات وإجراءات ٌٔ التقوَر والجودة الهيتهذة 

وؿهاى توآق كآة األٌضقة والْيالٍات والههارسات وى وياٍَر الهٍئة الوكًٍة للتقوَن 

 واالًتهاد األكادَهً بالههلكة اليربٍة السيودَة.

  ،ٌضر خقآة التقوَر والجودة والتهٍس بٍي أًؾاء هٍئة التذرَس والهوهٍْي والقالب بالقسن

 ته، بالتياوى وى رئٍس القسن ووحذة التقوَر والجودة بالكلٍة.كال حسب حاج
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  ؿبف وخائق الجودة بالقسن والتأكذ وي توٓرها وااللتسام بها، وتسوَذ الهراجيٍي الهكلٍْي

بهراجية أٌضقة التقوَر والجودة بالقسن بالوخائق التً َقلبوٌها، ووتابية تًٍْز اإلجراءات 

 لتً تنهر بالقسن.التغحٍحٍة لًقاـ ًذم الهقابقة ا

  بالقسن، واإلطراِ الهباطر ًلى  البراوجًاقتراح تضكٍل لجاى وياٍَر الجودة واالًتهاد

 ًهلها، ووتابية أدائها بالتياوى وى رئٍس القسن. 

  ،القسن ٌٔ وتابية اٌجاز االًهال الخاػة بالجودة وٌضاكات التقوَن واالًتهاد األكادَهً 

ٌٍ ًلى  راوج الجودة ٍٓه، بالتًسٍق وى رئٍس القسن ووحذة ٌضقة وبأواإلطراِ الهٍذا

 التقوَر والجودة بالكلٍة.

  تحذَذ وواكي التحسٍي الههكًة واقتراح وضارَى وخقف التقوَر ٌٔ الهضاركة القٍادَة 

ٌٔ إكار الهياٍَر والههارسات  والجودة الالزوة لتحقٍقها، وتضجٍى أًؾاء القسن ًلى رلك، 

 القسن ووحذة التقوَر والجودة بالكلٍة.  الهيتهذة وبالتًسٍق وى رئٍس

  اإلطراِ ًلى إًذاد وتجهٍس ولْات توػٍّ البرٌاوج األكادَهً والهقررات الذراسٍة، بحٍج

 َحتوي كل ولّ ًلى وا َتن تحذَذه وي وقلوبات. وتحذَذ وذى توآقها وى أهذاِ

القسن وبهياوٌة ووخرجات ٌواتج التيلن الخاّػة بالبرٌاوج الذراسً، بالتًسٍق وى رئٍس 

ٌٔ القسن.  أًؾاء هٍئة التذرَس 

  اإلطراِ ًلى إًذاد وتجهٍس الكتٍبات واألدلة والًضرات التيرٍَْة بالبرٌاوج حول ٓرظ

 اليهل والخقف الذراسٍة.

  قٍاس االحتٍاجات التذرَبٍة ألًؾاء هٍئة التذرَس بالقسن، بالتًسٍق وى رئٍس القسن

إلطراِ ًلى تًٍْز براوج تذرَبٍة تضبى تلك االحتٍاجات ووحذة التقوَر والجودة بالكلٍة، وا

 وتحقق التقوَر والجودة، وقٍاس أخرها.

  استقبال ٓرق هٍئات االًتهاد األكادَهً الهختلْة وي خارج الجاوية ولجاى الجودة وي

 داخل الجاوية، والزَي َقوووى بشَارات للقسن وي حٍي إلى آخر، بالتياوى وى رئٍس القسن.

  ًِلى ًهلٍة التقوَن الزاٌت للبرٌاوج وإًذاد تقارَر الذراسة الزاتٍة للبرٌاوج اإلطرا

 األكادَهً.
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 ـة القسن/وسجلـ  .1

 :تيرَّ 1-2

هو ًؾو هٍئة التذرَس بالقسن والهسؤول أوام رئٍس القسن ًي جودة تًٍْز كآة الههام 

ٌٔ القسن باستخذام أٓؾل   األسالٍب.واألًهال الخاػة بالجذاول والتسجٍل 

 :الههام 1-1

 .إًذاد الجذاول الذراسٍة بالقسن، بالتًسٍق وى رئٍس القسن ووسجل الكلٍة 

 .ربف الهقررات بالقاًات واألًؾاء الهتخغغٍي بالتًسٍق وى رئٍس القسن 

  

  بذاَة الْغل ٌٔ تلقى طكاوى القالب الهتيلقة بالهقرر الذراسً )الحزِ واإلؿآة 

هتوقى تخرجهن. وي حٍج إؿآة بيؽ الهواد إلى الذراسً(، وحل وضكالت القالب ال

جذولهن، أو وًى وجود التيارؼ بٍي الهقررات الهتبقٍة لهن، وويالجة كآة وضكالت تسجٍل 

ٌٍ، وٓق الضروـ واللوائح والؾوابف الهيتهذة،  القالب والقالبات بيذ ٓترة التسجٍل اإللكترو

 بالتًسٍق وى رئٍس القسن ووسجل الكلٍة.

 ٌٔ  إًذاد جذاول االوتحاٌات الًهائٍة، بالتًسٍق وى رئٍس القسن ووسجل الكلٍة. الهضاركة 

 الكلٍة ٌٔ الزَي تجاوزوا ٌسبة  رٓى الحرواى ًي الهقبولة أًزارهن وي قبل الجهة الهيًٍة 

الٍَاب الهسهوح بها، وٓق الضروـ واللوائح والؾوابف الهيتهذة، وبالتًسٍق وى رئٍس 

 القسن ووسجل الكلٍة.

 قوائن القالب والقالبات حسب الهيذل والهستوى الذراسً ورقن الهاتّ ووا طابهه، جهٍس ت

بها ٍٓهن الهتْوقٍي والهتيحرَي، لَرؼ اإلرطاد األكادَهً أو إًذاد التقارَر الهقلوبة وٓق 

 وياٍَر الجودة واالًتهاد.

  الخرَجٍي.توٍٓر وتحذَج اإلحغائٍات الخاػة بيذد القالب والقالبات بالكلٍة وًذد 

  ،ًٍْالْغل الذراسً الغ ٌٔ إًذاد تقرَر للقسن أو الكلٍة ًي الهقررات التً َهكي كرحها 

ٌٍ، والتًسٍق وى القالب والقالبات وبحٍج تكوى  ٌٔ الْغل الذراسً الحا وُالبا وا َكوى رلك 

 هًالك وسوُات قوَة لقرحها.
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 رات ًالقة، وي رئٍس القسن  دراسة وا َحال إلٍه وي ووؿوًات، وأداء وا َكلّ به وي وهام

 أو وجلس القسن.

 ـة اإلرطاد األكادَهً والحاالت القالبٍة/ وسؤولـــــ .6

 تيرَّ: 6-2

ٌٔ القسن.  هو ًؾو هٍئة التذرَس الهكلّ بتًسٍق ًهلٍة اإلرطاد األكادَهً ووتابية تًٍْز آلٍاته 

باإلرطاد األكادَهً وهو وسئول أوام رئٍس القسن ًي جودة تًٍْز كآة الههام واألًهال الخاػة 

 باستخذام أٓؾل األسالٍب.

 الههام: 6-1

 .البرٌاوج ٌٔ  استالم قائهة القالب الجذد وتوصَيهن ًلى أًؾاء هٍئة التذرَس 

  اإلرطاد ًلى ٌٔ وخاكبة الهرطذَي األكادَهٍٍي ًًذ توصَى قوائن اإلرطاد ًلٍهن بتًنٍن ًهلهن 

ًٍذ االجتهاًات الذورَة ووقت الساًات أى َبذؤوا باجتهاو وى كالبهن َتن ٍٓه تيرَْهن بهوا

الهكتبٍة لٍستٍْذ وًها القالب وتًبٍههن بأههٍة وراجية الهرطذ األكادَهً ًًذ الحاجة إلى 

كادَهٍة.  استضارة أو وواجهة أي وضكلة أو ػيوبات أ

  )البرٌاوج ليهل اجتهاًات دورَة )ورتٍي كل طهر ًلى األقل ٌٔ توجٍه الهرطذَي األكادَهً 

الزَي َرطذهن لٍتيرِ وي خالل االجتهاًات ًلى سٍر القالب ووذى تقذوهن ووحاولة للقالب 

ٌٔ حل الهضكالت التً قذ تواجههن وتذوَي حالتهن  كتضاِ  ٌٔالهساًذة  سجل الهيلووات وا

 تحتاج للهساًذة. التًالحاالت 

 البرٌاوج بالتيرِ ًلى القالب الهتهٍشَي وتضجٍي ٌٔ هن توجٍه الهرطذَي األكادَهٍٍي 

 وتحٍْسهن وإًالوهن بالهٍسات التً سٍحغلوى ًلٍها وٓق اآللٍة الهيذة لزلك. 

  وي وضاكل ٌٍ توجٍه الهرطذَي األكادَهٍٍي بالتيرِ ًلى القالب الهتيحرَي دراسٍا ووي َيا

ٌٔ حل وضاكلهن وإحالة وي كاى  اجتهاًٍة أو ػحٍة أو ٌْسٍة لٍقوووا برًاَتهن ووساًذتهن 

 ورطذ الكلٍة. بحاجة إلى وتخغع إلى

 الهتيحرَي.     البتوجٍه الهرطذَي األكادَهٍٍي بتخغٍع لقاءات ٓردَة إلرطاد الق 

 .البرٌاوج ٌٔ  استقبال وقترحات وآراء الهرطذَي الخاػة بتقوَر ًهلٍة اإلرطاد األكادَهً 
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 اقتراح الًذوات والهحاؿرات والذورات التً  ضرِالتًسٍق وى و ٌٔ ٌٔ الكلٍة  وحذة اإلرطاد 

 َحتاج إلٍها القالب.

 .البرٌاوج ٌٔ ٌٔ البرٌاوج لهتابية سٍر ًهلٍة اإلرطاد   تًنٍن اجتهاًات دورَة وى الهرطذَي 

 .البرٌاوج ٌٔ  إًذاد تقارَر ٓغلٍة ًي ًهلٍة اإلرطاد 

  ٌٔ ٌٔ رلك:اإلطراِ ًلى ًهلٍة الحزِ واإلؿآة   البرٌاوج ًلى أى َراًً 

  أسباب الحزِ أو اإلؿآة والتيرِ ًلى وبرراته وٌغحه بها هو أٌْى ٌٔ وًاقضة القالب 

 له.

 .توجٍه القالب لتيوَؽ الهقرر الهحزوِ بإؿآة وقرر آخر بحسب وا َتوآق وى الًنام 

 .رلك ٌٔ  توصَى استهارات الحزِ واإلؿآة ًلى القالب الراُبٍي 

 استٍْاء جهٍى بٍاٌات استهارة الحزِ واإلؿآة. التأكذ وي 

 .التأكذ وي ٌناوٍة ًذد ساًات القالب بيذ الحزِ واإلؿآة 

 .اًتهاد استهارة الحزِ أو اإلؿآة وَرسلها إلى وكتب التسجٍل 

 .االحتْال بًسخة وي استهارة الحزِ واإلؿآة 

  وطؤوى القبول إبالٌ القالب بؾرورة اًتهاد الحزِ واإلؿآة وي وسجل الكلٍة

 والتسجٍل.

  اإلطراِ ًلى اإلرطاد األكادَهً بالقسن وٓقا للًنن واللوائح والهياٍَر واألًراِ بالههلكة

 اليربٍة السيودَة.

 الكلٍة ٌٔ  َتيلق بأداء ووهام وهٍْته. ٍٓها التًسٍق والهتابية وى وحذة اإلرطاد األكادَهً 

 ٍية دور الهرطذ األكادَهً ووسئولٍاته إًالم أًؾاء هٍئة التذرَس والقالب/القالبات بقب

 األكادَهٍة تجاه القالب/القالبات.

  كهٍة آللٍات االرطاد األكادَهً واالوور الهتيلقة به ودراسة الحاالت حل الهضكالت اآلٌٍة والترا

 الْردَة والجهاًٍة.

 لتكوى اليهلٍة االرطادَة ورٌة وٍُر ورت ٌٍ بقة بسواى تْيٍل وْهوم االرطاد األكادَهً اإللكترو

 ووكاى.
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 اليلٍاـة الذراسات /وًسقــــــ   .4

 :تيرَّ 4-2

هو ًؾو هٍئة التذرَس الهكلّ الهسئول أوام رئٍس القسن بهتابية طؤوى الذراسات اليلٍا داخل 

القسن وي وراجية للخقف الذراسٍة ووتابية اجراءات اختبارات القبول للهتقذوٍي للذراسات 

 اليلٍا وٍُرها وي األوور رات الغلة. 

 : الههام 4-1

  اليلٍا بالتباحج وى أًؾاء القسن. اقتراح أًذاد وراجية ودراسة تقوَر خقف براوج الذراسات

ٌٔ برٌاوج الذراسات اليلٍا بالقسن.  القلبة الزَي َهكي قبولهن 

  وتابية اختبارات القبول للهتقذوٍي للذراسات اليلٍا بالقسن ودراسة ولْاتهن وترطٍح الهقترح

 قبولهن لهجلس القسن.

 .تقذَن اإلرطاد األكادَهً لقلبة الذراسات اليلٍا 

 .دراسة القلبات الهقذوة وي كلبة برٌاوج الذراسات اليلٍا والرٓى بها إلى وجلس القسن 

 والرٓى إلى وجلس القسن. الذكتوراهدراسة الهقترحات الخاػة برسائل الهاجستٍر و 

  برٌاوج الذراسات اليلٍا ٌٔ اقتراح أسهاء أًؾاء هٍئة التذرَس لإلطراِ ًلى الهقررات الذراسٍة 

 ئٍس القسن.والرٓى بها لر 

  اقتراح أسهاء أًؾاء هٍئة التذرَس وي القسن والزَي سٍقوووى باإلطراِ ًلى الرسائل اليلهٍة

 لقلبة برٌاوج الذراسات اليلٍا.

 .األوور رات اليالقة ٌٔ  التًسٍق وى وكالة الكلٍة للذراسات اليلٍا 

 وسؤول االبتياث  .5

 :تيرَّ 5-2

القسن وي الهيٍذَي والهحاؿرَي للحغول ًلى هو ًؾو هٍئة التذرَس الهكلّ بهساًذة وًسوٌب 

ٌٔ الكلٍة. قبول وتسرَى وههة كهال دراستهن بالتًسٍق وى وحذة االبتياث   ا

 :الههام 5-1
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  حغر الغيوبات اإلجرائٍة واألكادَهٍة التً تواجه وًسوٌب ووًسوبات القسن وي الهيٍذَي

 هن األكادَهٍة.والهحاؿرَي والزَي لن َتهكًوا وي الحغول ًلى قبول إلكهال دراست

  ٌجاز وتقلبات االبتياث والتًسٍق وى وحذة االبتياث بالكلٍة إتضجٍى الهيٍذَي والهحاؿرَي ًلى

 حول رلك.

 .الرٓى لرئٍس القسن ولوحذة االبتياث بها َراه ؿرورَا 

  التًسٍق وى وحذة االبتياث إلقاوة ورش اليهل لتقذَن ٌغائح ًٍٓة وًلهٍة ًي آلٍة الحغول ًلى

 هال الذراسة.قبول إلك

  القسن كل حسب احتٍاجاته وإحالة وا ٌٔ تقذَن الذًن الْوري لجهٍى الهيٍذٍَي والهحاؿرَي 

 َستذًً لوحذة االبتياث.

 ــة التيلٍن اإللكتروٌٍ /وسؤولـــــ .6

 :تيرَّ 6-2

ٌٍ بالقسن، ورلك  هو ًؾو هٍئة التذرَس بالقسن الزي َكوى وسئوال ًي طئوى التيلن اإللكترو

ٌٍ بالكلٍة.بالتًسٍق وى   وحذة التيلن اإللكترو

 :الههام 6-1

  اإلطراِ ًلى إًذاد خقة لتقوَر وهارات وًسوٌب القسن وي أًؾاء هٍئة التذرَس والهوهٍْي

ٌٍ بالكلٍة.  والقلبة بالتًسٍق وى وحذة التيلن اإللكترو

  والتيلٍن ٌٍ حغر الهضكالت التً تواجه أًؾاء هٍئة التذرَس والقلبة والتً تخع التيلٍن اإللكترو

ٌٔ حلها إى كاٌت ًاجلة.   ًي بيذ والرٓى بها لوحذة التيلن اإللكتروٌٍ والهساههة 

  التيلٍن ٌٔ ٌٍ والوسائف التيلٍهٍة والتيلٍن ًي بيذ  اإلطراِ ًلى استخذام تقًٍات التيلن اإللكترو

 والتيلن داخل القسن.

 .القسن ٌٔ  ٌٍ  الرٓى بكل احتٍاجات القسن التقًٍة والًٍْة واإلرطادَة الالزوة لذًن التيلٍن اإللكترو

  تحذَذ واهٍة الذورات التذرَبٍة الالزوة ألًؾاء هٍئة التذرَس ٌٔ  ٌٍ وساًذة وحذة التيلن اإللكترو

ٌٍ والتيلٍن ًي بيذ. لتهكًٍهن وي االستخذام األوحل لوسائل التيلن  والقالب  اإللكترو

 

   ٌضقةــة األ /وسؤولـــــ .7

 :تيرَّ 7-2
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هٍئة التذرَس الهسئول أوام رئٍس القسن ًي جودة تًٍْز كآة الههام واألًهال  هو ًؾو

ٌٔ القسن والتواػل وى القالب بضأٌها، بها َحقق  الخاػة بتًنٍن الًضاكات الالػٍْة 

ٌٔ الْيالٍات واألٌضقة  القالبٍة التً تتْق وى السٍاسات والخقف واإلجراءات وضاركتهن 

 وى القالب.ؤالًناوٍة الهيتهذة لذى وحذة الًضاـ القالٌب بالكلٍة وًهادة ط

 :الههام 7-1

  اقتراح الخقف والبراوج الخاػة باألٌضقة القالبٍة لهجلس القسن واإلطراِ ًلى تًٍْزها بيذ

.اًتهاد الهجلس لها، بالتًسٍق وى رئٍس القسن   ووحذة الًضاـ القالٌب

  اإلطراِ ًلى تضكٍل لجاى الًضاـ القالٌب بالقسن، واإلطراِ ًلى، أو وتابية، األٌضقة واللقاءات

، بالتًسٍق وى رئٍس القسن القسن(َضارك ٍٓها  )التًالقالبٍة ًلى وستوى القسن أو الكلٍة 

 ووحذة الًضاـ القالٌب بالكلٍة.

 كتضا ِ رواتهن، ورًاَة كآة أوجه الًضاـ الالػًْ )الًضاـ وساًذة القالب ًلى اإلبذاو وا

ٌٔ-االجتهاًً -الرَاؿً الًضاـ اليلهً( التً تحرى اإلبذاو  -الجوالة والهيسكرات -الًًْ -الحقا

لذَهن، ورلك وي خالل اللقاءات الهستهرة ويهن ووى أًؾاء هٍئة التذرَس والهٍئة اإلدارَة، 

.بالتًسٍق وى رئٍس القسن ووحذة الًضا  ـ القالٌب

  والرَاؿً للقالب، ًلى وستوى القسن والكلٍة والجاوية ٌٔ تْيٍل التواػل االجتهاًً والحقا

ٌٔ ؿٍآة الجاويات األخرى، وي خالل تضكٍل الْرق الهختلْة لههارسة األٌضقة  والهضاركات 

.  الرَاؿٍة والترٍٓهٍة واإلبذاًٍة، بالتًسٍق وى رئٍس القسن ووحذة الًضاـ القالٌب

 الًواحً اًت ٌٔ هاد الكضوِ والهوآقات الخاػة باألٌضقة القالبٍة لقالب البرٌاوج، واليهل 

 اإلدارَة والًٍْة لألٌضقة.

  الجاوية والجاويات ٌٔ ٌٔ الهؤتهرات والًذوات واللقاءات الخاػة برًاَة الضباب  تهحٍل القسن 

 األخرى.

  القالبٍة بالقسن.تقذَن تقارَر دورَة لرئٍس ولهجلس القسن ًي األٌضقة 
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 الهراجى

( وتارَخ 62ٌنام وجلس التيلٍن الياٌل والجاويات الغادر وٓق قرار وجلس الوزراء رقن ) -2

هـ الهتوج بهوآقة خادم الحروٍي الضرٍَْي ورئٍس وجلس الوزراء ورئٍس وجلس 1/6/2424

 هـ.4/6/2424وتارَخ  7يلٍن الياٌل الساوٍة بالرقن م/الت

 .1212الذلٍل التًنٍهً لجاوية ٌجراى. وكالة الجاوية للتقوَر والجودة. اإلػذار السابى،  -1

للتقوَر والجودة. ورٓقة بالقرار رقن  ٌجراى ، وكٍل جاويةاالستضارَةالالئحة التًنٍهٍة للهجالس  -6

 هـ. 2467 /21 /14( بتارَخ 467 /72)

الالئحة الهوحذة لوحذات التقوَر والجودة بجاوية ٌجراى. وكالة الجاوية للتقوَر والجودة. جاوية  -4

 .ـه2469ٌجراى 

 هـ. 2469الذلٍل التًنٍهً لكلٍة اليلوم اإلدارَة بجاوية ٌجراى. وكالة الكلٍة للتقوَر والجودة.  -5

ٌٔ كلٍة كب األسً -6 جاوية  -اى. كلٍة كب األسًاىالذلٍل اإلرطادي للههام التًنٍهٍة والغالحٍات 

 .1222الهلك سيود. اإلػذار األول، 

 هـ. 2467جاوية كٍبة. -دلٍل وهام وػالحٍات وًسوٌب كلٍة إدارة األًهال. كلٍة إدارة األًهال بًٍبى -7
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 جهى وإًذاد:  

 .وكٍلة الكلٍة لضؤوى القالبات - كًـــالـهـال وْــــرح اءــد. طٍه     

 

 وراجية وتذقٍق:

 .وكٍل الكلٍة –د. سلهاى ػًٍْ الحٍسوٌٍ 

 .وساًذ وكٍل الكلٍة للضؤوى التيلٍهٍة –د. أحهذ وبارك آل جازو 

 وضرِ وحذة التقوَر والجودة –د. خالذ البضٍر 

 وًسق وحذة التقوَر والجودة –د. أٌٍس الهحالوي 

 .وضرِ وحذة الهراجية القاٌوٌٍة –أ. أحهذ الحرٌب 

 

 ًهٍذ كلٍة اليلوم اإلدارَة       

 د. سالن وسْر آل ٓاَى                       


