اهليلل التيعيني لللليات – االصدار ( ) 2
دتي٘ التيعٔه اإلدازٖ

مقدمة :
ٓعد اهلٔهل التيعٔنٕ ألٖ مؤضط٘ أسد الْضاٜل اليت حتكل مً خاللُ أٍدافَا باعتبازِ
ميجل اإلطاز الرٖ حيدد للنؤضط٘ تكطٔناتَا التيعٔنٔ٘ ّ اختصاصاتَا السٜٔطٔ٘ ّ التفصٔلٔ٘ ,
ّ عالقتَا التيعٔنٔ٘ املتداخل٘  ,ننا حيدد أٓطا خطْط االتصال بني مهْىات ٍرا اهلٔهل
ّصالسٔات ّ مطؤّلٔات نل التكطٔنات مبا ٓطنً تستٔب ّ تيطٔل ناف٘ ادتَْد لتشكٔل
أٍدافَا بدزد٘ عالٔ٘ مً الهفا ّ ٗٛالفاعلٔ٘.
ّمً ٍرا امليطلل صدز قساز معالٕ مدٓس ادتامع٘ زقه ( )655بتازٓذ ٍ1434/10/20ـ
الكاضٕ بتهًْٓ دتي٘ ملسادع٘ ّ تطْٓس اهلٔهل التيعٔنٕ للذامع٘ ّ مت مً خاللُ اعتناد خسٓط٘
اهلٔهل التيعٔنٕ لهلٔات ادتامع٘  ّ ,حتدٓد االختصاصات العام٘ ّ االزتباط.
ّ يف تازٓذ ٍ1436/2/22ـ مت تيفٔر اهلٔهل التيعٔنٕ لهلٔات ادتامع٘ يف ىعاو
االتصاالت اإلدازٓ٘  ,سٔح زأت دتي٘ التيعٔه اإلدازٖ اقام٘ ّزغ٘ عنل لدزاض٘ ساد٘ الهلٔات
ادتدٓدٗ لتعدٓل اهلٔهل التيعٔنٕ.
ّمً ٍرا امليطلل ّ مبْافك٘ معالٕ مدٓس ادتامع٘ خبطاب زقه ()3/26552
ّ تازٓذ ٍ1437/05/14ـ ىعه ضعادٗ ّنٔل ادتامع٘ ّزٜٔظ دتي٘ التيعٔه اإلدازٖ د.مطله بً
ستند الدّضسٖ ّزغ٘ عنل بعيْاٌ اهلٔهل التيعٔنٕ لهلٔات ادتامع٘ (الْاقع اذتالٕ ّاملأمْل)
يف ىعاو االتصاالت االدازٓ٘ بتازٓذ ٍ1437/06/13ـ ّذلو حبطْز ضعادٗ ّنٔل ادتامع٘ للػؤٌّ
التعلٔنٔ٘ ّ عندا ٛالهلٔات ّ مدزا ٛالعنْو.
ّ مً خالل تلو الْزغ٘ مت إعادٗ بلْزٗ ىكاغات ّ أفهاز اذتطْز إىل ٍٔهل تيعٔنٕ
ممٔص ٍّْ اإلصداز الجاىٕ ميُ.
***
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دللص الللية :
أ

تعريف :
ٓتألف زتلظ الهلٔ٘ مً العنٔد زٜٔطًا ّ ,عطْٓ٘ الْنالّ ٛزؤضا ٛاألقطاو ّ .ثالث٘
أعطا ٍ٘ٝٔ ٛتدزٓظ عل ٙاألنجس بالهلٔ٘ ٓ ّ ,فطل أٌ ٓهٌْ أسدٍه ممجل الهلٔ٘ باجمللظ
العلنٕ ّ ,حتدد مدد عطْٓتَه بكساز مً زتلظ ادتامع٘  ,عل ٙأٌ ٓهٌْ أسد الْنال ٛأمٔيًا
للنذلظ.
***

ب

االرتباط التيعيني :
ٓستبط مبدٓس ادتامع٘.
***

ج

االختصاصات :
اقرتاح تعٔني أعطا ٍ٘ٝٔ ٛالتدزٓظّ ,املعٔدًّٓ ,احملاضسًٓ ّ ,إعازتَهّ ,ىدبَه,
ّتسقٔتَه بيا ًٛعل ٙتْصٔ٘ زتالظ األقطاو املدتص٘.
اقرتاح ارتطط الدزاضٔ٘ أّ تعدٓلَا مع التيطٔل بني األقطاو.
اقرتاح املياٍر الدزاضٔ٘ ّالهتب املكسزٗ ّاملسادع يف أقطاو الهلٔ٘.
تػذٔع إعداد البشْخ العلنٔ٘ ّتيطٔكَا بني أقطاو الهلٔ٘ ّالعنل عل ٙىػسٍا.
إقساز تيعٔه مْاعٔد االمتشاىات ّفل التكْٓه ادتامعٕ املعتندّّ ,ضع التيعٔنات ارتاص٘
بإدساَٜا.
اقرتاح الالٜش٘ الداخلٔ٘ للهلٔ٘ .
اقرتاح خطط التدزٓب ّاالبتعاخ الالشم٘ للهلٔ٘ .
اقرتاح خط٘ اليػاط غري امليَذٕ للهلٔ٘.
البت يف األمْز الطالبٔ٘ اليت تدخل يف اختصاصاتُ فٔنا ٓستبط بالعنلٔ٘ التعلٔنٔ٘ ّالتْدُٔ
جمللظ ادتامع٘ فٔنا عدا ذلو.
إقساز ارتط٘ التػػٔلٔ٘ للهلٔ٘ مبا ٓتْافل مع ارتط٘ االضرتاتٔذٔ٘ للذامع٘.
اقرتاح أعداد ّمعآري الكبْل ّالتشْٓل مً الهلٔ٘ ّإلَٔا.
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متابع٘ تطبٔل معآري ضناٌ ادتْدٗ ّمتطلبات االعتناد األنادميٕ .
تعصٓص دّز الهلٔ٘ يف خدم٘ ادتامع٘ ّاجملتنع .
إقساز إىػاّ ٛسدات ّتػهٔل دتاٌ داٜن٘ أّ مؤقتُ مً بني أعطا ُٜأّ غريٍه .
اليعس فٔنا حئلُ إلُٔ زتلظ ادتامع٘ أّ زٜٔطُ أّ ىاٜبُ أّ عنٔد الهلٔ٘ مً مْضْعات
للدزاض٘ ّإبدا ٛالسأٖ.
***
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عنيد الللية :
أ

تعريف :
عطْ ٍٔ ٘ٝالتدزٓظ ٓتْىل إدازٗ الػؤٌّ العلنٔ٘ ّاإلدازٓ٘ ّاملالٔ٘ للهلٔ٘ يف سدّد
اليعاو ّلْاٜشُّ ,متجٔل الهلٔ٘ أماو ادتَات املدتلف٘ داخل ّخازز ادتامع٘.
***

ب

االرتباط التيعيني :
ٓستبط مبدٓس ادتامع٘  ,ننا أىُ أسد أعطا ٛزتلظ ادتامع٘.
***

ج

االختصاصات :
زٜاض٘ زتلظ الهلٔ٘ ّاإلغساف عل ٙتيعٔه غؤّىُ ّالدعْٗ ذتطْز دلطاتُ ّتيفٔر قسازتُ
ّإزضال ستاضس دلطاتُ إىل مدٓس ادتامع٘ لالعتناد .
متابع٘ تطبٔل أىعن٘ ّ لْاٜح زتلظ التعلٔه العالٕ ّ ,قْاعدٍا التيفٔرٓ٘ املكسٗ مً ادتامع٘ .
متابع٘ تيفٔر قسازات زتلظ ادتامع٘ فٔنا ٓتعلل بالهلٔ٘.
تيطٔل أعنال اجملالظ االضتػازٓ٘ للهلٔ٘ ّتيفٔر تْصٔاتَا .
اإلغساف عل ٙإعداد ارتط٘ التػػٔلٔ٘ للهلٔ٘ ّمتابع٘ تيفٔرٍا.
متابع٘ تطبٔل ىعه ادتْدٗ ّ ,متطلبات التكْٓه ّ ,االعتناد األنادميٕ يف الهلٔ٘.
اإلغساف عل ٙإدازٗ غؤٌّ الهلٔ٘ التعلٔنٔ٘ ّالبشجٔ٘ ّاإلدازٓ٘ ّاملالٔ٘.
العنل عل ٙتطْٓس الهلٔ٘ إدازٓاً ّأنادمئاً ّحبجٔاً.
سفغ اليعاو ّاالىطباط داخل الهلٔ٘.
اقرتاح تػهٔل الْسدات ّاللذاٌ الالشم٘ ؛ لتطٔري أعنال الهلٔ٘.
حتدٓد االستٔادات اإلدازٓ٘ ّاملالٔ٘ ّالتعلٔنٔ٘ للهلٔ٘ ّالعنل عل ٙتْفريٍا.
متابع٘ إىفام املْازد املدصص٘ للهلٔ٘ ّفل اللْاٜح املالٔ٘.
احملافع٘ عل ٙممتلهات الهلٔ٘ الجابت٘ ّامليكْل٘.
العنل عل ٙتينٔ٘ املْازد املالٔ٘ الراتٔ٘ للهلّٔ٘ ,فل األىعن٘ ّاللْاٜح اليت تكسٍا ادتامع٘.
تيطٔل ّتطْٓس عالقات الهلٔ٘ داخل ّخازز ادتامع٘.
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متجٔل الهلٔ٘ داخل ادتامع٘ ّخازدَا .
متابع٘ ضري العنلٔ٘ التعلٔنٔ٘ ّ ,تيفٔر خططَا ّ ,تطْٓس بسازتَا األنادمئ٘.
اإلغساف عل ٙأدا ٛاالمتشاىات يف الهلٔ٘.
املْافك٘ عل ٙحتْٓل الطالب مً ختصص إىل ختصص آخس داخل الهلٔ٘ ّفل اللْاٜح
ّ الطْابط اليت ٓطعَا زتلظ ادتامع٘.
اإلغساف عل ٙاضتكطاب أعطا ٍ٘ٝٔ ٛالتدزٓظ ّ ,مً يف سهنَه ّ ,تطْٓس أداَٜه.
العنل عل ٙتفعٔل مػازن٘ أعطا ٍ٘ٝٔ ٛالتدزٓظ يف الهلٔ٘ يف املؤمتسات ّاليدّات ّ ,فل
األىعن٘ ّاللْاٜح.
تيعٔه مػازن٘ أعطا ٍ٘ٝٔ ٛالتدزٓظ يف الفعالٔات خازز ادتامع٘ ّفل األىعن٘ ّاللْاٜح.
اإلغساف عل ٙبسامر اإلزغاد األنادميٕ للطالب.
اإلغساف عل ٙشتتلف األىػط٘ الطالبٔ٘ بالهلٔ٘.
السفع باذتاالت ّاملدالفات املتعلك٘ بالطلبّ٘ ,أعطا ٍ٘ٝٔ ٛالتدزٓظّ ,ميطْبٕ الهلٔ٘,
ّفكاً لألىعن٘ ّاللْاٜح .
اإلغساف عل ٙبسامر خدم٘ اجملتنع اليت تكدمَا الهلٔ٘.
العنل عل ٙتعصٓص التْاصل بني ّنال ٛالهلٔ٘ ّزؤضا ٛاألقطاو ّالْسدات اإلدازٓ٘ ؛ لتشكٔل
أٍداف الهلٔ٘.
تكْٓه أدا ٛالْنالّ ٛزؤضا ٛاألقطاو العلنٔ٘ بالهلٔ٘.
إعداد تكسٓس دّزٖ غامل عً ضري الدزاض٘ ّ ,األدا ٛاألنادميٕ ّ ,اإلدازٖ ّالبشجٕ يف
الهلٔ٘ ّزفعُ إىل مدٓس ادتامع٘.
الكٔاو مبا ٓفْضُ بُ زتلظ الهلٔ٘ مً مَاو.
العنل عل ٙتيفٔر ما ٓهلفُ بُ زتلظ ادتامع٘  ,أّ مدٓسٍا مً مَاو.
***
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وكيل الللية للظؤون التعلينية :
أ

تعريف :
ٍْ عطْ ٍٔ ٘ٝالتدزٓظ املهلف باإلغساف عل ٙضري العنلٔ٘ التعلٔنٔ٘ للطلب٘ يف املسسل٘
ادتامعٔ٘ ّ ,تيفٔر الطٔاضات ّالربامر املعتندٗ يف زتاالت الػؤٌّ التعلٔنٔ٘ ّارتدمات
املطاىدٗ هلا بالتيطٔل مع عنٔد الهلٔ٘.
***

ب

االرتباط التيعيني :
ٓستبط بعنٔد الهلٔ٘  ,ننا أىُ أسد أعطا ٛزتلظ الهلٔ٘.
***

ج

االختصاص العامة:
اإلغساف عل ٙالْسدات التابع٘ لُ ّمتابع٘ مَاٍنا  ّ ,التيطٔل الداٜه مع ّنالٛ
الهلٔ٘ ّزؤضا ٛاألقطاو العلنٔ٘ مبا حيكل أٍداف الهلٔ٘  ّ ,إعداد التكازٓس الػامل٘ عً ضري
الدزاض٘ ّاألدا ٛاألنادميٕ يف الهلٔ٘ ّزفعُ إىل عنٔد الهلٔ٘  ّ ,العنل عل ٙتيفٔر ما ٓفْضُ
بُ زتلظ الهلٔ٘ أّ عنٔدٍا مً مَاو.
***

د

الوحدات التابعة لى :
 1وحدة اخلطط و الربامج الدراسية :
ختتص ٍرِ الْسدٗ ببيا ّ ٛتيفٔر ارتطط الدزاضٔ٘ يف الهلٔ٘ ّأقطامَا العلنٔ٘,
ّ تتْىل عنلٔات التكْٓه ّ التطْٓس ّ اإلغساف ّ املتابع٘ لالزتكا ٛبارتطط ّ الربامر الدزاضٔ٘
ّتطْٓسٍا لتشطني شتسدات التعلٔه.
2

وحدة اجلداول و االختبارات :
ختتص ٍرِ الْسدٗ بطبط ادتداّل الدزاضٔ٘ ّ ,متابع٘ تْشٓع العب ٛالتدزٓطٕ ألعطاٛ

ٍٔ ٘ٝالتدزٓظّ ,مً يف سهنَه  ّ ,تيعٔه ّتْثٔل إدساٛات امتشاىات الطالب ّتكْٓه
مطتْٓاتَه الدزاضّٔ٘ ,تػهٔل الفسم الالشم٘ لرلو.
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وحدة التعليه اإلللرتوىي :
ختـــتص ٍـــرِ الْســـدٗ باإلغـــساف علـــ ٙضـــري العنـــل مبعامـــل الهلٔـــ٘ ّقاعـــات التعلـــٔه

اإللهرتّىــٕ ّ ,تيفٔــر الطٔاضــات ّالــربامر املعتنــدٗ جملــاالت التعلــٔه اإللهرتّىــٕ ّارتــدمات
التعلٔنٔ٘ املطاعدٗ ّحتكٔل األٍداف احملددٗ هلا.
4

وحدة املعامل و التجويزات :
ختتص ٍرِ الْسدٗ مبتابع٘ تْفري التذَٔصات التعلٔنٔ٘ املالٜن٘ للبٔ ٘ٝالتعلٔنٔ٘ ,

ّالتأند مً تْظٔفَا يف عنلٔات التعلٔه ّالتعله  ّ ,متابع٘ تطْٓس املسافل التعلٔنٔ٘ ّ ,حتدٓح
املعامل بالهلٔ٘.
5

وحدة دعه الطالب :
ختتص ٍرِ الْسدٗ بتكدٓه خدمات التطذٔل ّ اذترف ّ اإلضاف٘ للنكسزات لطلب٘

الهلٔ٘ ّ ,ضناٌ تكدٓه خدم٘ اإلزغاد األنادميٕ هله مبا ٓطنً اضتنساز مطريتَه
األنادمئ٘ دٌّ تعجس.
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4

وكيل الللية لظؤون الطالب :
أ

تعريف :
ٍْ عطْ ٍٔ ٘ٝالتدزٓظ املهلف باإلغساف عل ٙغؤٌّ الطالب فٔنا خيتص باألىػط٘
ّارتدمات ّ اذتكْم الطالبٔ٘ ّ ,غؤٌّ ارتسجيني بالتيطٔل مع عنٔد الهلٔ٘.
***

ب

االرتباط التيعيني :
ٓستبط بعنٔد الهلٔ٘  ,ننا أىُ أسد أعطا ٛزتلظ الهلٔ٘.
***

ج

االختصاص العامة:
اإلغساف عل ٙالْسدات التابع٘ لُ ّمتابع٘ مَاٍنا  ّ ,العنل عل ٙزفع نفا ٗٛالعنل يف
غؤٌّ الطالب  ّ ,التيطٔل الداٜه مع ّنال ٛالهلٔ٘ ّزؤضا ٛاألقطاو العلنٔ٘ مبا حيكل
أٍداف الهلٔ٘ ّ إعداد تكسٓس غامل عً غؤٌّ الطلب٘ يف الهلٔ٘ ّزفعُ إىل عنٔد الهلٔ٘ ,
ّ العنل عل ٙتيفٔر ما ٓفْضُ بُ زتلظ الهلٔ٘ أّ عنٔدٍا مً مَاو.
***

د

الوحدات التابعة لى :
 1وحدة األىظطة الطالبية :
ختتص ٍرِ الْسدٗ بتيفٔر خط٘ األىػط٘ الطالبٔ٘ بالهلٔ٘  ,رتلل بٔ ٘ٝمياضب٘ لإلبداع
ّاالبتهاز عيد الطلب٘ بالتيطٔل مع ادتَات ذات العالق٘ يف ادتامع٘.
2

وحدة اخلدمات و احلقوق الطالبية :
ختتص ٍرِ الْسدٗ بتكدٓه ارتدمات للطلب٘ ّالعنل عل ٙتطْٓسٍا ّ ّضع االدساٛات

الالشم٘ لطبط سطْزٍه ّمتابع٘ اىتعامَه  ّ ,العيآ٘ حبكْقَه ّاختاذ الْضاٜل الالشم٘
للنشافع٘ علَٔا  ّ ,دزاض٘ التعله ّ مػانلَه ّاقرتاح اذتلْل املياضب٘ هلا ّالتيطٔل يف ذلو مع
ادتَات ذات العالق٘ يف الهلٔ٘ ّادتامع٘.

العْلُ
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وحدة طؤون اخلرجيني :
ختتص ٍرِ الْسدٗ بالتشدٓح املطتنس لكاعدٗ بٔاىات ارتسجيني ّاضتكصا ٛآزاَٜه سْل

املياٍر ّاملَازات املطلْب٘ ّضْم العنل ّالصعْبات اليت تْادََه بعد التدسزّ ,سجَه علٙ
التْاصل مع الهلٔ٘ ّدعنَا مادًٓا ّمعيًْٓا.

العْلُ
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وكيل الللية للتطوير و اجلودة :
أ

تعريف :
ٍْ عطْ ٍٔ ٘ٝالتدزٓظ املهلف باإلغساف عل ٙتطبٔل معآري ادتْدٗ يف ادتْاىب
األنادمئ٘ ّاإلدازٓ٘ يف الهلٔ٘ لطناٌ ادتْدٗ ّحتكٔل متطلبات االعتناد األنادميٕ
بالتيطٔل مع عنٔد الهلٔ٘.
***

ب

االرتباط التيعيني :
ٓستبط بعنٔد الهلٔ٘  ,ننا أىُ أسد أعطا ٛزتلظ الهلٔ٘.
***

ج

االختصاص العامة :
اإلغساف عل ٙالْسدات التابع٘ لُ ّمتابع٘ مَامَا  ّ ,إعداد التكازٓس الػامل٘ عً مطريٗ
ادتْدٗ ّ االعتناد األنادميٕ يف الهلٔ٘ ّزفعُ إىل عنٔد الهلٔ٘  ّ ,العنل عل ٙتيفٔر ما
ٓفْضُ بُ زتلظ الهلٔ٘ أّ عنٔدٍا مً مَاو.
***

د

الوحدات التابعة لى :
 1وحدة ضنان اجلودة :
ختتص ٍرِ الْسدٗ بيػس ثكاف٘ ادتْدٗ ّتكْٓه مطتْ ٚاألداّ ٛالعنل عل ٙمجع البٔاىات
ّاملعلْمات بػهل مطتنس عً أىػط٘ ادتْدٗ يف الهلٔ٘ ّ إعداد تكازٓس عً مطتْٓات األداٛ
ّ زضا ٛاملطتفٔدًٓ مً األىػط٘ املدتلف٘  ّ ,متابع٘ إعداد االسصاٛات ّ التكازٓس مع ادتَات
املدتص٘.
2

وحدة االعتناد األكادميي :
ختتص ٍرِ الْسدٗ مبتابع٘ حتكٔل بسامر الهلٔ٘ ملتطلبات االعتناد األنادميٕ ,

ّ التْاصل مع عنادٗ ادتْدٗ ّتطْٓس املَازات فٔنا ٓتعلل بػؤٌّ ادتْدٗ ّاالعتناد األنادميٕ
بالتيطٔل مع عنٔد الهلٔ٘.
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3

وحدة التخطيط و التطوير :
ختتص ٍرِ الْسدٗ بإعداد ارتطط التطْٓسٓ٘ ّالتػػٔلٔ٘ ّ االضرتاتٔذٔ٘ ّ التكازٓس

ّ االسصاٛات ألقطاو ّّسدات الهلّٔ٘ ,متابع٘ تيفٔرٍا.
4

وحدة التدريب :
ختتص ٍرِ الْسدٗ بتشدٓد االستٔادات التدزٓبٔ٘ الالشم٘ لتطْٓس مَازات ميطْبٕ

الهلٔ٘ مً أعطا ٍ٘ٝٔ ٛالتدزٓظ ّمْظفني ّالتيطٔل مع ادتَات ذات العالق٘ يف تيفٔرٍا.
5

وحدة القياض و التقويه :
ختتص ٍرِ الْسدٗ بتشلٔل البٔاىات ّ إدسا ٛالدزاضات لتْفري املعلْمات ّ االسصاٛات

املطاٍن٘ يف حتطني األدا ٛاألنادميٕ ّاإلدازٖ يف الهلٔ٘  ,باضتدداو أدّات الكٔاع الالشم٘.
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وكيل الللية للدراسات العليا و البخث العلني :
أ

تعريف :
ٍْ عطْ ٍٔ ٘ٝالتدزٓظ املهلف باإلغساف عل ٙغؤٌّ الدزاضات العلٔا ّدعه البشح
العلنٕ ّمتابع٘ غؤٌّ املبتعجني بالهلٔ٘ بالتيطٔل مع عنٔد الهلٔ٘.
***

ب

االرتباط التيعيني :
ٓستبط بعنٔد الهلٔ٘  ,ننا أىُ أسد أعطا ٛزتلظ الهلٔ٘.
***

ج

االختصاص العاو:
اإلغساف عل ٙالْسدات التابع٘ لُ ّمتابع٘ مَاٍنا  ّ. ,التيطٔل الداٜه مع ّنالٛ
الهلٔ٘ ّزؤضا ٛاألقطاو العلنٔ٘ فٔنا حيكل أٍداف الهلٔ٘ ّ ,إعداد تكسٓس غامل عً غؤٌّ
الدزاضات العلٔا ّالبشح العلنٕ ّخدم٘ اجملتنع يف الهلٔ٘ ّزفعُ إىل عنٔد الهلٔ٘  ّ ,العنل
عل ٙتيفٔر ما ٓفْضُ بُ زتلظ الهلٔ٘ أّ عنٔدٍا مً مَاو.
***

د

الوحدات التابعة لى :
 1وحدة الدراسات العليا :
ختتص ٍرِ الْسدٗ بإعداد ضٔاضات الهلٔ٘ املتعلك٘ بالدزاضات العلٔا ّمتابع٘ تيفٔرٍا,
ّ اإلغساف عل ٙبسامر الدزاضات العلٔا يف الهلٔ٘  ّ ,العنل عل ٙاضتكطاب الهفاٛات
األنادمئ٘ بالتيطٔل مع ادتَات ذات العالق٘.
2

وحدة البخث العلني :
ختتص ٍرِ الْسدٗ بسفع نفاّ ٗٛفاعلٔ٘ الهلٔ٘ نأسد املسانص البشجٔ٘ املتنٔصٗ الـيت

تعنــل علــ ٙتينٔــ٘ املػــازن٘ ّالتعــاٌّ مــع املؤضطــات ّاملسانــص التعلٔنٔــ٘ ّالبشجٔــ٘ ّمؤضطــات
اجملتنع عل ٙاملطتْ ٚاحمللّ ٙاإلقلٔنٕ ّالعاملٕ.
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3

وحدة الظؤون العلنية :
ختتص ٍرِ الْسدٗ بالعيآ٘ بالػؤٌّ العلنٔ٘ ألعطا ٍ٘ٝٔ ٛالتدزٓظ ّمً يف سهنَه

ّتكدٓه الدعه هلهّ ,العنل عل ٙحتكٔل متطلباتَه العلنٔ٘ ّ ,متابع٘ أسْال مْفدٖ ّ مبتعجٕ
الهلٔ٘  ّ ,العنل عل ٙتيطٔل ما تكْو بُ الهلٔ٘ مً ىدّات ّمؤمتسات ّملتكٔات علنٔ٘.
4

وحدة خدمة اجملتنع :
ختتص ٍرِ الْسدٗ بتفعٔل املطؤّلٔ٘ االدتناعٔ٘ للهلٔ٘ ّ متابع٘ تيفٔرٍا لإلضَاو يف

تينٔ٘ اجملتنع احمللٕ عً طسٓل تكدٓه بسامر زتتنعٔ٘ ّمتابعتَا بالتيطٔل مع ادتَات ذات
العالق٘.
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وكيلة الللية ألقشاو الطالبات:
أ

تعريف :
ٍٕ عطْٗ ٍٔ ٘ٝتدزٓظ مهلف٘ باإلغساف العاو عل ٙتيعٔه العنل يف مكس الطالبات ,
ّ تطٔري غؤّىَا اإلدازٓ٘ ّ املالٔ٘ ّ الفئ٘  ,مبا تكتطُٔ مصلش٘ العنل ّ ,فل األىعن٘ ّ اللْاٜح
بالتيطٔل مع عنٔد الهلٔ٘ ّّنالَٜا ّ زؤضا ٛاألقطاو.
***

ب

االرتباط التيعيني :
تستبط بعنٔد الهلٔ٘  ,ننا أىَا أسد أعطا ٛزتلظ الهلٔ٘.
***

ج

االختصاصات :
تيطٔل ّتيعٔه العالق٘ اإلدازٓ٘ ّالتيعٔنٔ٘ مع عنٔد ّّنالّ ٛزؤضا ٛأقطاو الهلٔ٘ نل يف
زتال اختصاصُ.
اإلغساف عل ٙتْفري متطلبات العنلٔ٘ التعلٔنٔ٘  ّ ,البشجٔ٘ ّ اإلدازٓ٘ ّ املالٔ٘ يف مكس
الطالبات.
اإلغساف عل ٙاحملافع٘ عل ٙممتلهات الهلٔ٘ الجابت٘  ّ ,امليكْل٘.
اإلغساف عل ٙتطْٓس بٔ ٘ٝالعنل يف أقطاو الطالبات.
اإلغساف عل ٙإعداد تكْٓه األدا ٛالْظٔفٕ للنْظفات.
اإلغساف عل ٙسفغ اليعاو ّ االىطباط داخل مكس الطالبات.
متجٔل أقطاو الطالبات يف الهلٔ٘ داخل ادتامع٘ ّ خازدَا.
متابع٘ تيفٔر ارتط٘ التػػٔلٔ٘ ألقطاو الطالبات.
اقرتاح آلٔات تطْٓس األدا ٛاإلدازٖ يف مكس الطالبات.
اإلغساف عل ٙتطبٔل خطط الطالم٘ ّ اإلخال ٛيف أسْال الطْازئ بالتيطٔل مع ادتَات
ذات العالق٘.
متابع٘ استٔادات مكس الطالبات يف أعنال الصٔاى٘ ّ الطالم٘ ّ األمً ّ التذَٔصات
املهتبٔ٘ ّ ,تصّٓد عنٔد الهلٔ٘ بالتكازٓس الدّزٓ٘ هلرِ األعنال.
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التيطٔل الداٜه مع مطاعدات ّنال ٛالهلٔ٘ مبا حيكل أٍداف الهلٔ٘.
العنل عل ٙتيفٔر ما ٓفْضُ بَا زتلظ الهلٔ٘ أّ عنٔدٍا مً مَاو.
***

العْلُ

اهليلل التيعيني لللليات – االصدار ( ) 2
دتي٘ التيعٔه اإلدازٖ
8

دللص القشه:
أ

تعريف :
ٓتألف اجمللظ مً أعطا ٍ٘ٝٔ ٛالتدزٓظ  ّ ,لهل زتلظ قطه صالسٔات يف الػؤٌّ
األنادمئ٘ يف سدّد اليعه ّلْاٜشُ
***

ب

االرتباط التيعيني :
ٓستبط بعنٔد الهلٔ٘.
***

ج

االختصاصات :
اقرتاح خط٘ الدزاضّ٘ ,املياٍر الدزاضّٔ٘ ,الهتب املكسزّٗ ,املسادع.
اقرتاح تعٔني أعطا ٍ٘ٝٔ ٛالتدزٓظ ّمً يف سهنَه ّتسقٔاتَه.
البت يف األمْز الطالبٔ٘ اليت تدخل يف اختصاصُ بيا ًٛعل ٙاللْاٜح ّ األىعن٘.
تطبٔل مطنٌْ الٜش٘ الدزاض٘ ّ االختبازات ّ قْاعدٍا التيفٔرٓ٘.
اقرتاح معادل٘ املكسزات اليت ادتاشٍا الطالب خازز ادتامع٘.
التْصٔ٘ بكبْل حتْٓل طالب الدزاضات العلٔا مً داخل ّ خازز ادتامع٘.
دزاض٘ مػسّعات البشْخ العلنٔ٘.
تْشٓع احملاضسات ّالتنسٓيات ّاألعنال التدزٓبٔ٘ عل ٙأعطا ٍ٘ٝٔ ٛالتدزٓظ ّمً يف
سهنَه.
تيعٔه أعنال الكطه ّتيطٔكَا .
متابع٘ تدزٓظ املكسزات اليت تدخل يف اختصاصُ بعد إقسازٍا مً زتلظ ادتامع٘.
تػهٔل دتاٌ داٜن٘ أّ مؤقت٘ مً بني أعطا.ُٜ
تيفٔر ما ٓفْضُ بُ زتلظ الهلٔ٘ أّ عنٔدٍا مً مَاو.
***
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رئيص القشه العلني:
أ

تعريف :
ٍْ عطْ ٍٔ ٘ٝالتدزٓظ املهلف بتطٔري األمْز العلنٔ٘ ّاإلدازٓ٘ ّاملالٔ٘ يف الكطه ,
ّ تطبٔل أىعن٘ ّلْاٜح زتلظ التعلٔه العالّٕ ,قْاعدٍا التيفٔرٓ٘ اليت تكسٍا ادتامع٘
***

ب

االرتباط التيعيني :
ٓستبط بعنٔد الهلٔ٘.
***

ج

االختصاصات :
زٜاض٘ زتلظ الكطه ّاإلغساف عل ٙتيعٔه غؤّىُ ّ ,الدعْٗ ذتطْز دلطاتُ ّ ,تيفٔر
قسازاتُ ّ ,إزضال ستاضس دلطاتُ إىل عنٔد الهلٔ٘.
تيفٔر قسازات زتلظ الهلٔ٘ املتعلك٘ بالكطه مبا ٓتْافل مع اختصاصات زتلظ الكطه.
اإلغساف عل ٙإعداد ارتط٘ التػػٔلٔ٘ للكطه ّ ,متابع٘ تيفٔرٍا.
اإلغساف عل ٙإدازٗ غؤٌّ الكطه التعلٔنٔ٘ ّالبشجٔ٘ ّاإلدازٓ٘ ّاملالٔ٘ ّالجكافّٔ٘ ,تْفري
متطلباتُ.
اإلغساف عل ٙتطْٓس الكطه إدازٓاً ّ ,أنادمئاً  ّ ,حبجٔاً.
تيطٔل ّ ,تطْٓس عالقات الكطه داخل ادتامع٘ ّ ,خازدَا.
اإلغساف عل ٙتْفري متطلبات الكطه التعلٔنٔ٘ ّالبشجٔ٘ ّاإلدازٓ٘ ّاملالٔ٘.
اإلغساف عل ٙزفع مطتْ ٚادتْدٗ ّ ,تطْٓس املدسدات التعلٔنٔ٘.
تيفٔر ّ ,متابع٘ قسازات زتلظ الكطه.
اإلغساف عل ٙاضتكطاب أعطا ٍ٘ٝٔ ٛالتدزٓظ بالكطه.
متابع٘ ضري العنلٔ٘ التعلٔنٔ٘ ّ ,تيفٔر خططَا ّ ,تطْٓس بسازتَا األنادمئ٘ يف الكطه.
مساقب٘ أدا ٛاالمتشاىات ّ ,ضبط اليعاو داخل الكطه.
اإلغساف عل ٙشتتلف اليػاطات الطالبٔ٘ بالكطه.
تطبٔل معآري ادتْدٗ ّ متطلبات االعتناد األنادميٕ.
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اقرتاح تػهٔل اللذاٌ املتعلك٘ بأعنال الكطه.
التْاصل الداٜه مع ّنال ٛالهلٔ٘ ّزؤضا ٛاألقطاو العلنٔ٘ األخس ٚفٔنا حيكل أٍداف
الهلٔ٘.
التيطٔل مع الْسدات األنادمئ٘ ّاإلدازٓ٘ املياظسٗ بادتامع٘  ,يف نل ما ٓطاعدِ يف أداٛ
مَامُ ّ ,حتكٔل أٍداف الكطه بالتيطٔل مع عنٔد الهلٔ٘.
إعداد تكسٓس ضيْٖ غامل عً ضري الدزاض٘ ّ ,األدا ٛاألنادميٕ ّ ,اإلدازٖ ّ ,البشجٕ يف
الكطه ّ ,زفعُ إىل عنٔد الهلٔ٘.
العنل عل ٙتيفٔر ما ٓفْضُ بَا زتلظ الهلٔ٘ أّ عنٔدٍا مً مَاو.
***
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مشاعدات وكالء الللية :
أ

مشاعدة وكيل الللية للظؤون التعلينية :
ٓته تعٔٔيَا بكساز مً معالٕ مدٓس ادتامع٘ برتغٔح مً عنٔد الهلٔ٘ ّ ,ختتص مبتابع٘
الػؤٌّ التعلٔنٔ٘ مبكس الطالبات بالهلٔ٘ بالتيطٔل مع ّنٔل الهلٔ٘ للػؤٌّ التعلٔنٔ٘ ,
ّعلَٔا ىفظ املَاو ّهلا ىفظ الصالسٔات.
***

ب

مشاعدة وكيل الللية لظؤون الطالب :
ٓته تعٔٔيَا بكساز مً معالٕ مدٓس ادتامع٘ برتغٔح مً عنٔد الهلٔ٘ ّ ,ختتص مبتابع٘
غؤٌّ الطالبات مبكس الطالبات بالهلٔ٘ بالتيطٔل مع ّنٔل الهلٔ٘ لػؤٌّ الطالب ّ ,علَٔا
ىفظ املَاو ّهلا ىفظ الصالسٔات.
***

ج

مشاعدة وكيل الللية للتطوير و اجلودة :
ٓته تعٔٔيَا بكساز مً معالٕ مدٓس ادتامع٘ برتغٔح مً عنٔد الهلٔ٘ ّ ,ختتص مبتابع٘
غؤٌّ التطْٓس ّادتْدٗ مبكس الطالبات بالهلٔ٘ بالتيطٔل مع ّنٔل الهلٔ٘ للتطْٓس ّ ادتْدٗ,
ّ علَٔا ىفظ املَاو ّهلا ىفظ الصالسٔات.
***

د

مشاعدة وكيل الللية للدراسات العليا و البخث العلني :
ٓته تعٔٔيَا بكساز مً معالٕ مدٓس ادتامع٘ برتغٔح مً عنٔد الهلٔ٘ ّ ,ختتص مبتابع٘
غؤٌّ الدزاضات العلٔا ّالبشح العلنٕ مبكس الطالبات بالهلٔ٘ بالتيطٔل مع ّنٔل الهلٔ٘
للدزاضات العلٔا ّ البشح العلنٕ  ّ ,علَٔا ىفظ املَاو ّهلا ىفظ الصالسٔات.
***
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الظؤون اإلدارية و املالية بالللية :
أ

تعريف :
ٍْ الػدص املدتص باإلغساف عل ٙالػؤٌّ اإلدازٓ٘ ّ املالٔ٘ بالهلٔ٘.
***

ب

االرتباط التيعيني :
ٓستبط بعنٔد الهلٔ٘.
***

ج

االختصاص العاو:
اإلغساف عل ٙالْسدات التابع٘ لُ ّمتابع٘ مَامَا  ّ ,تطبٔل أىعن٘ ّ لْاٜح الػؤٌّ
اإلدازٓ٘ ّ املالٔ٘ عل ٙمْظفٕ الهلٔ٘  ّ ,ما ٓهلفُ عنٔد الهلٔ٘ مً مَاو.
***

د

الوحدات التابعة لى :
 1وحدة طؤون أعطاء هيئة التدريص :
تتــْىل ٍــرِ الْســدٗ االٍتنــاو ّزعآــ٘ أعطــاٍٝٔ ٛــ٘ التــدزٓظ ّمــً يف سهنَــه ّ متابعــ٘
غؤّىَه اإلدازٓ٘ مع ادتَات ذات االختصاص.
2

وحدة طؤون املوظفني :
ختتص ٍرِ الْسدٗ ب تيعـٔه العنـل اإلدازٖ يف الهلٔـ٘ ّمتابعـ٘ عنـل املـْظفني اإلدازٓـني

ّالتصامَه بالدّاو السمسٕ ّالسفع مبباغسٗ العنل ّطلب اإلداشات.
3

وحدة الظؤون املالية :
ختتص ٍرِ الْسدٗ بتيعٔه األعنال املالٔ٘ بالهلٔ٘ ّ ,متابع٘ ضـلف الهلٔـ٘ ّميطـْبَٔا

ّمتابع٘ تطدٓدٍا  ,إضاف٘ إىل اضتالو ّصسف مطتشكات ميطْبٕ الهلٔ٘ مً اإلدازٗ املالٔ٘.
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وحدة العود و املشتودعات :
ختتص ٍرِ الْسدٗ بتيعٔه عَد الهلٔ٘ ّميطْبَٔا ّاضتالو ّتْشٓع التذَٔـصات ّاألثـاخ

علّ ٙسدات ّميطْبٕ الهلٔ٘ ّ ,تيعٔه معامالت تطذٔل العَد عل ٙاألفساد ّنرلو إضكاطَا
عيَه ّاعتناد إخال ٛالطسف فٔنا ٓتعلل مبطتْدع الهلٔ٘ .ننـا ٓيطـل مـع مطـتْدعات ادتامعـ٘
املسنصٓ٘ بهاف٘ األمْز ذات العالق٘.
5

وحدة اخلدمات املشاىدة :
ختتص ٍرِ الْسـدٗ مبتابعـ٘ استٔادـات الهلٔـ٘ لألعنـال التكئـ٘  ّ ,أعنـال الصـٔاى٘ ,

ّ اليعافــ٘  ّ ,ارتــدمات العامــّ٘ ,ضــالم٘ ّ أمــً مبيــ ٙالهلٔــ٘ ّ ,التيطــٔل مــع ادتَــات ذات
االختصاص يف ذلو.
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الظؤون اإلدارية و املالية مبقر الطالبات بالللية :
أ

تعريف :
ٍٕ املدتص٘ باإلغساف عل ٙالػؤٌّ اإلدازٓ٘ ّ املالٔ٘ بالهلٔ٘ يف مكس الطالبات.
***

ب

االرتباط التيعيني :
تستبط بْنٔل٘ الهلٔ٘ ألقطاو الطالبات.
***

ج

االختصاص العاو:
اإلغساف عل ٙالْسدات التابع٘ هلا ّمتابع٘ مَامَا  ّ ,تطبٔل أىعن٘ ّ لْاٜح الػؤٌّ
اإلدازٓ٘ ّ املالٔ٘ عل ٙمْظفات الهلٔ٘ ّ ما تهلفَا ّنٔل٘ الهلٔ٘ ألقطاو الطالبات أّ عنٔد
الهلٔ٘ مً مَاو.
***

د

الوحدات التابعة لى :
 1وحدة طؤون عطوات هيئة التدريص :
تتْىل ٍرِ الْسـدٗ االٍتنـاو ّزعآـ٘ عطـْات ٍٔٝـ٘ التـدزٓظ ّمـً يف سهنَـه ّ متابعـ٘
غؤّىًَ اإلدازٓ٘ مع ادتَات ذات االختصاص.
2

وحدة طؤون املوظفات :
ختــتص ٍــرِ الْســدٗ بتيعــٔه العنــل اإلدازٖ يف مكــس الطالبــات بالهلٔــ٘ ّمتابعــ٘ عنــل

املْظفات اإلدازٓات ّالتصامًَ بالدّاو السمسٕ ّالسفع مبباغسات العنل ّطلب اإلداشات.
3

وحدة الظؤون املالية مبقر الطالبات :
ختتص ٍرِ الْسدٗ بتيعـٔه األعنـال املالٔـ٘ يف مكـس الطالبـات بالهلٔـ٘ ّ ,متابعـ٘ ضـلف

مكس الطالبات بالهلٔ٘ ّميطـْباتَا ّمتابعـ٘ تطـدٓدٍا  ,إضـاف٘ إىل اضـتالو ّصـسف مطـتشكات
ميطْبات الهلٔ٘ مً اإلدازٗ املالٔ٘.
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4

وحدة العود و املشتودعات مبقر الطالبات :
ختتص ٍرِ الْسدٗ بتيعٔه عَد مكس الطالبـات يف الهلٔـ٘ ّميطـْباتَا ّاضـتالو ّتْشٓـع

التذَٔصات ّاألثاخ علّ ٙسدات ّميطْبات الهلّٔ٘ .تيعه معامالت تطذٔل العَد.
5

وحدة اخلدمات املشاىدة مبقر الطالبات :
ختــتص ٍــرِ الْســدٗ مبتابعــ٘ استٔادــات مكــس الطالبــات بالهلٔــ٘ لألعنــال التكئــ٘ ,

ّ أعنــال الصــٔاى٘  ّ ,اليعافــ٘  ّ ,ارتــدمات العامــ٘ ّ ,ضــالم٘ ّ أمــً مكــس الطالبــات يف مبيــٙ
الهلٔ٘ ّ ,التيطٔل مع ادتَات ذات االختصاص يف ذلو.
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وحدة العالقات و التوثيق :
أ

تعريف :
ٍٕ الْسدٗ املدتص٘ بالتعسٓف بيػاطات الهلٔ٘ إعالمٔاّ ,ىػس أخبازٍا يف ّضاٜل اإلعالو
املدتلفّ٘ ,تيعٔه اضتكبال الْفْد اليت تصّز الهلّٔ٘ ,متابع٘ مطتلصمات تيعٔه اللكاٛات ّاملؤمتسات ,
ّ تيعٔه قاعات االدتناعات داخل الهلٔ٘.

***
ب

االرتباط التيعيني :
ٓستبط بعنٔد الهلٔ٘.
***

ج

االختصاصات العاو:
ّضع خط٘ غامل٘ لإلعالو ّالعالقات العام٘ يف الهلٔ٘.
تيعٔه بسامر الهلٔ٘ مً املؤمتسات ّاليدّات ّالفعالٔات العلنٔ٘ املتيْع٘.

تيعٔه شٓازات الْفْد إىل الهلٔ٘.

العنل عل ٙتيطٔل عالقات الهلٔ٘ مع ادتنَْز داخل ادتامع٘ ّخازدَا.

تػطٔ٘ مياضبات ّىػاطات ّبسامر الهلٔ٘ إعالمٔاً ّصشفٔاً يف ّضاٜل اإلعالو.
إدازٗ فسٓل العالقات العام٘ يف الهلٔ٘.

تطْٓس ّتعصٓص بسامر العالقات العام٘ ّمياضبات الهلٔ٘.
التْاصل مع ّضاٜل اإلعالو املدتلف٘.

تيفٔر ما ٓهلف بُ عنٔد الهلٔ٘ مً أعنال.
***
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