دليل عمادة خدمة اجملتمع جبامعة القصيم
 0441 – 93هـ

يعتمد ,
عميد عمادة خدمة المجتمع

د .عبدالرحمن بن محمد النصيان

i

ii

فهــــرس احملتويات
رقم الصفحة

الموضوع
مقدمة

2

مدخل إلي إعداد الدليل التنظيمي

3

اإلطار االستراتيجي لعمادة خدمة المجتمع

4

الهيكل التنظيمي لعمادة خدمة المجتمع

5

مختصر الهيكل التنظيمي لعمادة خدمة المجتمع

7

عميد عمادة خدمة المجتمع

8

اللجنة االستشارية الدائمة للعمادة

11

لجنة اإلشراف على البرامج

15

المجلس االستشاري الطالبي

18

مكتب العميد

11

وحدة الشؤون المالية

22

الوحدة التنظيمية ـ المستودع

21

الهيكل التنظيمي لعمادة خدمة المجتمع (تنظيم اختصاصات وكيل العمادة )

24

وكيل العمادة

52

وحدة الجودة والتخطيط

27

وحدة التطوير

28

مدير اإلدارة

21
iii

وحدة االتصاالت اإلدارية

31

وحدة شؤون الموظفين

32

وحدة الملفات

32

شؤون الخريجين

33

الوحدات اإلدارية

34

وحدة العالقات العامة واإلعالم

34

وحدة تقنية المعلومات

35

وحدة المباني والصيانة

37

وحدة المتابعة اإلدارية

38

وحدة شؤون الطالب

31

وحدة شؤون أعضاء هيئة التدريس

42

المكتبة

41

الوحدات الخارجية

41

وحدة البرامج العامة

42

وحدة النشر التوعوي

43

وحدة البرامج الصيفية

44

وحدة الدورات العلمية

45

الهيكل التنظيمي لعمادة خدمة المجتمع (تنظيم اختصاصات وكيل الشؤون التعليمية )

47

وكيل الشؤون التعليمية

48
iv

الوحدات التابعة لوكيل العمادة للشؤون التعليمية

41

شؤون الدبلومات

52

شؤون الدورات

51

وحدة شؤون الفروع

52

وحدة التسويق

53

وحدة القبول والتسجيل

54

الشؤون الفنية

55

الشؤون األكاديمية

55

الوحدات الداخلية

55

وحدة الدراسات والبحوث

57

وحدة اإلرشاد األكاديمي

58

وحدة التعلم اإللكتروني

51

وحدة الحقائب التدريبية

52

مالحق الدليل البطاقات الوظيفية

51

v

مقدمة:
ف ييط ر يياج مي ي ط جام يية القص ييي نح ييل الجي ييادة ال المي يية ف ييط مختل ييي مناوي ي ثا الت ليمي يية لال ح ي يية

لاإلداجية لالتقنية ،لان القًا من أهمية دلج الجانب التنظيمط فط ت زيز هذا الم ط  ،مين خيالا ال دييد مين
المنيياحط لالتييط ي ي تط ميين أهمثييا لجييلد دليييا تنظيمييط يحييدد مثييا ييا لحييدة رداجييية فييط الثي ييا التنظيمييط،
ل ذلك لجلد مجود يلضح الصالحيات األ اديمية لاإلداجية لالمالية لصينا القيجاج فيط ال ميادة  ،يي تط هيذا

الييدليا الييذق ين ل ي ميين لاقييع مييا تيينا عليييا أنظميية الت لييي ال ييالط لالل يلا ح التن يذييية للجام يية لالق ي اججات
الصادجة ثذا الو ن لينظ عما عمادة خدمة المجتمع لمنمل يثا لييمج عملثا للمماهمة فيط أدا جميالتثا

لتحقي أهدافثا.

للقييد جلعييط ف ييط رعييداد ه ييذا الييدليا أن ي ييلن ميين الوييملا حيي ي

يغ ييط جمي ييع اللظييا ي الحالي يية أل

الممتق لية ،مع لجلد مجلنة فط الحذي لاإلضافة رليا ،للقد صم لي لن دليالً رجوادياً يثدي رلى ممياعدة
منمل ط ال مادة على ت دية أعمالث على اللجا الم للب فط ضيل اللاقيع اإلداجق القيا لت ل يات الجيلدة

اإلداجية ،يد أن ذلك ال ي نط التممك حجفيتا حي

رنا رذا جأت رداجة ال مادة ضجلجة للجلد لحدات رداجيية

للجان تخد أهدافثا ل يوملثا الدليا ،فلثا أن تضيي ما تجاه يتنامب ل ي ة أعمالثا المتجددة امتمجاج،
علييى أال يت يياجك ذلييك مييع اللضييع القييا أل الممييتثدي ،فالقصييد ميين هييذا الييدليا ت يلفيج م للمييات تميياعد

الممؤللين فط ال مادة على رداجة لحداتث مميتل عياا مين الجيلدة لالميجعة فيط األدا

فلاقيع الحياا فيط

ال م ييادة يو يييج رل ييى جي يياب لج ييلد دلي ييا تنظيم ييط يح ييدد مث ييا لمم ييؤلليات اللح ييدات التنظيمي يية ف ييط ال م ييادة
لصالحيات الممؤللين الذين يديجلن هذه اللحدات ،لالذق من و نا اإلفضا رلى التداخا لاالزدلاجيية فيط

األدا لجمييلك األدلاج لالصيجاعات التنظيمييية لهييذا ييدلجه يييؤ ج فييط ف الييية أدا ال مييادة لقييد ي ييا ييك

أعمالثا.

هذا لقد ات ع فط رعداد هذا الدليا منثجية قامت على جمع الم للمات من مختلي مصيادجها لفقياً

للاقع المثا الم قة من ق ا ا لحدة تنظيمية  ،لمن
من خالا تصيمي

تحديد مثا

ا لحدة لمميؤلليات ال ياملين فيثيا

اقيات لظي يية تحيدد لظي ية يا مميمط لظي يى قيا أل مقتيجب  ،لقيد ات يع فيى تصيمي

ال اقات اللظي ية أمللب المقاجنات المجج ية مع مولجة أها الخ يجة فيى المجياا اإلداجق لالتن ييذ  ،اليذين

قدملا مالحظات قيمة ت دجامتثا لمجاج تثا ناية حي

أعيد صيياجة اليدليا عليى ضيل ثا ليخيجخ نميختا

التط ين أيد .
ن ما أن يمث هذا الدليا فط تنظي عما ال مادة لأن يجفع مين جيلدة األدا فيثيا  ،لميجعة رنجياز
األعميياا رلييى الممييتليات الت يط نت لييع رليثييا جمي ييا  ،فييالتنظي المييلي هييل اللميييلة اللحيييدة لللصييلا رلييى

الغايات ،متمنين للجميع التلفي لالنجاب لاهلل الملف .
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مدخل إلي إعداد الدليل التنظيمي
ت رعداد الدليا التنظيمط ل مادة خدمة المجتمع لفقاً لإل اج اإلمتجاتيجط لل مادة  ،لالذق يقتضط

مجاعاة المتغيجات ال ي ية الداخلية لالخاججية لمنظلمة ال ما ال مادة  ،لقد انت أه المحددات ال لمية

إلعداد هذا الدليا ما يلط :

 -1اإل اج النظامط للت لي ال الط لالميامات لاأل ج التنظيمية لجام ة القصي .
 -5اللاقع اإلداجق لالتنظيمط ل مادة خدمة المجتمع .

 -3التحليا ال ي ط الداخلط لالخاججط ل مادة خدمة المجتمع .

 -4الجصيد الم جفى لالخ جات الت اج مية لإلداجة ال ليا ال مادة .
لقد جلعط عند صياجة هذا الدليا مجملعة من المقلمات التط تحق

ال الية اإلداجية فى ضل

مت ل ات الجلدة الواملة ،لأه هذه المقلمات ما يلط :

 -1قدجة الثي ا على تحقي جؤية عمادة خدمة المجتمع لجمالتثا لأهدافثا.
 -5مجلنة التنظي اإلداجق لقدجتا على االمتجا ة للمتغيجات ال ي ية التى تحي
 -3رحدا

منظلمة ال ما .

أ ج قدج من االتصاا اإلداجق ين اللحدات المختل ة لمجعة تدالا المثا .

 -4تيميج عملية الجقا ة لاإلوجاي لالتنظي .

 -2تجميخ قافة تنظيمية ريجا ية تماعد على ت ظي االمت ادة من اإلم انات ال وجية لالمادية المتاحة .
وظيفية الدليل التنظيمي لعمادة خدمة المجتمع :
 -1تحديد أهداي اللحدات اإلداجية القا مة لالممتثدفة لت جيي ال املين
الم لل ة لت يتث اإلداجية لحدلد ممؤللياتث نحل القيادة ال ليا .

ا لحدة المثا اللظي ية

 -5نا ر اج تنظيمط يحدد ال القة ين اللحدات المختل ة  ،ليمنع االزدلاجية لتضاجب المثا .

 -3يحدد المل ات لالمجج ية اإلداجية مما ييمج عملية اإلوجاي ال اا فى ر اج من اللم ية المج زية
التط تحد من ال ب اإلداجق على اإلداجة ال ليا .
المكونات الرئيسية للدليل التنظيمي لعمادة خدمة المجتمع :
يوتما الدليا التنظيمط ل مادة خدمة المجتمع على الم لنات التالية :

 -1اإل اج االمتجاتيجط لل مادة متم ال فى الجؤية لالجمالة لاألهداي لالقي .
 -5الثي ا التنظيمط األمامط ،لالثيا ا التنظيمية ال جعية المحددة لمل ات اإلداجة ال ليا .

 -3اللحدات التنظيمية لالتط تتضمن الت جيي ثا ،لالثدي منثا ،لأعضا ها ،لعالقتثا التنظيمية،
لالمثا الت صيلية .

 -4ال اقات اللظي ية المحددة للمثا األمامية ل ا لظي ة .
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اإلطار االستراتيجي لعمادة خدمة المجتمع

الرؤي ــة :

عمادة خدمة مجتمع متميزة ل نياً فى تقديمثا لخدمات مجتم ية جاقية لمت املة .

رسالة العمادة :

تقدي خدمات ت ليمية لتدجي ية لامتواجية ل ح ية ت يقية لخدمة المجتمع المحلط لمد احتياجاتا،

لتدعي قنلات الت الن لالو اج ة مع الجثات ذات الصلة ،لف منظلج امتجاتيجط يمث فى تحقي أهداي
التنمية المحلية الممتدامة  ،لذلك تلفيج ي ة عما مح زة لامتخدا احد

األماليب لالتقنيات .

أهداف العمادة:

تقدي الخدمة الت ليمية لل الب لال ال ات الذين يجج لن فط امت ماا الدجامات ال ليا ،لخدمة ل الب

ال انلية ال امة الذين ل تم نث الظجلي من الق لا فط ليات الجام ة  ،لجج ة فط ر اج مؤممات
المجتمع لأفجاده لاالجتقا الممتل المثاجق لديث  ،لذ فإن عمادة خدمة المجتمع تثدي رلى:
 -1تل ي ال القة ين الجام ة لالمجتمع.

 -5تقدي الدجامات لالد للمات ال لمية التخصصية الم تمدة.

 -3تنمية اللعط ال قافط لالتقنط أل ج وجيحة من أفجاد المجتمع لمؤمماتا.
 -4رج اج دلجات تدجي ية متخصصة قصيجة للق اعين ال ا لالخاا.

 -2رتاحة ال جصة ل ا من ل يق ا فط الجام ة لملاصلة ت ليما لت هيلا لمل ال ما.
 -6تثي ة ال جصة لملاصلة الدجامة لالت هيا فط ال تجة المما ية ل ا جاجب فط ذلك.

 -7تنظي ندلات لمؤتمجات علمية تثدي رلى نقا الخ جات فط حقلا الم جفة المختل ة.

قيم العمادة :

فط ضل االلت از القي اإلمالمية  ،لما تنتثجا جام ة القصي من قي تلتز ال مادة القي التالية :
 -1ال دالة لتحقي م دأ ت افؤ ال جا للجميع .
 -5األمانة لااللت از األخال المثنية .
 -3الو افية لااللت از المحام ية .

 -4الجلدة لالجج ة الممتمجة فى الت ليج .

 -2اإل دا لتثي ة المناخ التنظيمط لالح ز عليا .
 -6ال ما الجماعط لالت الن ال نا .
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الهيكل التنظيمي لعمادة خدمة المجتمع
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أوالً  -عميد عمادة خدمة المجتمع
(المهام الوظيفية والوحدات التابعة)
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أوالا  -عميد العمادة
 -1تعريف:
هل عضل هي ة تدجيس يتللى رداجة الوؤلن ال لمية لاإلداجية لالمالية لل مادة فط حدلد النظا لالللا ح

 ،ليقد رلى مديج الجام ة فط نثاية ا منة جام ية تقجي اًج عن وؤلن الت لي لما ج لجله النوا فط
ال مادة .

 -2العالقة التنظيمية :
 -يجت

مديج الجام ة ما أنا أحد أعضا مجلس الجام ة.

 -ي لن عميد ال مادة ممؤلالً عن :

 ل يا ال مادة .

 ل يا ال مادة للوؤلن الت ليمية .
 مديج الوؤلن المالية .

 -3المهام التفصيلية للعميد:
أ -الشؤون اإلدارية والمالية:
 -1ج امة اللجنة االمتواجية لل مادة لاإلوجاي على تنظي وؤلنثا لالدعلة لحضلج جلماتثا لتن يذ
ق اججاتثا لاجماا محاضج جلماتثا رلى م الط مديج الجام ة.

 -5ت ي للا ح مجلس الت لي ال الط لأنظمتة.

 -3تحقي األهداي لالميامات ال ليا لجام ة القصي .
 -4تن يذ ق اججات مجلس الجام ة فيما يت ل

ال مادة.

 -2اإلوجاي على رعداد الخ ة اإلمتجاتيجية لالتن يذية لل مادة لمتا تثا.
 -6اإلوجاي على رداجة وؤلن ال مادة الت ليمية لال ح ية لاإلداجية لالمالية لال قافية.

 -7ت ليج الميامات لالقلاعد ال امة التط من و نثا تنظي األعماا رداجياً لأ اديمياً لمتا ة ت يقثا لف
اآللية المقججة .

 -8تم يا ال مادة داخا الجام ة لخاججثا لف اآلليات المقججة .
 -9تنمي عالقات ال مادة داخا لخاجخ الجام ة لت ليجها.
 -11اإلوجاي على تلفيج ا مت ل ات ال مادة الت ليمية لال ح ية لاإلداجية لالمالية.
 -11تقلي أدا ل ال ال مادة لجؤما اللحدات التا ة لا.
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 -15المحافظة على ممتل ات ال مادة ال ا تة لالمنقللة.
 -13ال ما على تنمية الملاجد المالية الذاتية لل مادة لت زيزها لتحمين صلجتثا الذهنية.
 -14اإلوجاي على تخ ي لاعداد ميزانية ال مادة.
 -12تو يا اللجان الالزمة ألدا أعماا ال مادة.

 -16رعداد تقجيج دلجق واما عن ميج الدجامة لاألدا األ اديمط لاإلداجق لال ح ط فط ال مادة لجف ا
رلى م الط مديج الجام ة.
 -17الجفع لمديج الجام ة نا ً على ما يصلا من جؤما األقما أل ما يالحظلنا عن ا ما يقع من
عضل هي ة التدجيس لمن فط ح ما من رخالا اللاج ات الم لل ة أل أق مخال ات أخج .
 -18الجفع المما ا الت دي ية فيما يت ل

ال ل ة لمنمل ط ال مادة لفقاً لألنظمة لالللا ح.

 -19القيا ما ت لضا فيا اللجنة االمتواجية من مثاما.
 -51تن يذ ما ي ل ا ا مجلس الجام ة أل مديجها.

 -51الم ط لتحقي مت ل ات م اييج الجلدة المجت ة م ياج خدمة المجتمع .
ب -الشؤون األكاديمية:
ثا لت ليج جامجثا األ اديمية.

 -1اإلوجاي على ميج ال ملية الت ليمية لتن يذ خ

 -5ت ي للا ح الجلدة لالتقلي لاالعتماد األ اديمط.
 -3مجاق ة أدا االمتحانات ،لض

النظا لاالنض ا داخا ال مادة.

 -4توجيع رج اج ال حل فط تخصصات ال مادة المختل ة.
 -2ال ما على رقامة جلا

أ اديمية مع مؤممات ت ليمية داخا الممل ة لخاججثا.

 -6اإلوجاي على امتق اب أعضا هي ة التدجيس ال مادة.
 -7اإلوجاي على ت ي الخ

لال جامج الدجامية فط ال مادة.

 -4صالحيات العميد:
 -1اختياج ل ال ال مادة لجؤما األقما لاللحدات اإلداجية لجفع التلصية ت يينث رلى م الط مديج
الجام ة.

 -5اختياج اللجنة االمتواجية الدا مة لجفثا رلط م الط مديج الجام ة العتماد عملثا .
 -3تن يذ تلصيات المجلس االمتواجق .

 -4رصداج الق اججات الداخلية التط يقتضيثا حمن ميج ال ما ال مادة لفقاً لألنظمة لالللا ح.
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 -2اعتماد تقاجيج األدا اللظي ط التط ي دها ل ال ال مادة لجؤما األقما لمديجل اإلداجات لاللحدات
اإلداجية و ن منمل يث .

 -6اعتماد منح اإلجازة ال ادية لاالض اججية لاالمت نا ية لمنمل ط ال مادة مع ر الغ عمادة وؤلن
أعضا هي ة التدجيس لالملظ ين لفقًا للنظا .

لللا ح ال ما الجام ية.

 -7ت ليك صالحياتا لفقًا للضلا
 -8اعتماد ل ات الو اج لفقًا لألنظمة لالللا ح.

 -9تو يا اللجان المختل ة على ممتل ال مادة.
 -11اعتماد الصجي على مت ل ات ال ما فط ال مادة من ميزانية ال مادة.
 -11التلصية صجي االمتحقاقات لل ما خاجخ الدلا لمنمل ط ال مادة.
 -15التلصية الت ليي الداخلط لالخاججط لمنمل ط ال مادة.

 -13التلصية الت ليي ال ما خاجخ الدلا الجممط لمنمل ط ال مادة.

 -14التلصية حضلج منمل ط ال مادة الدلجات التدجي ية داخا الجام ة لخاججثا.
 -12التلصية التمديد ل ضل هي ة التدجيس د انتثا الخدمة.

 -16التلصية الت اقد مع عضل هي ة التدجيس أل من فط ح مث لل ما فط ال مادة .
 -17التلصية إنثا عقلد أعضا هي ة التدجيس جيج الم لديين .
 -18اعتماد الملافقة على ت جيا ق لا
دجاميين.

الب الدجامات ال ليا على أال تتجالز مدة الت جيا فصلين

 -19اعتماد الملافقة على حذي الب الدجامات ال ليا جميع مقججات ال صا الدجامط.
 -51الملافقة على تحليا ال الب من خاجخ الجام ة لل مادة.

 -51الملافقة على تحليا ال الب رلى ال مادة من لية أخج .
 -55الملافقة على تحليا ال الب من تخصا رلى تخصا آخج داخا ال مادة.

 - 5اللجان واإلدارات التابعة للعميد:

أ – اللجنة االمتواجية الدا مة لل مادة .

ب -لجنة اإلوجاي على ال جامج .
خ -المجلس االمتواجق ال ال ط .

د– م تب ال ميد .

هي  -الوؤلن المالية .
ل – الممتلد .
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أ -اللجنة االستشارية الدائمة للعمادة :
 -1تعريف :

هي ة امتواجية لل ميادة تثيدي رليط الممياهمة فيط التحميين المميتمج ل يجامج ال ميادة األ اديميية  ،لفيط

تلجيييا مياميياتثا الممييتق لية لتقييلي خ

ثييا اإلمييتجاتيجية لالتلاصييا مييع الق اعييات ال اميية لالخاصيية لدعي

اتخاذ ق اججات ال ميد فى افة النلاحط اإلداجية لالمالية لاأل اديمية .

 -2تنظيمات عامة:
 -1يجوييح عميييد ال مييادة أعضييا المجلييس عل يى أال يقييا عييدده عيين تم ي ة أعضييا لال يزيييد عيين خمميية
لي تمد التو يا من مديج الجام ة.
عوج
عضلا ُ
ً

 -2ي لن تو يا اللجنة على النحل التالط:
 عميد ال مادة.

 ل ال ال مادة .

( ميين خمميية رلييى ال يية عوييج) عض يلاً ميين ذلق الخ يجة فييط رداجة مؤممييات الت لييي ال ييالط  ،لي ضييا
المؤممات المجت ة نو ة ال مادة .

 -3تجتمييع اللجنيية االمتويياجية ميجة ييا وييثج علييى األقييا  ،ل ييدلن حييد أعلييط للجلمييات خييالا ال ييا حمييب
الحاجة  ،لال يصح االجتما رال حضلج ل ط أعضا ا.
 -4تصدج قي اججات اللجنية األجل يية الم لقية ألصيلات األعضيا الحاضيجين ،لعنيد التميالق ييججح الجانيب
الذق فيا الج يس .

 -5ت ت ييج ق ي اججات اللجنيية نافييذة مييا ل ي يييجد عليثييا اعت يجاك ميين م ييالط مييديج الجام يية خييالا ( )12خمميية
عوييج يلم ياً ميين تيياجيخ لصييللثا رليييا .لاذا اعتييجك عليثييا أعادهييا رلييى اللجنيية مو ي لعة لجثيية نظ يجه

لدجامتثا من جديد ،فإذا قيت اللجنة على جأيثا يحاا القجاج الم تجك عليا رلى مجلس الجام ية لل يت

فيا فط ألا جلمة عادية أل امت نا ية ،للمجلس الجام ة تصدي القجاج أل ت ديلا أل رلغاؤه ،لق اججه فط
ذلك نثا ط.

 -6يجلز دعلة من يج ج يس اللجنة دعلتا من خاجخ اللجنة لحضلج جلماتا.
 -7ت لن عضلية اللجنة عاماً لاحداً قا الً للتجديد .

ُ -8يمنح أعضا المجلس وثادة تقديج عند انتثا مدة عضليتث فط المجلس.
 -9يمنح أعضا اللجنة الحقل المالية التط نصت عليثا الللا ح المنظمة للجان الدا مة الجام ة .
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 -3المهام التفصيلية للجنة االستشارية الدائمة :
 -1تقدي المقتجحات و ن ا ما يخد امتوجاي ممتق ا ال مادة.

 -2تقدي ُم ا ت مي الو اج ة ين ال مادة لالمجتمع المحلط لاإلقليمط لال المط.
 -3اإلمثا فط ت ليج ال جامج لالمناهج لف مت ل ات مل ال ما.
 -4التلصية إقجاج الخ ة اإلمتجاتيجية ما يتلاف مع الخ

اإلمتجاتيجية للجام ة.

 -5اقتجاب أماليب لتلفيج مصادج تمليا لموجلعات ال مادة الت ليجية.

 -6اإلمييثا فييط لضييع آلييية للتنمييي إلقاميية موييجلعات موييتج ة ييين ال مييادة لق اعييات المجتمييع ثييدي
ريجاد حللا لمو الت المجتمع صلجة ت املية.

 -7التلصية قد مؤتمجات أل ندلات أل لجش ال ما لفقا لمت ل ات الخ

المقتجحة .

 -8التلصية إنوا ال جامط ال لمية ت يالً لدلج المجتمع المدنط لمؤمماتا فى خدمة المجتمع .
 -9التلصية إقجاج رمتجاتيجية األدا لالمثا المل لة من ق ا الجام ة فط ال مادة .
 -11رقجاج الخ ة ال امة لت ي الجلدة لاالعتماد األ اديمط ال مادة.
 -11رقجاج ضلا

الق لا لالتحليا لل جامج التط تقدمثا ال مادة.

 -12تو يا لجان دا مة أل مؤقتة من ين أعضا ا أل من جيجه .
 -13التلصية إعداد خ
لل مادة رداجياً .

 -14التلصية إقجاج الخ

الت ليج ين أقما ال مادة للحداتثا لال ما على الجقط األدا الداخلط
الدجامية المقتجحة من األقما األ اديمية.

 -15التلصية إقجاج المناهج الدجامية لال تب المقججة لالمجاجع فط أقما ال مادة .
 -16التلصية إقجاج ملاعيد االمتحانات للضع التنظيمات الخاصة إج اج ثا.
 -17التلصية إقجاج الال حة التن يذية الداخلية لل مادة .
 -18ال ت فط األملج ال ال ية التط تدخا فط اختصاصثا لالمحالة من ق ا لجنة اإلوجاي على ال جامج
فى ال مادة  ،لالتلجيا لمجلس الجام ة فيما عدا ذلك.
 -19ال ت فط األملج المت لقة وؤلن أعضا هي ة التدجيس التط تدخا فط اختصاصثا لالتلجيا لمجلس
الجام ة فيما عدا ذلك .

 -21النظج فيما يحيلا رليا مجلس الجام ة أل ج يما أل نا ا أل عميد ال مادة للدجامة لا دا الجأق.
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 -4صالحيات اللجنة االستشارية :
 شؤون طالبية:
إقرار توصيات لجنة اإلشراف على البرامج فى الموضوعات التالية.
 -1قلا الحجمان لجفع الحجمان عن ال الب لدخلا االخت اج النثا ط .
 -2رع ا ال الب فجصة اخت اج نثا ط ديا خالا فتجة ال تتجالز ال صا التالط.
 -3الملافقة على رعادة قيد ال الب .
 -4الملافقة على الضلا

الالزمة لتقلي أدا ال الب.

 -5رعادة تصحيح أل اج اإلجا ة خالا فتجة ال تتجالز داية االخت اجات النثا ية لل صا التالط.
 شؤون أكاديمية:
إقرار توصيات لجنة اإلشراف على البرامج فى الموضوعات التالية.
 -1تحديد دججة األعماا ال صلية.
 -2الملافقة على أن ي لن ضمن االخت اج النثا ط اخت اج عملط أل و لق.
 -3الملافقة على امت نا مقججات الندلات لاأل حا

لالمقيججات ال مليية مين االخت ياجات لالتقيديجات لتحدييد

قياس تحصيا ال الب فط هذه المقججات لف اآلليات ال لمية المنام ة.
 -4اعتماد لجنة لتنظي أعماا االخت اجات ال صلية لالنثا ية ل جامج ال مادة.

 -5لضع أم لة االخت اج النثا ط ل ك المقججات من ق ا لجنة ليس فيثا أمتاذ المقجج.
 -6رمناد تصحيح االخت اجات رلى أعضا هي ة تدجيس جيج أمتاذ المقجج.
 -7تحديد مدد االخت اج النثا ط ما ال يقا عن ماعة لال يزيد عن ال

ماعات.

 -8الملافقة على م ادلة المقججات التط دجمثا ال الب خاجخ الجام ة .

 -9تحديد الحد األدنى لاألعلى ألعداد ال الب لال ال ات الذين يم ن ق للث فط ا جنامج .
 -11التلصية إع ا ال الب فجصة امت نا ية إلنثا مت ل ات التخجخ حد أقصى ال يتجالز نصي المدة
األصلية المحددة للتخجخ رذا ل ينا ال اليب مت ل يات التخيجخ خيالا ميدة أقصياها نصيي الميدة المقيججة

لتخججا عاللة على مدة ال جنامج.

 -11التلصية إع ا ال الب الم صلا م ب اإلنذاجات فجصة إل ماا دجامتا ال تتجالز فصلين.
 -12فيما ل يجد أعاله يت الججل لللا ح لالق اججات المنظمة فط الجام ة .
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 شؤون أعضاء هيئة التدريس:

 شؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديين:

 -1التلصية ت يين أعضا هي ة التدجيس.

 -5التلصية صجي دا لحدات تدجيمية رذا زاد عدد اللحدات التدجيمية ألعضا هي ة التدجيس لمن
فط ح مث من داخا الجام ة ،عن النصاب المقجج.

 -3التلصية الملافقة على مواج ة عضل هي ة التدجيس فط المؤتمجات لالندلات التط ت قد داخا
الممل ة أل خاججثا.

 -4التلصية الملافقة على حضلج المؤتمجات لالدلجات التخصصية للجش ال ما المت لقة الت ليج
اإلداجق .

 -2التلصية ندب عضل هي ة التدجيس لمن فط ح ما لل ما لد الجثات الح لمية.
 -6التلصية إعاجة خدمات عضل هي ة التدجيس لمن فط ح ما.

 -7التلصية إي اد عضل هي ة التدجيس فط مثمة علمية خاجخ مقج الجام ة.
 -8التلصية إي اد عضل هي ة التدجيس للتدجيس خاجخ الممل ة.

 -9التلصية الملافقة على حضلج جامج االتصاا ال لمط ألعضا هي ة التدجيس ال مادة
 -11التلصية نقا عضل هي ة التدجيس لمن فط ح ما من ال مادة لاليثا.
-11

التلصية نقا عضل هي ة التدجيس لمن فط ح ما رلى لظي ة خاجخ الجام ة.

 -15التلصية ق لا امتقالة عضل هي ة التدجيس لمن فط ح ما أل رحالتا رلى التقاعد الم ج .
 -13التلصية االمت انة ماتذة جيج مت ججين لمدة ال تزيد عن منة قا لة للتجديد.

 -14التلصية منح األمتاذ جيج المت جغ م اف ة ت ادا ألا مج ل الجت ة ال لمية التط ان عليثا ،فإن
ل ي ن من أعضا هي ة التدجيس الما قين يحدد مجلس الجام ة مقداج الم اف ة ما ال يتجالز ألا
مج ل جت ة أمتاذ مماعد.

 شؤون أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين:

 -1التلصية تلظيي من تجالز الحد األعلى لل مج(متين منة ميالدية) فط حدلد عوج منلات لألماتذة
لاألماتذة المواج ين ،لخمس منلات لألماتذة المماعدين ،ل ال

منلات لل ات األخج .

 -5التلصية احتماب الخ جات فط جيج التدجيس الجام ط رذا انت فط مجاا التخصا ل د المؤها
ال لمط الذق ت الت اقد م ا على أماما لاقع منة ل ا منة.

 -3التلصية زيادة م اف ة نثاية الخدمة حد أقصى ( )%111على أن ال يتجالز اإلجمالط م لغ
( 111،111لاير) ألعضا هي ة التدجيس لمن فط ح مث .

 -4التلصية الت اقد المؤقت أل المنلق مع ال ا ات األ اديمية التط تت ل ثا حاجة ال ما .
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ب-

لجنة اإلشراف على البرامج :

 -1الهدف:
هط لجنة ممؤللة عن اإلوجاي على ال جامج لتن يذ الخ

الت ليمية ال جيقة التط تت

مع ميامات

ال مادة لأهدافثا الممتق لية فط ر اج النظ لالللا ح .

 -2تنظيمات عامة:

 -1تجت

لجنة اإلوجاي على ال جامج ميد ال مادة ليجأس مجلمثا .

 -5ي لن تو يا اللجنة على النحل التالط:
 عميد ال مادة.

 ل يا ال مادة .
 ل يا ال مادة للوؤلن الت ليمية .

 الموجي األ اديمط ( التن يذق ) ل ا جنامج .

 ا نان من أعضا هي ة التدجيس ا جنامج يت اختياجهما م جفة الموجي األ اديمط .
منليا.
 -3تجتمع اللجنة دعلة من عميد ال مادة مجة لاحدة على األقا ً

 -4يجلز فط الحاالت ال اج ة عقد جلمات اللجنة صلجة من جدة مع الموجفين األ ياديميين ل يا جنيامج ،
ما يجلز دعلة من يج ج يس اللجنة من األهمية من خاجخ اللجنة لحضلج جلماتثا .

 -3المهام التفصيلية للجنة اإلشراف على البرامج:
أ -شؤون طالبية :
 -1اعتماد قلا الحجمان لجفع الحجمان عن ال ل ة لدخلا االخت اج النثا ط.
 -5الملافقة على رع ا ال ل ة فجصة اخت اج نثا ط ديا خالا فتجة ال تتجالز ال صا التالط.
 -3الملافقة على رعادة قيد ال ل ة.
 -4الملافقة على الضلا

الالزمة لتقلي أدا ال ل ة المنتم ين.

 -2الملافقيية علييى رعييادة تصييحيح أل اج اإلجا يية خييالا فت يجة ال تتجييالز داييية االخت يياجات النثا ييية لل صييا
التالط.
 -6الملافقييية علي ييى م ادلي يية المقي ييججات التي ييط دجمي ييثا ال الي ييب خ يياجخ الجام ي يية ني ييا عليييى تلصي ييية األقمي ييا
األ اديمية.
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 -7ال ت فط األملج ال ال ية التط تدخا فط اختصاصا لالتلجيا لمجلس الجام ة فيما عدا ذلك.
 -8التلص ييية ق ييلا تحلي ييا ال ال ييب رل ييى الجام يية م يين جام يية أخ ييج م ت ييجي ث ييا  ،م ييع م اجع يياة و ييجل
التحليا.
 -9التلصية م ادلة اللحدات الدجامية التط دجمثا ال الب المحلا من جام ة أخج م تجي ثا .
 -11التلصية إعادة قيد ال الب رذا ألغط قيده لتحديد المقججات التط يجب رعادة د اجميتثا رذا لي يميك
على رلغا قيد ال الب متة فصلا دجامية.
ب -شؤون أكاديمية:
 -1الملافقة على تحديد دججة األعماا ال صلية.
 -5الملافقة على أن ي لن ضمن االخت اج النثا ط اخت اج عملط أل و لق.
 -3ت لين لجنة لتنظي أعماا االخت اج النثا ط.
 -4لضع أم لة االخت اج النثا ط ل ك المقججات نا على تلصية ج يس القم .
 -2رمناد تصحيح االخت اجات رلى أعضا هي ة تدجيس جيج أمتاذ المقجج.
 -6تحديد مدة االخت اج النثا ط ما ال يقا عن ماعة لال يزيد عن ال

ماعات.

 -7الملافق يية عل ييى م ادل يية المق ييججات الت ييط دجم ييثا ال ال ييب خ يياجخ الجام يية ن ييا عل ييى تلص ييية األقم ييا
األ اديمية.

 -8اقتجاب أعداد ال الب لال ال ات الذين يم ن ق للث فط ال ا الدجامط.
 -9لضع ضلا

الق لا لالتحليا من ال مادة لاليثا.

 -11تو يا لجان دا مة أل مؤقتة من ين أعضا ا أل من جيجه .
 -11التلصية إقجاج الخ

الدجامية المقتجحة من األقما األ اديمية.

 -15ال ت فط األملج ال ال ية التط تدخا فط اختصاصا لالتلجيا لمجلس الجام ة فيما عدا ذلك.
 -13رقجاج ملاعيد االمتحانات للضع التنظيمات الخاصة إج اج ثا.
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 -14رقجاج المناهج الدجامية لال تب المقججة لالمجاجع فط أقما ال مادة .
 -12التلصييية ق ييلا تحليييا ال الييب رلييى الجام يية ميين جام يية أخييج م تييجي ثييا  ،مييع م اجعيياة وييجل
التحليا.
 -16التلصية م ادلة اللحدات الدجامية التط دجمثا ال الب المحلا من جام ة أخج م تجي ثا .
 -17التلصية اقتجاب مقججات للحصلا على الد لل لمممى الوثادة نا على اقتجب مجلس القم .
 -18اإلوجاي على ت ي األنظمة لالللا ح لالت ليمات لالقلاعد المت لقة وؤلن المناهج لت ميمثا لتقدي
االقتجاحات الالزمة لت ديلثا لت ليجها لفقاً لحاجة ال ما لالمتغيجات الممتجدة .

 -19التلصييية ييإج اج اخت يياج تحجيييجق لو ي لق ويياما ت قييده لجنيية متخصصيية لف ي قلاعييد محييددة ل الييب
الدجامات ال ليا د رنثا ا جميع المقججات الم لل ة نا على تلصية مجلس القم .

 -51تحديد احتياجات المؤممة من المناهج لالتقنيات الت ليميية لخيدمات ال اعية التنميي ميع اللحيدات
الم نية فط المؤممة  ،لمتا ة تن يذها د اعتمادها .
 -51رع ييداد الخ ي ي الخمم ييية لالم يينلية لنو ييا ات المن يياهج  ،لالتقني ييات الت ليمي يية  ،ف ييط ر يياج األه ييداي
لالميامات ال امة للمؤممة  ،لمتا ة تن يذها د اعتمادها .
 -55تقييلي ال يجامج التدجي ييية القا ميية لاتخيياذ الق يجاج المنامييب و ي نثا االمييت انة المختصييين لالممتويياجين
امتخدا آليات ال ما المت ة.

 -53التقلي الممتمج ل افة ال جامج التدجي ية التط ت اعتمادهيا حيدي اً لالمي ط مين أجيا التغليب عليى افية
ال لا

التط ت تجك م يلثا.

 -54اقت يجاب أمييما المويياج ين فييط عضييلية لجييان ت ييليج المنيياهج لال يجامج ميين داخييا لخ ياجخ المؤمميية
لجف ثا لصاحب الصالحية العتمادها .
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ج -المجلس االستشاري الطالبي :
 -1الهدف:

هل هي ة امتواجية تثدي رلى تحقي المواج ة ال ال ية ال الة فط القجاج الجام ط لت ليج ال ملية

الت ليمية لاأل اديمية ،لتلمس لجثات نظج ال الب  /ال ال ات حياا ما يقد لث  /لثن من أنو ة

ت ليمية ل أنو ة ال ص ية لخدمية لللصلا رلى مجتمع الم جفة لال ل .

 -2تنظيمات عامة:

 -1يت تو يا مجلمين امتواجيين لاحد لل الب لآخج لل ال ات قجاج من اللجنة االمتواجية لل مادة
لي لن التو يا على النحل التالط-:

يما.
 عميد ال مادة ج ً

 ل يا ال مادة للوؤلن الت ليمية .


الب  /ال ة ل ا جنامج من جامج ال مادة يت تجويحا  /تجويحثا من رداجة ال جنامج.

 -2يجتمع المجلس و ا دلجق مجتين فط ال صا الدجامط اللاحد.
 -3يم ن دعلة المجلس لالن قاد و ا امت نا ط رذا لب ذلك تا ةً نصي األعضا على األقا.
 -4يجلز دعلة المجلس لالن قاد و ا امت نا ط رذا تلقى نا ب  /نا ة الج يس ما ال يقا عن عوجة
ملضلعات م جلحة للنقاش.

يجس نا ب  /نا ة الج يس المجلس رذا ل تممح الظجلي للج يس حضلج االجتماعات.
 -5أ

 -3المهام التفصيلية للمجلس االستشاري الطالبي:
 -1التلاصا ين ال مادة ل ال ثا  /ل ال تثا ما ي ين على تحمين ميج ال ملية األ اديمية لالتج لية
لالخدمية ال مادة.

 -2تلمس لجثات نظج ال الب  /ال ال ات حياا ما ُيقد لث داخا ال مادة من أنو ة أ اديمية ل
أنو ة ال ص ية لخدمات.
 -3تقدي المولجة ل ميد ال مادة فط المجاالت التط تث ال الب  /ال ال ات.

 -4الت الن لج ا ال مادة الم ان األم ا لتلقط الم اجي لال ي ة الخص ة للتوجب الم ا ال ليا
لاألخال لالت اجي لالتآلي ين جميع منمل يثا.

 -5ج ال الب  /ال ال ات ال مادة لأنو تثا.
 -6ريضاب الصلجة ل الب ال مادة و ن ك اإلج اج ات التط قد ي لتث ردجاك مغزاها.
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د -مكتب العميد .
 -1التعريف :

لحدة رداجية تت ع ال ميد م اوجة تثدي رلى تنظي ملاعيد ال ميد لانجاز األعماا اإلداجية مع األقما
لاإلداجات التا ة لل ميد لاإلوجاي على تنظي اجتماعات ال ميد للقا اتا.

 -2أعضاء مكتب العميد :
 -1مديج م تب ال ميد .
 -5م جتيج ال ميد .

()1

()5

 -3المهام التفصيلية لمكتب العميد :

 -1اإلوجاي على م تب ال ميد لتنظي نوا اتا لاج اج اتا.
 -5امتق اا الزلاج الحاصلين على ملاعيد مم قة لتجتيب دخللث رلى ال ميد انتظا .

 -3الت ويج على الم امالت ال ادية اللاجدة رلى م تب ال ميد لتلجيثثا رلى األقما لالجثات الم نية .
 -4متا ة تن يذ الق اججات لالت اليي الصادجة من م تب ال ميد.

 -2تحجيج الخ ا ات لصياجة الق اججات الصادجة من م تب ال ميد.

 -6التنظي لالتجتيب لالتحدي لمل ات الخاصة م تب ال ميد لضمان مجيتثا .
 -7تمل لفتح الم امالت الخاصة م تب ال ميد لتقديمثا رليا لال ال لالتلجيا.
 -8لتنظي ال جيد الصادج لاجمالا لالتصاالت اإلداجية إل ماا رج اج اتا .

 -9الجد على الم المات اللاجدة مع أهمية تمجيا المتصا لجق هات ا لالغجك من االتصاا لال د من
لجلد مجا يلمط لمتا ة هذا األمج.

 -11رنجاز أعماا النمخ لال اعة لالتصليج الخاصة م تب عميد ال مادة.
 -11ت ليغ األقما ال لمية لاللحدات اإلداجية ما يلجثا ال ميد من ت ليمات.
 -15رعداد االجتماعات لتنظي ملاعيدها.
 -13تنمي ملاعيد ال ميد .

 -14ت مين القج امية لالممتلزمات الم ت ية.

 -12التنمي مع الجثات ذات ال القة فط جميع األعماا اليلمية.
 -16القيا

ا ما ي لي ا من أعماا فط ن ا اختصاصا.

 -1المالح :

اقة لظي ية جق (.)1

 -2المالح :

اقة لظي ية جق (.)5
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هـ -وحدة الشؤون المالية .
 -1التعريف :
هى لحدة تختا اإلوجاي ال ا على الوؤلن المالية للحدة الموتجيات ل الممتلدعات للحدة
المتا ة فط ال مادة لالح اظ علط ملجداتثا ذلك اإلوجاي على لحدة المحام ة ل رعداد الخ
رضافة رلى اإلوجاي علط تمل ممتحقات منمل ط ال مادة من اإلداجة المالية لصجفثا .

المالية،

 -2أعضاء وحدة الشؤون المالية :
()1

 -1المجاقب المالط .

 -5مديج الوؤلن المالية .
 -3المحامب .

()5

()3

 -4ملظي الت دية .

()4
()2

 -2أمين الصندل .

 -6ممؤلا الصادج لاللاجد.

()6

 -3المهام التفصيلية لوحدة الشؤون المالية :
 -1متا ة اإلج اج ات المالية لالمحام ية لفقاً للنظ لالللا ح التن يذية للجام ة لعمادة خدمة المجتمع .
 -5تقدي الخدمات الخاصة الوؤلن المالية لمنمل ط ال مادة.
 -3المواج ة فط رعداد الملازنات التقديجية الخاصة مواجيع الخ ة اإلمتجاتيجية لل مادة  ،لمتا ة
صجفثا لف اآلليات المقجة .

 -4اإلوجاي على تحصيا عا دات عمادة خدمة المجتمع من مصادجها  ،لمتا ة القضايا المالية
لالصجي ملجب ممتندات نظامية.

 -2متا ة افة اإلج اج ات المالية الخاصة الت اقد مع أعضا هي ة التدجيس أل الملظ ين أل من فى
ح مث لالتنمي مع الجثات ذات ال القة داخا ال مادة أل خاججثا لف اآلليات الم تمدة .

 -1المالح :

اقة لظي ية جق (.)3

 -2المالح :

اقة لظي ية جق (.)4

 -3المالح :

اقة لظي ية جق (.)5

 -4المالح :

اقة لظي ية جق (.)6

 -5المالح :

اقة لظي ية جق (.)7

 -6المالح :

اقة لظي ية جق (.)8
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 -6المتا ة الممتمجة للممتحقات المالية لجلاتب منمل ط ال مادة على ضل مجالت الحضلج لالغياب
للملظ ين لال ماا .

 -7المواج ة فط رعداد ميزانية عمادة خدمة المجتمع ضمن ميزانية الجام ة المنلية.
 -8تمل اإلو اجات الدا نة لالمدينة لتمجيلثا لمجاج تثا لالت د من امتي ا ثا لالعتماد لالممتندات
الم لل ة لذلك .

 -9رعداد اإلو اجات الدا نة لالمدينة لالممجلة من لاقع الحما ات لالممتندات الخاصة
من مالمتثا محام ياً.

ا منثا لالت د

 -11تجثيز مندات الصجي لامتي ا ثا للتلقيع لاالعتماد الم لل ة.
 -11تمل لمجاج ة يلمية الصندل لم ا قتثا مع يانات ال اتلجة لالوجل لالملاص ات المحددة.
 -15رعداد التقاجيج المالية الدلجية لحما ات ال مادة
 -13متا ة تلفيج الموتجيات الخاصة ال مادة.
 -14رعداد اإلحصا يات المنلية .
 -12القيا ما يمند رليثا من أعماا أخج مما لة.

و -الوحدة التنظيمية ـ المستودع .
 -1التعريف :
يخييتا تنظييي عث يد ال مييادة لمنمييل يثا لتمييل التجثي يزات لاأل ييا

لتلزي ثييا علييى لحييدات لمنمييل ط

ال مادة  ،لينظ م امالت تمجيا ال ثد على األفيجاد ل يذلك رميقا ثا عينث  ،لاعتمياد رخيال ال يجي فيميا
يت ل

ممتلد ال مادة  ،ما ينم مع ممتلدعات الجام ة المج زية افة األملج ذات ال القة.

 -2أعضاء وحدة المستودع :
()1

 -1أمين الممتلد .
 -5م ملج ال ثدة .

()2
()3

 -3م ملج الموتجيات .

 -1المالح :

اقة لظي ية جق (.)9

 -2المالح :

اقة لظي ية جق (.)01

 -3المالح :

اقة لظي ية جق (.)00
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 -3المهام التفصيلية لوحدة المستودع :
 -1تجتيب الممتلد لصجي األعيان الم ت ية د اال ال على نملذخ صجي األعيان الجفع لمديج اإلداجة
جميع األصناي التط قاجب جصيدها على االنتثا من الممتلد حتى يم ن ت مينثا من ممتلد

الجام ة لقت اي.

 -5تمل افة األعيان لاألدلات الم ت ية لالقج امية لاالحت اظ ثا فط ممتلد ال مادة.
 -3تجتيب الممتلد لمجعة اللصلا للمحتليات فط حالة لب منث ذلك.
 -4الت د من ت ة يان صجي القج امية.
 -2صجي األعيان لاأل ا

لاألدلات الم ت ية لالقج امية لألقما ال لمية لاللحدات اإلداجية ال مادة

اعتماد رذن الصجي من مديج اإلداجة.

 -6لضع آلية لججد الممتلد

د

ا فتجة زمنية م ينة.

 -7عما رج اج ات اإلدخاا لاإلخجاخ لالمحاضج الخاصة ثا ل افة األعيان اللاجدة لالمنصجفة من ممتلد
ال مادة .
 -8االحت اظ المجالت الالزمة التط تظثج ال ميات المخزلنة لحج تثا ،ثدي الجقا ة عليثا لالمحافظة
على حد أدنى ل ا منثا.

 -9جفع تقجيج وثجق لمديج اإلداجة عن حج ة اللاجد لالمنصجي لالجصيد الممتلد .
 -11االوتجاك فط لجان ججد األعيان ال مادة.
 -11القيا

ق أعماا أخج ي لي ثا من ق ا ال ميد .
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ثانياً  -وكيل عمادة خدمة المجتمع
(المهام الوظيفية والوحدات التابعة)
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ثاني ا  -وكيل العمادة
 -1تعريف:
هييل عضييل هي يية التييدجيس الم لييي اإلو يجاي علييى الن يلاحط اإلداجييية لعمليييات الت ييليج لالجييلدة

لتحقي ي م يياييج االعتميياد لالتقييلي األ يياديمط فييط ال ملييية الت ليمييية  ،لض ي

جييلدة ال مييا اإلداجق داخييا

ال مادة  ،لال ما على ت ليج لتحمين األدا فط الجلانب افة لنوج قافتثا.
 -2العالقة التنظيمية :

يجت

ميد ال مادة ما أنا أحد أعضا مجلس ال مادة لأمين اللجنة االمتواجية الدا مة لل مادة .

 -3المهام التفصيلية لوكيل العمادة :

 -1ينلب عن ال ميد حاا تغي ا فى وؤلن ال مادة افة عدا النلاحط المالية فيلز فيثا ت ليي جممط من
ق ا م الط مديج الجام ة .

 -5أمين اللجنة االمتواجية الدا مة .

 -3ج يس اللجنة المج زية العتماد لالجلدة ال مادة .
 -4عضل لجنة اإلوجاي على ال جامج ال مادة .

 -2رداجة وؤلن ال مادة اإلداجية لالتنظيمية لال قافية .
 -6اإلوجاي على رعداد لتن يذ الخ ة اإلمتجاتيجية لالت ليجية لل مادة .
 -7تنمي عالقات ال مادة داخا لخاجخ الجام ة لت ليجها.

 -8اإلوجاي على تلفيج ا مت ل ات ال مادة ال ح ية لاإلداجية لالمالية.
 -9المحافظة على ممتل ات ال مادة ال ا تة لالمنقللة.

 -11ال ما على تحمين الصلجة الذهنية لل مادة.

 -11المواج ة فط تخ ي لاعداد ميزانية ال مادة.

 -15متا ة لتن يذ ق اججات اللجنة االمتواجية الدا مة لل مادة.

 -13اإلوجاي على النلاحط اإلداجية لالت ليجية فى مج ز ال ال ات .
 -14تنمي لتنظي ال القة اإلداجية لالتنظيمية مع عميد ال مادة لالل ال لجؤما أقما ال مادة ا فط
مجاا اختصاصا اللظي ط فيما يخا أقما ال ال ات.

 -12نوج قافة الجلدة على ممتل ال مادة .
 -16اإلوجاي على ت ي

جنامج الجلدة ال مادة .

 -17اإلوجاي على تقلي األدا فط ال مادة .

 -18اإلوجاي على تن يذ جنامج التقلي لاالعتماد األ اديمط.
 -19متا ة ت ليج المجاف الت ليمية ال مادة لتحدي ثا .
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 -51لضع النظا الداخلط لل ما فط ال مادة لتحديد االختصاصات لالتلصيي ال ا للاج ات
ال املين ثا ل ي ية التنمي

ين اللحدات .

 -51تقدي تقاجيج دلجية ل ميد ال مادة عن ت لج ال ما اللحدات التا ة لا لفقاً للمثا المنا ة ا،
لالص ل ات التط تلاجثثا.

 -55اإلوجاي على رعداد التقجيج المنلق لتلزي ا على الجثات المختصة د رق اججه من ال ميد .
 -53لضع الخ

المجحلية المنام ة للمجاج ة الدلجية لم اييج الجلدة الم تمدة لضمان التحمين

الممتمج فط أدا األقما األ اديمية لاللحدات اإلداجية ال مادة

 -54لضع آلية للت جي علط التلق ات لالمت ل ات لممتل جضا عمال ال مادة (الداخليين لالخاججيين)
لا الجثا رلى ا األقما األ اديمية لاللحدات اإلداجية ذات ال القة.

 -52دجامة الص ل ات أل المو الت التط تلاجا جامج الت ليج لالجلدة لاقتجاب الحللا لثا.
 -56اإلوجاي على رعداد خ ة لت ليج مثاجات أعضا هي ة التدجيس لالملظ ين.

 -57اإلو اجي على تن يذ ما يحاا رليا من ملاضيع ذات اختصاا الت ليج لالجلدة.
 -58متا ة تحدي

ملقع ال مادة فيما يخا ل التا لاللحدات اإلداجية التا ة لثا.

 -59اإلوجاي على التخ ي اإلداجق لالمالط على ممتل ال مادة.
 -31اإلوجاي على مواجيع الم انط الجديدة لل مادة.
 -31تم يا ال مادة فى ا ما يت ل

مت ل ات الجلدة لاالعتماد األ اديمط لالت ليج .

 -35التحقي مع المخال ين من جيج أعضا هي ة التدجيس لاقتجاب اإلج اج ات اإلداجية الالزمة .
 -33تن يذ ما ي ل ا ا عميد ال مادة من أعماا.
 -4اإلدارات والوحدات التابعة لوكيل العمادة :
أ-
ب-
ج -
د-

لحدة الجلدة لالتخ ي .
لحدة الت ليج .

مديج اإلداجة .

وؤلن الخجيجين .

هي -اللحدات اإلداجية .
و -

وؤلن ال الب .

ز -

وؤلن أعضا هي ة التدجيس .

ح -

الم ت ة .

ط-

اللحدات الخاججية .
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أ -وحدة الجودة والتخطيط :
 -1التعريف :

هى لحدة تختا نوج قافة الجلدة لتقلي ممتل األدا لال ما على تن يذ لمتا ة التقلي لاالعتماد
األ اديمط  ،للضع الخ

اإلمتجاتيجية لل مادة لتن يذها  ،ل ذلك جمع الم للمات و ا ممتمج عن

أنو ة الجلدة فط ال مادة  ،لتل ي الجثلد لالنتا ج فط جميع أنو ة الجلدة لاالعتماد األ اديمط ،رضافة
رلى رعداد تقاجيج عن ممتليات األدا لجضا الممت يدين من األنو ة المختل ة.
 -2العالقة التنظيمية :
لحدة ضمان الجلدة ل يا ال مادة .

تجت

 -3المهام التفصيلية لوحدة الجودة والتخطيط :
 -1المواج ة فط رعداد الخ ة اإلمتجاتيجية لل مادة لت يقثا.
 -2اقتجاب أدلات تقيي أدا جلدة اللحدات اإلداجية التا ة لل مادة لمتا ة تن يذها .
 -3التنمي مع عمادة ضمان الجلدة لاالعتماد فط الجام ة فط ا ما من و نا تم ين ال مادة من
تحقي مت ل ات االعتماد المؤممط لالمحافظة على االمتم اججية فط ت ي م اييج االعتماد .
 -4المواج ة فط رعداد لمجاج ة ال يانات الالزمة لت ليج لتقيي خ

ت ليج رداجات ال مادة .

 -5اإلوجاي على ت ي أنظمة م اييج االعتماد المؤممط لمتا ة امتم اججية تن يذها ال مادة .
 -6ال ما على جمع مؤوجات قياس األدا الخاصة عماا ال مادة لاعداد التقاجيج الخاصة ثا منلياً
 -7رعداد تقاجيج المقاجنات المجج ية مع ال مادات المناظجة فط الجام ات األخج محليا لدلليا .
 -8رعداد دليا مت اما لضمان الجلدة لاالعتماد فط ال مادة فط ضل ميامات الجام ة ما يضمن
المماهمة ال اعلة لل مادة فط حصلا الجام ة على االعتماد المؤممط .
 -9المتا ة الممتمجة ألدا اللحدات اإلداجية التا ة لل مادة فى مجاا ضمان الجلدة لاالعتماد المؤممط
لاعداد التقاجيج لتضمينثا للمقتجحات الت ليجية .
-11

المماهمة فط رعداد جامج نوج قافة الجلدة ال مادة لتن يذها.

-11

تقدي تقاجيج منلية ل مادة الجلدة لاالعتماد عن جميع أنو ة ال مادة لانجازاتثا فى مجاا ضمان

الجلدة لاالعتماد .
-12

تن يذ أق مثا أخج تقع فط ن ا ال ما .
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ب -وحدة التطوير .
 -1التعريف :

هييط لحييدة تمييث فييط تم ييين ال مييادة ميين تحقي ي جمييالتثا لأهييدافثا ميين خييالا لضييع الخ ي لال يجامج
لتن يييذها لض ييمان تحقيي ي مم ييتليات عالي يية م يين األدا ف ييط المج يياالت التنظيمي يية لاإلداجي يية لالتقني يية لتي ي مين
المي يلاجد الالزم يية ل ييذلك لت ييلفيج اف يية ال يان ييات لالم للم ييات الت ييط ت ييين علي يى تحدي ييد االحتياج ييات التدجي ي يية
لمنمل ط ال مادة لالمواج ة فط تنظي عملية تقدي ال جامج التدجي ية لمتا ة تن يذها لتقيي مد فاعلية هذه
ال جامج.
 -2المهام التفصيلية لوحدة التطوير:
 -1المواج ة فط لضع الخ

لال جامج اإلمتجاتيجية لالت تي ية على ممتل ال مادة .

 -5متا ة تن يذ الخ ة اإلمتجاتيجية لتقيي ممتليات اإلنجاز لاعداد تقاجيج دلجية حلا ذلك .
 -3تقديج احتياجات ال مادة من الملاجد ال وجية التنمي مع وؤلن الملظ ين .

 -4دجامة التجاجب الناجحة فى ال ميادات المنياظجة لجفيع اقت اجحيات الت يليج لمتا ية اعتمادهيا لفقيا لآلليية
المقججة .

 -2اقتجاب أدلات تقيي أدا اللحدات اإلداجية التا ة لل مادة .
 -6اقتجاب الخ

الت ليجية للحدات لأقما ال مادة .

 -7اإلوجاي على عملية التقلي الذاتط لللحدات اإلداجية المختل ة لجصد لما ا الت ليج المقتجحة .
 -8تحديد ملا ن التحمين المم نة لاقتجاب اللما ا الالزمة لتحقيقثا .

 -9المم يياهمة م ييع لح ييدة الج ييلدة  ،ف ييط نو ييج قاف يية الج ييلدة لاالعتم يياد األ يياديمط ،لتنظ ييي المحاضي يجات
الت قي ية ،للجش ال ما لأم ل الجلدة لاالعتماد األ اديمط ،لحضلج هذه ال اليات.

 -11تل ي جثلد لنتا ج رج اج ات االعتماد األ اديمط فط ال مادة لالجفع ثا رلى ل يا ال مادة.
 -11جمع الم للمات و ا ممتمج عن مت ل ات الت ليج لاالعتماد األ اديمط لنوا ات الجلدة.
 -15رعداد تقاجيج دلجية عن ممتليات األدا فط ال مادة لمقداج جضا الممت يدين فط ا نوا .
 -13تحديد االحتياجات التدجي ية لمنمل ط ال مادة الت الن لالتنمي مع ق اعات الجام ة.
 -14المواج ة فى ت ليج آليات تحمين ممتليات الجضا اللظي ط لد منملب ال مادة .

 -12تقدي الدع الممتمج لمنمل ط ال مادة لالمت ادة من خدمات الت لي لالتدجيب اإلل تجلنط.
 -16تن يييذ ال يجامج التدجي ييية الت ييالن مييع ميين تجوييحث ال مييادة لاللحييدات الجام ييية للمويياج ة مييع أعضييا
هي ة التدجيس ل اإلداجيين لال نيين مدج ين.

 -17التنمي مع جميع الجثات الم نية التدجيب لاال ت ا
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داخلياً لخاججياً.

ج -مدير اإلدارة:
 -1تعريف:

هل الملظي الم لي اإلوجاي ال ا على اإلداجة ال امة فط ال مادة لاداجة وؤلن الملظ ين التا ين لثا.
 -2العالقة التنظيمية:

يجت

ل يا ال مادة .

 -3المهام التفصيلية لمدير اإلدارة:
 -1اإلوجاي على ت ي أنظمة الوؤلن اإلداجية لالمالية فط الجام ة.

 -5اإلوجاي على ت ي األنظمة لالللا ح لخ ة ال مادة الم تمدة فيما يخا الوؤلن اإلداجية.

 -3تنظي ميج ال ما اإلداجق لاإلوجاي على لحدة وؤلن الملظ ين, ،لحدة الصيانة  ،للحدة االتصاالت
اإلداجية ،للحدة الخدمات المماندة.

 -4الت ليغ عن م اوجة جميع منمل ط ال مادة ،لعن تج ث ال ما.
 -2اإلوجاي لمتا ة تن يذ األعماا اإلداجية لللحدات التا ة لإلداجة.
 -6اإلوجاي على حمن ميج ال ما فط اإلداجة لت ليجه.

 -7اإلوجاي على مجعة ت مين موتجيات ال مادة من المت ل ات ال اجلة.
 -8اإلوي يجاي عل ييى األعم يياا الخاص يية
لالت ويجات لتذا ج الم ج).

ل ييات المت اق ييدين ف ييط ال م ييادة فيم ييا يخ ييا الجي يلازات (اإلقام يية

 -9اإلوجاي على منوآت ال مادة مع الجثات ذات ال القة للضع الخ

لمتا ة صيانتثا لنظافتثا.

 -11تنظي اإلجازات ال ادية لمنمل ط ال مادة من اإلداجيين لال نيين لالممتخدمين لال ماا.
 -11ت ليييي ميين يلييز لالتصيياا الجثييات المختصيية إصييالب األع يياا ال اج يية التييط تحييد
لمتا تثا.

 -15اإلويجاي علييى تلزيييع الم اتييب ال مييادة لتنمييي

فييط ال مييادة

يجامج امييتخدا قاعييات النييدلات ال لمييية مييا يتيييح

حمن امتخدامثا.

 -13اإلوجاي على مجالت الحضلج لالغياب لمنمل ط ال مادة من اإلداجيين لال نيين.
 -14متا ة تثي ة لتجثيز القاعات الدجامية لاإلوجاي على صيانتثا دلجياً.

 -12رعداد التقجيج المنلق لتقاجيج دلجية ألعماا اإلداجة لاللحدات التا ة لثا لجف ا رلى عميد ال مادة.
 -16تن يذ ما ي لي ا من أعماا.
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 -4صالحيات مدير اإلدارة:
 -1الجد على جميع الم امالت اللاجدة رليا من جميع اللحدات اإلداجية .
 -2اعتماد المصادقة على ال االت الم لل ة من المت اقدين عند الم ج.
 -3اعتميياد وييثادات الت جيييي لمنمييل ط ال مييادة ميين جيييج أعضييا هي يية التييدجيس لميين فييط ح مث ي لفق ياً
للنظا .

 -4اعتماد رجازات جميع منمل ط ال مادة من اإلداجيين لال نيين لال اح ين د ملافقة ج يمث الم اوج.
 -5التلقيع على رخال ال جي لمن ينتثط عملا فط ال مادة.
 -6التلصييية ت ليييي ميين تقتضييط مصييلحة ال مييا ت لي ييا ال مييا خيياجخ لقييت الييدلا الجمييمط لفي األمييس
النظامية.
 -7التلقيع على خ ا ات تحليا ملظ ط ال مادة لال ماا لل وي ال ط.
 -8اعتماد ال يانات الخاصة انتثا مثمة االنتداب لمنمل ط ال مادة من اإلداجيين لال نيين لال اح ين.
 -9اعتماد المجامالت المت لقة الجثات الح لمية المت ماا رج اج ات الملظ ين.
 -11التلصية الج از ات اإلداجية على منمل ط اإلداجة لفقاً لألنظمة.
 -11تجويح ملظ ط ال مادة من جيج أعضا هي ة التدجيس لحضلج الدلجات التدجي ية.
 -12التنمي مع الجثات ذات ال القة داخا ال مادة لالجام ة فط اختصاا عما اإلداجة لن اقا.
 -13رصداج الق اججات الداخلية التط يقتضيثا حمن ميج ال ما فط اإلداجة لفقاً لألنظمة لالللا ح.
 -14تقيي أدا ملظ ط اإلداجة.
 -15متا ة عمليات الصيانة لالتج ي ات فط ال مادة.

 -5الوحدات التابعة لمدير اإلدارة :
 لحدة االتصاالت اإلداجية .
 لحدة وؤلن الملظ ين .
 اللحدة اإلداجية ( المل ات ) .
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 وحدة االتصاالت اإلدارية .
 -1تعريف :

تخييتا هييذه اللحييدة تمييل ال جيييد لالم ييامالت لالت ييامي ال يلاجدة رلييى ال مييادة لتمييجيلثا لتلجيثثييا رلييى
أقم ييا ال م ييادة للح ييداتثا المختل يية ،لتص ييديج الم ييامالت الص ييادجة م يين أقم ييا ال م ييادة للح ييداتثا المختل يية
لتلجيثا رلى الجثات خاجخ ال مادة ،ما تختا الجد على امت ال المجاج ين و ن الم امالت.
 -2ا العالقة التنظيمية:
مديج اإلداجة .

تجت

 -3أعضاء وحدة االتصاالت اإلدارية :
 ملظي االتصاالت اإلداجية . -المجاما .

()1

()2

 -4المهام التفصيلية لوحدة االتصاالت اإلدارية:
 -1تمل ل تمجيا الم امالت اللاجدة لل مادة ( الداخلية لالخاججية ) .
 -2ح ظ صلجة من الم امالت اللاجدة لالصادجة.

 -3متا ة تلزيع لتملي الم امالت الداخلية ل ذلك للجثات الم نية.

 -4التنمي مع لحدة األجويي ال مادة لح ظ الم امالت التط ت الجد عليثا لت د منتثية.
 -5الت د من أن جميع الم امالت الداخلية لالخاججية ملمت فط ن س يل تصديجها.
 -6تدقي دفتج تملي الم امالت الداخلية ص ة يلمية.

 -7متا ة تلزيع الت امي لالق اججات الصادجة من ال مادة لاللاجدة رليثا على الجثات ذات ال القة .
 -8تقييد افة الم امالت الجممية مجالت الصادج لاللاجد حمب اإلج اج ات النظامية المت ة ال مادة.
 -9اإلوجاي على المجاملين لالما قين لالت د من مالمة المياجات التا ة لل مادة .

 -11اقتجاب اللما ا المماعدة لت ليج ال ما اللحدة لالجفع ذلك لمديج اإلداجة إلقجاجها.
 -11رعداد التقاجيج المنلية عن اللحدة لنوا اتثا المختل ة لجف ثا لمديج اإلداجة ال مادة.
 -12تجحيا المل ات التط تجالزت خمة منلات رلى األجويي ال ا لالتصاالت.
 -13تمجيا الم امالت المجية الصادجة لاللاجدة لل مادة .

 -14ح ظ صلج م امالت الصادج المجق فط ملي الصادج المجق.
 -15القيا

ية أعماا أخج يت ت لي ثا ا من ق ا مديج اإلداجة.

 -1المالح :

اقة لظي ية جق (.)02

 -2المالح :

اقة لظي ية جق (.)03
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 وحدة شؤون الموظفين :
 -1تعريف :
هيى اللحيدة الم نيية اإلويجاي عليى ويؤلن الميلظ ين ال ميادة لمتا ية عميا الميلظ ين لالتيزامث اليدلا
الجممط لالجفع م اوجة ال ما ل لب اإلجازات.
 -2العالقة التنظيمية:
مديج اإلداجة .

تجت

 -3أعضاء وحدة شؤون الموظفين :
 -ممؤلا وؤلن الملظ ين .

 ممؤلا متا ة الملظ ين . -ممؤلا مل ات الملظ ين .

()1

()5
()3

 -4المهام التفصيلية لوحدة شؤون الموظفين:
 -1تحجيج الخ ا ات الصادجة من رداجة ال مادة.
 -5ح ظ مل ات الملظ ين ال مادة لأجو تثا.
 -3متا ة رجازات الملظ ين لم اوجتث .

 -4التنمي مع رداجة الجام ة المت ماا رج اج ات منمل ط ال مادة.
 -2رعداد تقاجيج دلجية لمديج اإلداجة عن أدا الملظ ين.
 -6اإلوجاي على حمن ميج ال ما فط اللحدة لت ليجه.

 -7الجفع تلصيات الج از ات على المت خجين أل الغا ين من الملظ ين رلى مديج اإلداجة.
 -8القيا

ية أعماا أخج يت ت لي ثا ا من ق ا مديج اإلداجة.

 وحدة الملفات :
 -1تعريف :
هي وحدة تهدف إلي حفظ المعامالت التي تعد منتهية بطريقة تسهل عملية استرجاعها إذا دعت الحاجة .

 -2العالقة التنظيمية :
تجت

مديج اإلداجة .

 -1المالح :

اقة لظي ية جق (.)04

 -5المالح :

اقة لظي ية جق (.)05

 -3المالح :

اقة لظي ية جق (.)06

31

 -3المهام التفصيلية لوحدة الملفات:
 -1التنمي مع لحدة االتصاالت اإلداجية لذلك لح ظ الم امالت التط ت الجد عليثا لت د منتثية.
 -2ح ظ الم امالت منثجية لاضحة حي يمثا اللصلا رليثا حاا ل ثا.

 -3امتججا الم امالت حاا ل ثا من أحد منمل ط ال مادة للحالة الحاجة رليثا.

 -4متا ة الم امالت التط ت امتججاعثا لذلك للت د من رعادة ح ظثا فط م انثا.
 -5أجو ة الم امالت رل تجلنياً.

 -6تصليج الم امالت رن لز ذلك.

 -7الت د من عد خجلخ المل ات األجوي ية رال عن جيقث .
 -8القيا

ق أعماا أخج ي لي ثا من ق ا مديج اإلداجة.

د -شؤون الخريجين :
 -1تعريف :

تخ ييتا ه ييذه اللح ييدة التح ييدي

المم ييتمج لقاع ييدة يان ييات الخي يجيجين لامتقص ييا آ اج ثي ي ح ييلا المن يياهج

لالمثاجات الم لل ة لمل ال ما لالص ل ات التط تلاجثث

د التخجخ ،لحي ث عليى التلاصيا ميع ال ميادة

نليا .لقياس ممتل جضا المنت ين من أصحاب ال ما .
لدعمثا علمياً لم ً
 -2العالقة التنظيمية:
تجت

ل يا ال مادة .

 -3أعضاء وحدة شؤون الخريجين :
 -ممؤلا وؤلن الخجيجين .

()1

 -4المهام التفصيلية لوحدة شؤون الخريجين:
 -1التلاصا مع خجيجط ال مادة لامتقصا آ اج ث حلا أدا ال مادة.
 -5تنظي االجتماعات الدلجية الخجيجين لت جي ث اللحدة لأهدافثا.

 -3ح الخجيجين على دع ال مادة مادياً لم نلياً لا العث على منجزات لمواجيع ال مادة.
 -4قياس ممتل جضا الخجيجين لا ال األقما الم نية علط نتا ج االمت ال .

 -2قياس ممتل جضا أصحاب األعماا لا ال األقما الم نية علط نتا ج االمت ال .
 -6تنمي آليات عما اللحدة لاعداد تقجيج دلجق عن عما اللحدة لجف ا رلى ل يا ال مادة.
 -7م النة ل يا ال مادة فط التخ ي لالتنظي ل ا ما من و نا تيميج ال ما اللحدة.
 -8تن يذ ت لي ات ل يا ال مادة من أعماا.

 -1المالح :

اقة لظي ية جق (.)07
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هـ  -الوحدات اإلدارية :

هي  - 5/لحدة تقنية الم للمات .

هي  – 1/لحدة ال القات ال امة لاإلعال .

هي  - 4/لحدة المتا ة اإلداجية .

هي  - 3/لحدة الم انط لالصيانة .

هـ  – 1/وحدة العالقات العامة واإلعالم :
 -1تعريف:

هييط لحييدة تخييتا ييالت جيي نو ي ة ال مييادة رعالمي ياً  ،لنوييج أخ اجهييا فييط لمييا ا اإلعييال  ،لتنظييي

امتق اا اللفلد التط تزلج ال مادة ،لمتا ة ممتلزمات تنظي اللقا ات لالمؤتمجات داخا ال مادة.
 -2العالقة التنظيمية:
تجت

ل يا ال مادة .

 -3أعضاء وحدة العالقات العامة :
 -ممؤلا ال القات ال امة .

()1

 -4المهام التفصيلية لوحدة العالقات العامة:

 -1لضع خ ة واملة لإلعال لال القات ال امة فط ال مادة.
 -5تنظي جامج ال مادة من المؤتمجات لالندلات لال اليات ال لمية المتنلعة.
 -3امتق اا اللفلد لزلاج ال مادة لاعداد جامج الزياجات المنام ة لث .
 -4الت ليج لالت زيز جامج ال القات ال امة لمنام ات ال مادة.

 -2تغ ية المنام ات لالنوا ات ل جامج ال مادة رعالمياً لصح ياً فط لما ا اإلعال .
 -6التلاصا مع لما ا اإلعال المختل ة.

 -7الموياج ة فيط رعيداد األنوي ة ال لميية ميع ق اعيات الجام ية ال لميية لاإلويجاي عليى ح يالت االفتتياب
لاالختتا هذه األنو ة لتغ يتثا رعالمياً.

 -8فتح المجاا لمقتجحات منمل ط ال مادة لالخ جات اإلعالمية فط ت ليج أدا اللحدة.

 -9رعيداد منويلجات لم لعيات لأق ليلاز دعا يية لاعالنيية لهيدايا تذ اجيية لصيلج لالت اميا ميع المليي
الصح ط لل مادة افة جلان ا.

 -11التنميي ميع رداجة ال القيات ال امية لاإلعيال الجام ية يا ميا يخيا متا ية لاعيالن أخ ياج منميل ط
ال ميادة مين األ ياديميين لاإلداجييين لال نييين لالتنميي ميع لحيدة تقنيية الم للميات فيط عجضيثا عليى

الواوات الخاصة ذلك لللحات اإلعالنات.

 -11متا ة ما ينوج عن ال مادة فط الصحي المحلية لعجضثا على م ادة عميد ال مادة.

 -1المالح :

اقة لظي ية جق (.)08
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 -15رقامة عالقات ممتمجة لمنتظمة مع اإلداجات ذات ال القية فيميا يخيد مصيلحة ال ميادة يد أخيذ ملافقية
عميد ال مادة.

 -13التنمي مع األقما ال لمية المختل ة لاداجة الجام ة إل جاز مد التلمع فط نوا ات ال مادة .
 -14رعداد األل اج النظامية لزلاج ال مادة من خاجخ الممل ة لمتا تثا.
 -12تن يذ ت لي ات ل يا ال مادة من أعماا.

هـ  - 2/وحدة تقنية المعلومات .
 -1تعريف:

تخييتا هييذه اللحييدة اإلو يجاي علييى ميييج ال مييا م امييا ال مييادة لقاعييات الت لييي اإلل تجلن يط ،لتن يييذ
الميامييات لال يجامج الم تمييدة لمجيياالت تقنييية الم للمييات لالخييدمات الت ليمييية المميياعدة لتحقي ي األهييداي
المحددة لثا.
 -2العالقة التنظيمية:
تجت

لحدة تقنية الم للمات ل يا ال مادة .

 -3أعضاء وحدة تقنية المعلومات :
 مديج لحدة تقنية الم للمات. -فنط حامب آلط لو ات.

()1

()2

 -4المهام التفصيلية لوحدة تقنية المعلومات:
 -1تحيدي

لت يليج ملقيع ال ميادة عليى وي ة اإلنتجنيت  ،لاضيافة الخيدمات علييا لظثيلجه يالمظثج الال ي

ليوما ذلك ما يلط:

 رضيافة الييدلجات لاليد للمات علييى الملقيع لمتا يية قا مية الممييجلين فيثيا وي ا دلجق لاجمياا جمييا انصية عند ا تماا ال دد الم للب .

 امتق اا األخ اج لاإلعالنات من ال القات ال امة لوؤلن الدلجات لالد للمات لاضافتثا للملقع .-

اعة تقاجيج من الملقع ال الب الممجلين الدلجات لالد للمات ل ذلك جما ا الزلاج.

 متا ة اإلعالنات على الواوة فط ثل ال مادة اإلضافة رلى للحة اإلعالنات الحا ية . -1المالح :

اقة لظي ية جق (.)09

 -5المالح :
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 -5اإلوجاي على م اما الحامب اآللط ال مادة لتجثيزه ال جامج الالزمة.
 -3اإلوجاي التقنط على قاعات االجتماعات لقاعات الت لي اإلل تجلنط لصيانتثا.
 -4تقدي الخدمات االمتواجية لالتقنية لالدع ال نط ألعضا هي ة التدجيس لالمنمل ين حياا تصمي الملاقع
الجممية لالوخصية.

الت ليجية لللحدة .

 -2لضع الخ

 -6المماهمة فط تدجيب لت هيا منمل ط ال مادة ( أعضا هي ة hgتدجس – اإلداجيين – ال نيين ) فى رتقان
امتخدا الحامب اآللط لال ما اإلل تجلنط .

 -7الت الن مع رداجة ال مادة فط ت يا جامج اإلداجة اإلل تجلنية.
 -8اإلوجاي على المواجيع التقنية ال مادة لمتا ة تن يذها من ق ا الوج ات المن ذة.
 -9رعداد األجثزة الجديدة ال جامج لتلصيلثا و ة اإلنتجنت لاإلوجاي عليثا.
 -11التلاصا مع منمل ط ال مادة عن جي رجماا جما ا نصية لث .
 -11تحدي

يانات منمل ط ال مادة ا عا لتل يقثا لالمت ادة منثا عند الحاجة.

 -15التلصية

لب ال جامج لاألجثزة لملحقاتثا الالزمة ل ا م ما .

 -13اال ال على أحد الممتجدات فط هذا المجاا لتلفيجها حمب األنظمة لالت ليمات.
 -14اإلوجاي على توغيا لصييانة أجثيزة الحاميب اآلليط لالوي ات لميا يت ثيا مين أنظمية التويغيا لال يجامج
الت يقية لتلفيج ق ع الغياج لألجثزة لالم اما رن دعت الحاجة لذلك.
 -12التنمي مع عمادة تقنية الم للمات فما يت ل

اليدع ال نيط لأدا الوي ة لاتصياا اإلنتجنيت لالملقيع

اإلل تجلنط.
 -16جفع دقة ال يانات ،لام انية الحصلا على الم للمات الم لل ة من جثة اإلدخاا األللية.
 -17ال ما على تقليا اإلج اج ات اإلداجية  ،لتقليا األعماا اللجقية .
 -18ت ليج ال نية التحتية التقنية على ممتل ال مادة  ،لتلفيج عدد اي من أجثزة الحامب .
 -19رنوا نظا دع الت لي لالت ل لمصادج الم للمات.
 -51رنوا و ة مل ية لالمل ية فط ال مادة .
 -51تن يذ ت لي ات ل يا ال مادة من أعماا.
34

هـ  - 3/وحدة المباني والصيانة:
 -1تعريف:
تختا هذه اللحدة اإلوجاي على أعماا الصيانة اللقا ية لالنظافة الدلجية فط ال مادة .
 -2العالقة التنظيمية:
تجت

لحدة الم انط لالصيانة ل يا ال مادة .

 -3أعضاء وحدة المباني والصيانة :
 -ممؤلا لحدة الم انط لالصيانة .

()1

 -4المهام التفصيلية لوحدة المباني والصيانة:
 -1الصيانة اليلمية من خالا لب م اوج من ق ا األقما لالم اتب .
 -2الصيانة اللقا ية للح اظ على اميتمجاج أدا األجثيزة لالم يدات لذليك مين خيالا عميا جيدلا لجمييع أقميا
ال مادة لم املثا لأما ن األجثزة لتحديد لقت ما

ل ما الصيانة الالزمة لثا .

 -3تن يذ الت ديالت الالزمة على م نى ال مادة لذلك الت الن مع اإلداجة ال امة للصيانة الجام ة من خالا
جم مقتجب من ق ا ال مادة حلا الت ديا أل اإلضافة الم لل ة حي يقل فجي من صيانة الجام ة دا

ال ما ما لب .
 -4متا ة احتياجات ال مادة من أعماا الصييانة لالتيجمي لصييانة األجثيزة لالم يدات لالت يد مين التن ييذ عليى
اللجا الم للب .

 -5اإلوجاي على الخدمات لالمجاف

ال مادة لمتا ة صيانتثا.

 -6اإلوجاي على أجثزة األمن لالمالمة ال مادة لمتا ة صيانتثا.
 -7رعداد تقاجيج دلجية عن وؤلن اللحدة لتقديمثا رلى ل يا ال مادة .
 -8اإلوجاي على ت ليج ميج ال ما فط اللحدة.
 -9رعداد تقاجيج أدا الملظ ين فط اللحدة لجف ا رلى ل يا ال مادة .
-11

تقدي تلصياتا من أجا تغييج ك األجثزة ل الم دات أل رصالحثا.

 -1المالح :

اقة لظي ية جق (.)20
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هـ  - 4/وحدة المتابعة اإلدارية .
 -1تعريف:
هط اللحدة الم نية متا ة الم امالت الخاصة ال مادة لدق أقما لاداجات الجام ة ما يضمن ميجعة

انجازها لف الت ليمات لاإلج اج ات الم تمدة .
 -2العالقة التنظيمية:
تجت

لحدة المتا ة ل يا ال مادة .

 -3أعضاء وحدة المتابعة اإلدارية :.
 -ممؤلا لحدة المتا ة اإلداجية .

()1

 -4المهام التفصيلية لوحدة المتابعة اإلدارية:
 -1متا ة مماج الم امالت الخاصة ال مادة ملا الصادجة من م تب ال ميد أل م اتب ل ال ال مادة أل
جؤما األقما أل مديج اإلداجة لالت د من لصللثا فط لقتثا لمن الجد عليثا من ق ا الجثة الممؤللة أل

المختصة.

 -5االحت اظ مجا مت اما عن افة اللحدات المختصة فى الجام ة يوما أجقا الثلاتي لال ا س
لال جيد اإلل تجلنط .
 -3رعداد التقاجيج الوثجية الخاصة جميع الم امالت التط ل يت الجد عليثا ،ملا الصادجة من ال مادة أل
اللاجدة رليثا.
 -4تقدي أق مقتجحات من و نثا أن تماعد على مجعة رنجاز الم امالت ين مختلي الجثات داخا ال مادة
الجد عليثا .

 -2متا ة الت امي لالق اججات الصادجة من داخا ال مادة لخاججثا لالت د من لصللثا لتمليمثا للجثات
الم نية ما فط ذلك الت امي لالق اججات اإلل تجلنية.

 -6تنظي لح ظ المل ات لالم امالت الخاصة عماا المتا ة مللب يماعد على امتخ اججثا لامتججاعثا
فط مثللة ليمج .

 -7تن يذ ت لي ات ل يا ال مادة من أعماا.

 -1المالح :

اقة لظي ية جق (.)22
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و -وحدة شؤون الطالب :
 -1تعريف:
دع حقل ال الب على أمس تتلاف

مع األنظمة لالللا ح الم قة الجام ة لتنمية قافة ال دا

لاإلنصاي ين ال الب ،لتقدي االمتواجات الالزمة لث لت صيجه حقلقث الجام ية لالحصلا عليثا من

خالا القنلات النظامية  ،لدجامة حاالت اإلخالا النظا ال ا لالقلاعد لالقلانين الم ملا ثا فط
الجام ة ،أل الخجلخ عن األعجاي األ اديمية أل األخال اإلمالمية .
 -2العالقة التنظيمية:
لحدة وؤلن ال الب ل يا ال مادة .

تجت

 -3أعضاء وحدة شؤون الطالب:
 -ممؤلا وؤلن ال الب .

()1

 -4المهام التفصيلية لوحدة شؤون الطالب :
 -1تح

جميع أعماا اللحدة ل يقة الحقل ال ال ية.

 -2تلقييط الو ي ال المقدميية ميين ال ييالب و ي ن المو ي الت األ اديمييية لجيييج األ اديمييية التييط يت ييجك لثييا
ال الب داخا ال مادة حتى للل انت الو ل ضد أحد أعضا هي ة التدجيس .
 -3ال صييا فييط هييذه الو ي الق فييط ملعييد أقصيياه ال ييلن يلم ياً ميين تيياجيخ تقييديمثا ميين خييالا لجنيية تو ي ا
خصيصاً لحا المو الت ال ال ية .

 -4النظج فط المخال ات التط يحيلثا أعضا هي ة التدجيس لمن فى ح مث .
 -5دعلة من تدعل الحاجة رلى مما أقلالا من أ جاي القضية .
 -6ض

مللك ال الب لمن فط ح مث داخا ال مادة أل فط أق من مجافقثا.

 -7تثذيب ملل يات ال ل ة المخال ين لم الجتثا األماليب التج لية المتاحة .
 -8رقجاج ال قل ات الت دي ية على ال ل ة المخال ين حمب األنظمة لالللا ح الم ملا ثا فط الجام ة.
 -9الجفع ق اججاتثا رلى ل يا ال مادة للجفع للجثة المختصة.

ز -وحدة شؤون أعضاء هيئة التدريس :
 -1المالح :

اقة لظي ية جق (.)23
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 -1تعريف:
هط اللحدة التط ت نط وؤلن أعضا هي ة التدجيس لمن فط ح مث من ت يين لتجقية لندب لاعاجة .
 -2العالقة التنظيمية:
تجت

لحدة وؤلن أعضا هي ة التدجيس ل يا ال مادة .

 -3أعضاء وحدة شؤون أعضاء هيئة التدريس:
 -ممؤلا وؤلن أعضا هي ة التدجيس.

()1

 -4المهام التفصيلية لوحدة أعضاء هيئة التدريس:
 -1رعداد مل ات أعضا هي ة التدجيس المجوحين لل ما فط ال مادة .
 -2متا ة رج اج ات الت اقد لمن ت تجويحث لل ما ال مادة .
 -3امتق اا األعضا الجدد لتلجيثث رلى األقما الم نية.
 -4ام ييتق اب المت ييالنين م يين المماجم ييين إلع ييا المحاضي يجات ال م ييادة أل ت ييدجيس ييك المحاضي يجات
ضمن جامج ال مادة .
 -5اعتمياد اإلجيازات ال اديية لاالضي اججية ألعضيا هي ية التيدجيس لالمحاضيجين لت لييغ عميادة ويؤلن هي ية
التدجيس لالملظ ين ذلك ل تاجيخ م اوجتث ال ما .

 -6اعتماد وثادات الت جيي لمنمل ط ال مادة من أعضا هي ة التدجيس لمن فط ح مث لفقاً للنظا .
 -7اعتماد رخال ال جي لمن ينتثط عملا فط ال مادة .
 -8اعتماد خ ا ات تحليا أعضا هي ة التدجيس لمن فط ح مث لل وي ال ط.
 -9اعتماد ال يانات الخاصة د أل انتثا مثا ألعضا هي ة التدجيس لمين فيط ح مثي داخيا الجام ية
أل خاججثا .

 -1المالح :

اقة لظي ية جق (.)24
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ح  -المكتبة :

 -1تعريف:

حاليا
جمع مصادج ال ح ال لمط لال تب ال لمية فط مختلي تخصصات ال مادة ملا ً تلك الملجلدة ً
ال مادة أل تلك التط تنلق ال مادة امتحدا ثا ،اإلضافة رلى المجاجع األمامية فط ال قيدة لالتلحيد لال قا

لالميجة لالتاجيخ لاللغة ال ج ية لاللغة اإلنجليزية ،على أن ت لن هذه المصادج جام ة لمختلي األنما
التقليدية لالحدي ة للم للمات.
 -2العالقة التنظيمية:
تجت

الم ت ة ل يا ال مادة .

 -3أعضاء الوحدة اإلدارية ( المكتبة ) :
 -أمين الم ت ة.

()1

 -4المهام التفصيلية للمكتبة:
 -1تنظي رعاجة ال تب لالمجاجع رلى ال اح ين من أعضا الثي ة التدجيمية لالمتدج ين لال الب .
 -2تنظي هذه المصادج ما يت

مع أحد التنظيمات لاللما ا الم ت ية الحدي ة لحمب آخج ما تلصا

رليا عل الم ت ات.

 -3تمثيا عمليات االمتججا لثذه المصادج لامت مالثا لتثي ة اللما ا الالزمة لالم لى المت مالثا
لاعداد الم ة الم انية الم لل ة التط تحق أفضا ممتليات الخدمة الم ت ية لل اح ين.

 -4ت مين خدمة التصليج المجي ة ل م الغ جمزية لل اح ين من أعضا الثي ة التدجيمية لالمتدج ين
لال الب  ،حي تصجي هذه الم الغ فط عملية صيانة أجثزة التصليج الخاصة الم ت ة لفط ت مين

الممتلزمات الضجلجية الالزمة من لج لخالفا .

 -5متا ة األقما ال لمية لتحدي

ال تب لالدلجيات لالمجالت ال لمية ص ة دلجية .

 -6التنمي مع دلج النوج إلمداد الم ت ة قلا النوج الحدي ة لمن

ط -الوحدات الخارجية :

ط -1/وحدة البرامج العامة .

ط - 2/وحدة البرامج الصيفية .
ط - 3/وحدة النشر التوعوي .

ط - 4/وحدة الدورات العلمية .
 -1المالح :

اقة لظي ية جق (.)25
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مجاج ة األقما .

ط -1/وحدة البرامج العامة .
 -1تعريف:

تثدي هذه اللحدة رلط المماهمة فط رعداد لت هيا قل عاملة ل نية ملا ة فط قدجاتثا لمت ل ات

ال ما فط الق ا الخاا  ،لتنمية مثاجات ال املين على جأس ال ما ما يحق لث التلاف لاالمتقجاج
اللظي ط لالذين يم ا خجيجط ق اعات الت لي النم ة الغال ة منث .
 -2العالقة التنظيمية:
تجت

لحدة ال جامج ال امة ل يا ال مادة .

 -3أعضاء وحدة البرامج العامة :
 -ممؤلا ال جامج ال امة.

()1

 -4المهام التفصيلية لوحدة البرامج العامة:
 -1الت جي على االحتياجات التدجي ية من خالا رج اج ممح ميدانط واما للت جي على احتياجات
مؤممات الق ا الخاا من اللظا ي لمت ل اتثا من التدجيب لالت هيا .

 -5رنوا قاعدة متخصصة للم للمات التدجي ية تتضمن يانات عن التخصصات المتاحة عن
خجيجط ق اعات الت لي لأعداد خجيجيثا لاللظا ي المتلافجة فط مل ال ما لمت ل اتثا لالمت انة
ثا فط تخ ي لتصمي ال جامج التدجي ية .

 -3رعداد دجامات متخصصة تمتثدي تحديد حج ال جلة ين رم انات خجيجط ق اعات الت لي
لالمت ل ات اللظي ية التط تتلاف مع احتياجات مل ال ما .

 -4تخ ي ال مليات الالزمة لتحقي جلدة األدا التدجي ط ،لخاصة الخدمات التدجي ية لالتط توما:
ال جامج المقدمة ،لالحقا ب التدجي ية لثذه ال جامج .

 -2تحديد ال جامج الج يمية للنوا التدجي ط لهط  :ال جامج الت هيلية  ،ال جامج الت ليجية المخت جات
لالحلقات الت يقية  ،ال جامج الت اقدية  ،جامج تدجيب الميدات  ،الد للمات المثنية المتخصصة ،

التدجيب الصي ط لل الب  ،الندلات ال امة .

 -6التنمي مع لحدة التملي لإلعالن عن ال جامج الممتلفية لوجل الت ي .
 -7التلاصا مع المجوحين ل جامج التدجيب .

 -8رعداد جدلا التدجيب ل الزياجات الميدانية لتقمي مجملعات ال ما .
 -9متا ة ال جامج التدجي ية لتقييمثا لتمل التقاجيج من الموجي على تلك ال جامج لت ليجها .

 -11متا ة ممتحقات المواج ين لالجثة التدجي ية .

 -11التلعية الممتمجة ألصحاب األعماا لالممؤللين األجثزة الح لمية .
 -1المالح :
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ط - 2/وحدة النشر التوعوي :
 -1تعريف:
تثدي هذه اللحدة رلى نوج اللعط فى وتط المجاالت لد

أفجاد المجتمع فط ر اج جامج ت د

لمخا ة و اج ح لف ات منتقاة لضمان ريصاا الجمالة التط من أجلثا أعدت للضمان لت زيز الت الن ين
الجام ة لالملا ن .
 -2العالقة التنظيمية:
تجت

لحدة النوج التلعلق ل يا ال مادة .

 -3أعضاء وحدة النشر التوعوي :
 -ممؤلا لحدة النوج التلعلق .
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 -4المهام التفصيلية لوحدة النشر التوعوي:
 -1جصد أية ظلاهج مل ية قد تظثج فط المجتمع المحلط .
 -5رج اج دجامات م نية على أمس علمية لتلك الظلاهج المل ية لتحديد أم ا ثا التط قد تؤ ج فط الصحة
ال امة لال ي ية لالمجتمع .

 -3رنتاخ اللما ا لال اجمج التلعلية لاإلجوادية لنوج اللعط ين أفجاد المجتمع.
 -4ال ما على رعداد لما ا تلعلية خاصة لمخا ة الجاليات األجن ية.
 -2لضع االمتجاتيجيات التلعلية لاإلجوادية التط ت ا لصلا الجمالة التلعلية ل افة أفجاد المجتمع
 -6المواج ة فط المنام ات لال اليات الدينية لاالجتماعية لال ي ية ما يخد األهداي التلعلية.
 -7المواج ة فط رعداد ال جامج اإلجوادية الصح ية لالتل زيلنية التنمي مع التلعية لاإلجواد المؤممات
ذات ال القة .
 -8تن يذ ال جامج خ

ال ما المنلية لثا  ،لجفع تقاجيج دلجية عما يت رنجازه من أعماا .

 -9التنمي مع المداجس لاألندية لالجم يات األهلية لجيجها من المؤممات الح لمية لاألهلية اللاق ة فط
ن ا نوا ال مادة لتن يذ الحمالت اإلجوادية المختل ة لف الخ

 -1المالح :
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لال جامج الم دة ما قاً .

ط - 3/وحدة البرامج الصيفية :
 -1تعريف:
هط اللحدة الممؤللة عن رداجة ال جامج اإل اج ية لل الب الم لديين من منمل ط جام ة القصي أل

الجام ات األخجق  ،لالتط يتلقى ال الب أ نا ها أنو ة علمية متخصصة لمثاجات نلعية متقدمة لتنمية
جميع الجلانب الوخصية لديث  ،الم جفية لال قلية لالن مية لاالجتماعية لال دنية  ،لهذه ال جامج قد ت لن
ت ججية نظا اإلقامة ال املة  ،أل جيج الت ججية ذات الدلا اليلمط .
 -2العالقة التنظيمية:
تجت

لحدة ال جامج الصي ية ل يا ال مادة .

 -3أعضاء وحدة البرامج الصيفية :
 -ممؤلا لحدة ال جامج الصي ية.

()1

 -4المهام التفصيلية لوحدة البرامج الصيفية:
 -1الت جي على االحتياجات ال ال ية من ال جامج اإل اج ية من خالا رج اج ممح ميدانط واما للت جي
على ت ل ات ال الب لحاجاتث التدجي ية .

 -2مخا ة األقما المختل ة

ليات الجام ة إلعداد ال جامج الممتثدفة ( جامج الممتلق اللاحد –

ال جامج مت ددة الممتليات ) لالتنمي لتلفيج أعضا هي ة التدجيس .

 -3تخ ي ال مليات الالزمة لتحقي جلدة األدا التدجي ط ،لخاصة الخدمات التدجي ية التط توما:
ال جامج المقدمة ،لالحقا ب التدجي ية لثذه ال جامج لالم اما المتخصصة الم لل ة.

 -4التنمي مع لحدة التملي لإلعالن عن ال جامج الممتلفية لوجل الت ي .
 -5التلاصا مع المجوحين لل جامج .
 -6رعداد جدلا ا جنامج .
 -7رداجة اإلعاوة فى ال جامج الت ججية ذات اإلعاوة ال املة .
 -8اإلوجاي على الح الت لاألنو ة ال امة الموتج ة ين ال جامج المختل ة .
 -9متا ة ال جامج لتقييمثا لتمل التقاجيج من الموجي على تلك ال جامج لت ليجها .
 -11متا ة ممتحقات المواج ين لالجثة التدجي ية لاعداد الوثادات الخاصة ال الب .
 -1المالح :

اقة لظي ية جق (.)28
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ط - 4/وحدة الدورات العلمية :
 -1تعريف:
هط اللحدة الممؤللة عن رداجة ال جامج ال لمية فط مختلي ال لل الوجعية ملا فى مقج ال مادة أل

التنمي مع المماجد ال جق من قة القصي .
 -2العالقة التنظيمية:
تجت

لحدة ال جامج الصي ية ل يا ال مادة .

 -3أعضاء وحدة الدورات العلمية:
 -ممؤلا لحدة الدلجات ال لمية.

()1

 -4المهام التفصيلية لوحدة الدورات العلمية :
 -1التنمي مع الويلخ لأعضا هي ة التدجيس المتخصصين لتقدي جؤيتث حلا الدلجات المقتجحة.
 -2التنمي مع رداجة المماجد ال ج التط تقي هذا النل من الدلجات ال لمية .
 -3اختياج اللقت المنامب داية اإلجازة أل نثايتثا لعد الت اجك مع دلجة أخج قجي ة .
 -4مجاعاة اوتماا الدلجة على متلن منام ة لمختلي

قات الب ال ل .

 -5االتصاا المحمنين لأها اليماج لتغ ية ت اليي الدلجة .
 -6رعداد امت انة ت جب ق ا نثاية الدلجة لمن

دجامتثا لالتخ ي للدلجة القادمة على أمامثا .

 -7التنمي مع م اتب الدعلة لتزليد ال الب ال تب لالنوجات .
 -8الحجا على ت يي الدعاية للدلجات حتى ي ج مجتادلها.

 -9تمجيا الدلجات ،لنقلثا ع ج اإلنتجنيت ألن ذليك أ قيى لأل يج ،لأعي لل ا يدة ،لأدعيى لحضيلج المويايخ
ألنث ج ما ي تجيث الملا رذا ان ال دد قليالً ،فإذا علملا أنثا تنقا ع ج اإلنتجنت توج لا.
 -11الحجا على تنمي الدلجات ،حتى ال يقع الت جاج فط دلجات ال لد اللاحد .
 -11تنظييي الحضييلج ،لاالنصيجاي لذلييك ع ييج ال وييلي التييط يييت ميين خاللثييا تا يية امي المويياجك ،حتييى
ُيت د من حضلجه.
 -12اإلعالن عن لضع امتحان فط نثاية الدلجة ل ا تاب أل ملضل يلقيى ،لي يلن االمتحيان تحجيجيياً،

ليييت تصييحيح األم ي لة ،أل ي ييلن االمتحييان و ي ثياً ،لميين ي يييت رعييالن النتيجيية ،لاع ييا اإلجييازات

ال لمية على ذلك .

 -1المالح :

اقة لظي ية جق (.)29
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ثالثاً  -وكيل الشؤون التعليمية
(المهام الوظيفية والوحدات التابعة)
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ثالثاا :وكيل العمادة للشؤون التعليمية
 -1تعريف:
ه ييل عض ييل هي يية الت ييدجيس الم ل ييي اإلوي يجاي عل ييى م يييج ال ملي يية الت ليمي يية لل ييالب ف ييط ال ي يجامج
المختل يية فييى عمييادة خدميية المجتمييع ،لتن يييذ الميامييات الم تمييدة فييط مجيياالت وييؤلن ال ييالب لالخييدمات

الت ليمية المماعدة لتحقي األهداي المحددة لثا.
 -2العالقة التنظيمية:
يجت

ميد ال مادة

ما أنا أحد أعضا اللجنة االمتواجية .

 -3مهام وكيل العمادة للشؤون التعليمية :
 -1اإلوجاي على تن يذ الللا ح لالقلاعد التن يذية لال حة الدجامة لاالخت اجات.
 -2اإلوجاي على اللحدات التا ة للوؤلن األ اديمية.

 -3اإلوجاي على رعيداد الجيدالا الد اجميية لالتنميي ميع األقميا الم نيية يال جامج الم جلحية فيى ال لييات
األخج الت الن مع الموجي األ اديمط ل ا جنامج .

 -4اإلوجاي على ميج االمتحانات النثا ية لتو يا لجانثا .
 -5اإلوجاي على ت ي ضلا

الق لا لالتحليا من ال مادة لاليثا .

 -6ج امة اللجان التا ة للل الة لجفع تقاجيجها رلى الجثات الم نية.
 -7اإلوجاي على عملية م ادلة المقججات الدجامية.

 -8اإلوجاي على ل ات الت جيا لاالعتيذاج عين الد اجمية ل يذلك عملييات الحيذي لاإلضيافة لفقياً لألنظمية
لالق اججات الصادجة ثذا الخصلا.

 -9اإلوجاي على رعداد قلا الحجمان ،لقلا الخجيجين.

 -11اإلوجاي على ف اليات األم ل الت جي ط ال مادة .

 -11تلجيا ال الب لاجواده  ،لحا القضايا المت لقة التحصيا األ اديمط.

 -12تقييدي تقيياجيج دلجييية ل ميييد ال مييادة عيين ميييج ال مييا اللحييدات التا يية لييا لفق ياً للمثييا المنا يية ييا،
لالص ل ات التط تلاجثثا.

 -13التنمي

مع لحدات ال مادة فط المجاالت ذات ال القة.

 -14اإلوجاي على الوؤلن المالية لال ثد المخصصة الل الة ل جامجثا لفقاً لللا ح لاألنظمة.
 -15متا ة تحدي

ملقع ال مادة فيما يخا ل التا لاللحدات اإلداجية التا ة لثا.

 -16تن يذ ما ي ل ا ا عميد ال مادة من أعماا.
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 -4صالحيات وكيل العمادة للشؤون التعليمية:
 -1اعتماد تلصيات لجنة اإلوجاي على ال جامج فيما يخا الحاالت ال ال ية التالية:
 الملافقة على اعتذاج ال الب عن ال صا الدجامط لفقاً لللا ح لاألنظمة.

 الملافقة على تحليا ال الب من تخصا رلى آخج لفقاً لللا ح لاألنظمة.
 اعتماد الجدالا الدجامية المقدمة من منمقى ال جامج ال مادة .

 رقجاج زيادة عدد ال الب فط الو ب التنمي مع األقما الم نية لعمادة الق لا لالتمجيا.
 الملافقة على ل ات التمديد لاعادة القيد لاالخت اجات ال ديلة حمب الللا ح المنظمة لذلك.
 قلا الحجمان لالجفع ثا حمب الللا ح لاألنظمة.

 ال ت فط قضايا األعذاج ال ال ية حمب الحاجة رلى ذلك لفقاً لللا ح لاألنظمة.

 -2اختياج موجفط اللحدات لاألقما التا ة لا لالتلصية ت يينث .

 -3مخا ة الجثات ذات ال القة داخا الجام ة فط ن ا عما الل الة.

 -4رصداج الق اججات الداخلية التط يقتضيثا ميج ال ما فط ل الة ال مادة للحداتثا لفقاً لألنظمة لالللا ح.
 -5تقلي أدا منمل ط الل الة.

 -6اعتماد اإلجازة االعتيادية لاالض اججية لمنمل ط اللحدات التا ة للل الة.
 -7رقجاج الصجي من ميزانية لعثدة الل الة لفقاً لللا ح المنظمة.
 -8رقجاج فتح و ب جديدة نا على لب األقما الم نية.
 -5الوحدات التابعة لوكيل العمادة للشؤون التعليمية :
أ -وؤلن الد للمات .

ب -وؤلن الدلجات .
خ -وؤلن ال جل .

د -لحدة التملي .

هي -لحدة الق لا لالتمجيا .

ل -الوؤلن ال نية .

ز -الوؤلن األ اديمية .
ب -اللحدات الداخلية .
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أ -شؤون الدبلومات :
 -1تعريف:

هط اللحدة الممؤللة عن اإلوجاي على الد للمات المقدمة فى ال مادة من خالا رداجة عملية

تمجيا ال جامج األ اديمية لتن يذها لفقاً للنظ لالللا ح لالقلانين.
 -2العالقة التنظيمية:
تجت

اللحدة ل يا ال مادة للوؤلن الت ليمية.

 -3أعضاء شؤون الدبلومات :
 -مديج وؤلن الد للمات.

()1

 -عضل مل ات د للمات .

()2

 -4المهام التفصيلية لشؤون الدبلومات :
 -1التنمييي مييع الوييؤلن األ اديمييية لاألقمييا ال لمييية ال ليييات الم النيية لتحديييد الييد للمات التييط يم يين
تقديمثا لال ات الممتثدفة  ،لمتا ة امتحدا

د للمات لال ما على ت ليجها.

 -5التنمي مع لحدة التملي  ،لالوؤلن ال نية فى عما الدعاية ع ج اللما ا التقليدية لاإلل تجلنية
 -3التنمي مع الوؤلن األ اديمية لاألقما ال لمية إلعداد الجدالا الدجامية.

 -4اإلوجاي على امتق اا ل ات المتقدمين التنمي مع لحدة الق لا لالتمجيا.
 -2اإلوجاي على رعالن نتيجة الق لا .
 -6اإلوجاي على تمجيا الداجمين.

 -7متا ة الوؤلن المالية للت د من مداد جمل التمجيا.
 -8رعداد ملي ل ا د لل .

 -9ح ظ الم للمات الخاصة ا د لل فط مل ا.

 -11متا ة مل ات الداجمين لاضافة ا ال يانات الخاصة الداجس رلى مل ا .
 -11اإلوجاي على تمجيا المقججات للداجمين.

 -15اإلوجاي على رصداج ولي التمجيا الم د ية لالنثا ية.
 -13اإلوجاي على رصداج اإلحصا ات الالزمة.

 -14متا ة الحضلج لالغياب لل الب مع الوؤلن األ اديمية لاألقما ال لمية.
 -12اإلوجاي على رصداج الوثادات للداجمين.
 -16القيا ما ت لي ثا من أعماا.
 -1المالح :

اقة لظي ية جق (.)31

 -5المالح :

اقة لظي ية جق (.)31

47

ب -شؤون الدورات :
 -1تعريف:

هط اللحدة الممؤللة عين اإلويجاي عليى اليدلجات المقدمية فيى ال ميادة مين خيالا رداجة عمليية تميجيا
لتن يذ ال جامج التدجي ية لفقاً للنظ لالللا ح لالقلانين.
 -2العالقة التنظيمية:
تجت

اللحدة ل يا ال مادة للوؤلن الت ليمية.

 -3أعضاء شؤون الدورات :
 -مديج وؤلن الدلجات.

( )1

 -عضل مل ات الدلجات .

( )5

 -3المهام التفصيلية لشؤون الدورات :
 -1التنمي ميع الويؤلن األ اديميية لتحدييد ال يجامج التدجي يية التيط يم ين تقيديمثا لال يات المميتثدفة مين
هذه ال جامج  ،لمتا ة امتحدا

الدلجات لال جامج التدجي ية لال ما على ت ليجها.

 -5مخا ات الدلا ج الح لمية لالمؤممات لالوج ات جميع ما يخا الدلجات .
 -3تحديد الموجي اإلداجق ل ا دلجة .
 -4التنمي مع من ذ الدلجة و ن (المدة  ،اللقت  ،عدد الماعات  ،أيا الدجامة األم لعية).
 -2فتح ملي للدلجة يتضمن ا يانات المتدج ين لعقلد األماتذة لالموجفين .
 -6متا ة التمجيا فط ملقع ال مادة .
 -7رعداد الخ ة المنلية لال صلية ل جامج التدجيب لالدلجات القصيجة.
 -8اإلوجاي ال اما على تن يذ ال جامج التدجي ية لالدلجات القصيجة.
 -9التنمي مع الوؤلن ال نية فيما يت ل

إعداد القاعات لالتجثيزات الالزمة لل جامج التدجي ية.

 -11التلاصا مع الممجلين ع ج جما ا قصيجة لمجاج ة ال مادة المت ماا يانات التمجيا.
 -11متا ة

اعة وثادات الدلجة لأخذ صلجة منثا لملي الدلجة .

 -15تنمي رقامة ح الت االفتتاب ال اختتا ال جنامج .
 -1المالح :

اقة لظي ية جق (.)32

 -5المالح :

اقة لظي ية جق (.)33
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ج  -وحدة شؤون الفروع :
 -1التعريف :
هط اللحدة التى ت نط تمثيا النلاحط اإلداجية لخدمة ال ملية الت ليمية جل ال مادة .
 -2العالقة التنظيمية:

تجت

اللحدة ل يا ال مادة للوؤلن الت ليمية.

 -3أعضاء وحدة شؤون الفروع:
 -مديج وؤلن ال جل .

( )1

 -الموجي اإلداجق لل ج .

( )5

 -4المهام التفصيلية لوحدة شؤون الفروع :
 -1تحديد جميع الممتلزمات الخاصة جل ال مادة من أجثزة لقج امية لأ ا
رلى ل يا ال مادة للوؤلن الت ليمية.

للما ا ت ليمية لجف ثا

 -2اإلوجاي على تثي ة القاعات الدجامية الصلجة الم لل ة.
 -3اإلوجاي على عملية الججد المنلق لجفع التقاجيج الخاصة ثا.
 -4تلقط ل ات الصيانة لألجثزة من ال جل لال ما على تن يذها.
 -5اإلوجاي على تلزيع األجثزة لال تب لاأل ا

لالقج امية لاللما ا الت ليمية ال جل .

 -6متا ة مجاق ة المخزلن لاللاجد لالمنصجي من الممتلد .
 -7اإلوجاي على المجامالت الخاصة الوؤلن اإلداجية.
 -8اإلوجاي على عمليات االتصاا الالزمة مع الجثات الم نية ال مادة.
 -9اإلوجاي على الصادج لاللاجد من لالى ال مادة.
-11

جفع تقاجيج األدا عن ال املين اإلداجيين ال جل .

-11

القيا ما ت لي ا اللحدة من أعماا.

 -1المالح :

اقة لظي ية جق (.)34

 -5المالح :

اقة لظي ية جق (.)35
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د -وحدة التسويق :
 -1التعريف :
هط اللحدة القا مة على اإلوجاي على تملي الدلجات التدجي ية لال جامج التط تن ذها عمادة خدمة
المجتمع .
 -2العالقة التنظيمية:
تجت

اللحدة ل يا ال مادة للوؤلن الت ليمية.

 -3أعضاء وحدة التسويق:
 -أخصا ط تملي ت ليمط .

( )1

 -4المهام التفصيلية لوحدة التسويق :
 -1ال مييا علييى تلضيييح جؤييية عمييادة خدميية المجتمييع لجمييالتثا لالت لييي الممييتمج فييط الجام يية لايصييالثا
و ا ايجا ط لمختلي ق اعات المجتمع لالثي ات لاألفجاد.

 -2اإلويجاي علييى تمييلي الييدلجات التدجي ييية لال يجامج التيط تن ييذها عمييادة خدميية المجتمييع لالت لييي الممييتمج
فط الجام ة.

 -3متا ة الملقع اإلل تجلنط الخاا ال مادة.
 -4تنظي االتصاالت المؤممات اإلعالمية لاعداد اللقا ات .
 -5ريجاد قنلات الت اه لالت الن ين عمادة خدمة المجتمع لالت لي الممتمج لالمؤممات األ اديمية لجييج
األ اديمية المحلية لالخاججية.
 -6رعداد االت اقيات لمذ جات الت اه مع المؤممات األ اديمية لجيج األ اديمية المحلية لالخاججية.
 -7اإلعييداد لالوييتجاك فييط ال يجامج ذات األهمييية ييالمؤتمجات لالنييدلات لاألنو ي ة االجتماعييية لال جييية مييع
المجتمع.

 -8رعييداد التجثي يزات للم يياجك المختل يية داخييا الجام يية لخاججثييا فيمييا يت ل ي

ال مييادة ،للف ي اإلج ي اج ات

الجممية ،لتلفيج ا الممتلزمات لذلك التنمي مع ال مادات لاإلداجات المختل ة فط الجام ة.
 -1المالح :

اقة لظي ية جق (.)36
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هـ -وحدة القبول والتسجيل :
 -1التعريف :

تقل هذه اللحدة تقدي

افة الخدمات المت لقة

تح اب الق لا ل رج اج ال جز الم د ط لاج اج

المقا الت الوخصية  ،ما يضمن تمثيا م امالت ال الب مع األخذ اللما ا ال صجية للق لا لالتمجيا
لاعادة القيد  ،لعلى جأمثا امتغالا و ة اإلنتجنت للقيا ذلك .
 -2العالقة التنظيمية:

اللحدة ل يا ال مادة للوؤلن الت ليمية.

تجت

 -3أعضاء وحدة القبول والتسجيل .
 مديج لحدة الق لا لالتمجيا . -ملظي الق لا لالتمجيا .

( )1

( )5

 -4المهام التفصيلية لوحدة القبول والتسجيل :
 -1تحديد الملاعيد المت لقة تح لا ة الق لا لالتمجيا لملاعيد المقا الت الوخصية .
 -2المماعدة فط لضع الم اييج المت لقة المقا الت الوخصية لاخت اجات تحديد الممتل  ،لمن
من ت يقثا.

الت د

 -3عما التنمي الالز ل قد لجان المقا الت الوخصية لاإلوجاي ال ا عليثا.
 -4اقتجاب الخ

لال جامج التط تضمن ميج أعماا الق لا.

 -5امت ماا اإلج اج ات النظامية للتحليا من خاجخ الجام ة لاعادة القيد لم ادلة الوثادات.
 -6متا ة ميامات الق لا الجام ات األخج لاالمت ادة من تجاج ثا.

 -7امتق اا المجاج ين من ألليا األملج لال الب للت قيب على م امالتث لامت ماجاتث .
 -8نم ة ال الب التخصصات المختل ة لف جج اتث لمت ل ات ا ال جامج .

 -9مجاج ة افة ممتندات الملي األ اديمط لل الب وثادة القيد لمجا ال المات لاإلفادات.

 -11تمل

ل ات الت جيا لالتحليا من تخصا آلخج ل ل ات رعادة القيد لاالنمحاب من ال صا

الدجامط لتن يذها.

 -11رعال ال الب حاالتث األ اديمية  ،لفصا ال الب الذين يجب فصلث حمب الللا ح .
 -12القيا إحصا يات دلجية عن أعداد الملتحقين لالممجلين لالخجيجين ل ا فصا دجامط.
 -13حا القضايا ال ال ية المت لقة التمجيا أل جصد ال المات.
 -1المالح :

اقة لظي ية جق (.)37

 -5المالح :

اقة لظي ية جق (.)38
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و -الشؤون الفنية :
 -1تعريف:

هط اللحدة الممؤللة عن اإلوجاي على ميج ال ما م اما ال مادة لقاعات الت ليي اإلل تجلنيط لتن ييذ
الميامييات لال يجامج الم تمييدة لمجيياالت تقنييية الم للمييات لالخييدمات الت ليمييية المميياعدة لتحقي ي األهييداي

المحددة لثا.

 -2العالقة التنظيمية:
تجت

اللحدة ل يا ال مادة للوؤلن الت ليمية.

 -3أعضاء وحدة الشؤون الفنية :

 مديج لحدة الوؤلن ال نية . موجي رداجق . -نامخ .

( )1

( )5

( )3

 -4المهام التفصيلية لوحدة الشؤون الفنية :
 -1اإلوجاي اإلداجق لال نط على قاعات االجتماعات لقاعات الت لي اإلل تجلنط لصيانتثا.
 -5لضع الخ

الت ليجية لللحدة .

 -3التنمي مع األقما لاإلداجات لتلفيج االحتياجات من الم لعات لالنماذخ .

 -4اإلوجاي على المواجيع التقنية ال مادة لمتا ة تن يذها من ق ا الوج ات المن ذة.
 -2التلاصا مع منمل ط ال مادة عن جي رجماا جما ا نصية لث .
-6

اعة وثادات ك الدلجات تنميقاً مع وؤلن الدلجات لالوؤلن األ اديمية .

 -7اإلويجاي ال نييط علييى رعييداد م لعييات ال مييادة  ،ليوييما ( تمييل المحتييل الد اجمييط ميين أعضييا هي يية
التدجيس لالنمخ  ،لالتجليد  ،لالتغليي  ،لتصمي الغالي ) .

 -8التلصية

لب ما ينات التصليج لالتغليي لخالفا من األعماا ال نية.

 -9متا يية أعميياا صيييانة أجثيزة الحامييب اآللييط لال ا يات ل آالت التصييليج لاصييالب أع يياا أجثيزة
التلزيع ال مادة التنمي مع لحدة تقنية الم للمات .

 -11التنمي مع عمادة الت لي اإلل تجلنط لالت ل عن د لتجثيز القاعات الدجامية .
 -11تلفيج ق ع الغياج لألجثزة لالم اما رن دعت الحاجة لذلك.
 -15القيا

ق أعماا أخج يت ت لي ثا ا جممياً .

 -1المالح :

اقة لظي ية جق (.)39

 -5المالح :

اقة لظي ية جق (.)41

 -3المالح :

اقة لظي ية جق (.)40
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ز -الشؤون األكاديمية :
 -1تعريف:

ه ييط اللح ييدة المم ييؤللة ع يين اإلوي يجاي األ يياديمط عل ييى ال ي يجامج الت ليمي يية لالتدجي ي يية الخاص يية ال م ييادة
ليجت

ثا اللحدات الداخلية .
 -2العالقة التنظيمية:
تجت

اللحدة ل يا ال مادة للوؤلن الت ليمية.

 -3أعضاء وحدة الشؤون األكاديمية :
 -مديج لحدة الوؤلن األ اديمية .

( )1

 -الموجي التن يذق ل جنامج ت ليمط.

( )5

 -4المهام التفصيلية لوحدة الشؤون األكاديمية :
 -1اقتجاب ال جامج األ اديمية (د للمات ،دلجات) نا ً على دجامات امت العية لحاجات المجتمع .
 -2قيا أعضا اللحدة األع ا التدجيمية لالتدجي ية جانب األع ا اإلداجية لالم ت ية .
 -3التنمي

ين ال مادة ل ليات الجام ة األخج فيما يخا الوؤلن األ اديمية .

 -4اإلوجاي على ال جامج المقامة الجثات الخاججية المت النة مع ال مادة .
 -5اإلوجاي على ال جامج المقامة ال مادة .

 -6اإلوجاي على ال جامج المقامة اللحدات الخاججية .
 -7تقيي أعضا هي ة التدجيس من الم ينين لالمت النين .

 -8اقتجاب لجان فحا جامج الدلجات لالحقا ب التدجي ية .
 -9رعداد التقاجيج الدلجية عن الوؤلن األ اديمية.

 -11اقتجاب م ا ت ليج ال ما األ اديمط.
 -11القيا ما يل ا رلثا من أعماا .

ح -الوحدات الداخلية :
ب -1/لحدة الد اجمات لال حل .

ب -5/لحدة اإلجواد األ اديمط .

ب -3/لحدة الت ل اإلل تجلنط .

ب -4/لحدة الحقا ب التدجي ية .

 -1المالح :

اقة لظي ية جق (.)42

 -5المالح :

اقة لظي ية جق (.)43
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ح -1/وحدة الدراسات والبحوث .
 -1التعريف :
تختا هذه اللحدة جفع ا ة لفاعلية ال مادة حد الم اج ز ال ح يية التيط ت ميا عليى تنميية الموياج ة
لالت الن ميع المؤمميات لالم اج يز الت ليميية لال ح يية لمؤمميات المجتميع عليى المميتل المحليى لاإلقليميط
لال المط ،لت ما أيضا على ت ليج مجاالت جديدة لم ت جة لل حل فط التخصصات النادجة لالمتميزة.
 -2العالقة التنظيمية:
تجت

اللحدة ل يا ال مادة للوؤلن الت ليمية.

 -3الوحدات التابعة :
 -لحدة التحليا اإلحصا ط .

 لحدة االمتواجات ال لمية . -4المهام التفصيلية لوحدة الدراسات والبحوث :
 -1اإلوجاي على ت ليج رمتجاتيجية إلنتاخ ال حل للضع آليات تن يذها فط ال مادة .
 -5اإلوجاي على تلفيج التمليا لل حل من الجام ة لمن الجثات الخاججية.

 -3متا ي يية احتياج ي ييات األقم ي ييا األ اديمي ي يية ف ي ييى ال لي ي ييات المت الن ي يية م ي يين ال ي يياح ين لأعض ي ييا هي ي يية
التدجيس لالم يدين فط التخصصات المختل ة.

 -4التنم ي ييي م ي ييع عم ي ييادة ال حي ي ي

ال لم ي ييط ف ي ييط الجام ي يية لالمؤمم ي ييات ال ح ي ي يية األخ ي ييج فيم ي ييا يت لي ي ي

إج اج ال حل لالحصلا على دع لثا.
 -2توجيع رنوا

جامط علمية  ،أل م اج ز تميز ح ية.

 -6تقي ي ييدي تقي ي يياجيج دلجيي ي يية ل ميي ي ييد ال مي ي ييادة عي ي يين مي ي يييج ال مي ي ييا اللحي ي ييدات التا ي ي يية لث ي ي يا لفق ي ي ياً للمثي ي ييا
المنا ة ثا ،لالص ل ات التط تلاجثثا.

 -7اإلو ي ي يجاي علي ي ييى تن يي ي ييذ مي ي ييا يحي ي يياا رليث ي ي يا مي ي يين ملضي ي ييلعات ذات اختصي ي يياا الد اجمي ي ييات ال ليي ي ييا
لال ح

ال لمط.

 -8رعداد قاعدة يانات عضا هي ة التدجيس المت النين مع ال مادة لتقدي االمتواجات ال ح ية
ل الب ال ل من المقيدين للدجامات ال ليا الجام ة .

 -9تن يذ ما ت لي ا اللحدة من مثا .
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ح -2/وحدة اإلرشاد األكاديمي .
 -1تعريف:
تختا هذه اللحدة امتق اا لتلجيا ال الب الجدد لت جي ث
للدجامة  ،ل ذلك رجواده

ال مادة ل جامجثا المختل ة لتثي تث

لعلميا لتقدي المولجة لث  ،ذلك ت ما اللحدة على
اجتماعيا
ميا ل
أ
ً
ً
اديميا لن ً
ً

ت ليج المثاجات لالقدجات الوخصية لاالهتما ال الب الذين ي انلن من ض ي فط تحصيلث الدجامط
لاآلخجين الملهل ين  ،لمماعدتث على تحديد أهدافث الممتق لية لجم خاج ة ال جي المنام ة لتحقيقثا .
 -2العالقة التنظيمية:
تجت

اللحدة ل يا ال مادة للوؤلن الت ليمية.

 -3المهام التفصيلية لوحدة اإلرشاد االكاديمي :
 -1اإلوجاي على عملية اإلجواد األ اديمط ،لمتا ة قضايا ال الب األ اديمية لاحتياجاتث .
 -5متا ية لد اجمية حياالت الت يج ال ال يية ( الميلل ية لاأل اديميية ) لال ميا عليى م الجتثيا التنميي ميع
ل يا ال مادة للوؤلن الت ليمية لالجثات المختصة ذات ال القة فط الجام ة.

 -3تحديد ال الب ذلق المو الت الت ليمية لمحاللة مماعدتث لتجالز الص ل ات التط تلاجثث التنمي
مع الجثات ذات االختصاا الجام ة.
 -4اإلوجاي عليى رجي اج الد اجميات المت لقية مجياا اإلجوياد األ ياديمط لاالحتياجيات الن ميية ،لاالجتماعيية،
لالملل ية لل الب.
 -2تقدي النصح لالمولجة لل الب لت ليج مثاجاتث التحصيلية لتحقي أفضا النتا ج األ اديمية.
 -6عقيد النيدلات لاليدلجات الالزمية لتنميية مثياجات ال يالب التحصييلية لال جيية لالت اعليية لتنميية م ثيل
الوخصية اإليجا ية لديث لدف ث رلى التميز على الص يدين األ اديمط لالوخصط.
 -7رعداد تقجيج فصلط فيما يخا أنو ة اللحدة لجف ا رلى ل يا ال مادة للوؤلن الت ليمية.
 -8م النة الل يا فط التخ ي لتن يذ ا ما من و نا تيميج ميج ال ما اللحدة.
 -9القيا ما ت لي ا اللحدة من أعماا.
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ح -3/وحدة التعلم اإل لكتروني .
 -1التعريف :
تُ نى هذه اللحدة تلفيج خدمات الت لي اإلل تجلنط لمنمل ط ال مادة من خالا منظلمة مت املة من
ال جامج لاألنظمة المت لقة إداجة ال ملية الت ليمية لت ليج لاداجة المحتل الجقمط لجيجها من األنظمة

المماندة

تلفيج خدمات ال صلا االفتجاضية لالدع ال نط لالم ت ة اإلضافة لتصمي المماقات

اإلل تجلنية لاداجتثا لمتا تثا ل جحثا ع ج و ة اإلنتجنت .
 -2العالقة التنظيمية:
تجت

اللحدة ل يا ال مادة للوؤلن الت ليمية.

 -3المهام التفصيلية لوحدة التعلم اإل لكتروني :
 -1نوج قافة الت ل لالت لي اإلل تجلنط و ا عا لفط ضل م ثل تصمي التيدجيس فيط ي يات الت ليي
لالت ل المختل ة و ا خاا.

 -5رعداد خ ة ال ما للحدة الت ل اإلل تجلنط لالجقمط لف م اييج لملاص ات الت ل لالت لي اإلل تجلنط
 -3ت ييلفيج األنظم يية ال جمجي يية المنامي ي ة ل ي يية الت ل ييي اإلل تجلني يط م ييا يتنام ييب م ييع االحتياج ييات التو ييغيلية
لالت ليجية ل ي ة الت لي اإلل تجلنط.

 -4اإلوجاي على توغيا األنظمة ال جمجية المجت ة عماا رداجة الت ل .
 -2رج ي اج

افيية عمليييات الت امييا ييين أنظميية الت لييي اإلل تجلن يط ميين جثيية لأنظميية الجام يية أل األنظميية

الخاججية من جثة أخج .

 -6تييلفيج خييدمات الت لييي اإلل تجلن يط ل خييدمات الت لييي عيين ييد ميين تييلفيج المحتييل الجقمييط للمقييججات
لال جلك التقديمية للمقججات لمنمل ط ال مادة  ،لالم ت ة اإلل تجلنية .

 -7تييلفيج ي يية ت لييي ت اعلييية رل تجلنييية ييين ال ييالب لأعضييا هي يية التييدجيس ميين خييالا جييجي الدجدويية
ل جامج اللما

المت ددة .

 -8تمثيا رداجة المحتل الجقمط على أعضا هي ة التدجيس.
 -9رعداد التقاجيج ال ّنية المت لقة قم الت ل اإلل تجلنط لالجقمط.
 -11تحديد الحاجات التدجي ية لمنمل ط ال مادة من الب لأعضا هي ة التدجيس.

 -11تيلفيج ال تيب المقيججة لاليدلجيات ال لميية المنامي ة صيلجة جقميية ل ل ية لمنميل ط ال ميادة يم ينث
اللصلا رليثا لال ح فيثا .

 -15تن يذ ما ت لي ا اللحدة من مثا .
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ح -4/وحدة الحقائب التدريبية :
 -1التعريف :
هى اللحدة التى ت نط تقيي الحقا ب التدجي ية لمدق تماويثا مع المت ل ات الت ليمية لل جامج
المقدمة لمت ل ات مل ال ما ملا من الناحية ال لمية أل الناحية ال نية .
 -2العالقة التنظيمية:
تجت

اللحدة ل يا ال مادة للوؤلن الت ليمية.

 -3المهام التفصيلية لوحدة الحقائب التدريبية:
 -1تمل الحقا ب التدجي ية املة ق ا الملافقة النثا ية على رقجاج ال جنامج لقت اي .
 -2عجك الحقي ة التدجي ية على لجنة علمية متخصصة لتقيي المحتلق ال لمط لالنلاحط ال نية لمدق
صالحيتثا للت ي ( الحقا ب المح مة ال تت لب ذلك).

 -3تقدي تقجيج لاي نتيجة ال حا ال لمط للحقي ة لتقدي التلصيات .
 -4اإلوجاي على

اعة الحقا ب المقججة .

 -5االحت اظ نمخة مت املة من الحقا ب التدجي ية .
 -6الت يد على الت از المدج ين الحقا ب التدجي ية من خالا دجامة مل ات المقججات التدجي ية لامت العات
جأق المتدج ين .

 -7رعداد تقجيج مت اما عن عملية تن يذ الحقا ب التدجي ية فى ال اجمج المقججة  ،لجف ا لل يا ال مادة
للوؤلن الت ليمية .
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مالحق الدليل
البطاقـات الوظيفية
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بطاقة وظيفية رقم ()1
• ام اللظي ة  :مديج م تب عميد ال مادة .

مرجعية الوظيفة
• عميد ال مادة.

مختصر الوظيفة
• تنظي ملاعيد ال ميد لانجاز األعماا اإلداجية مع األقما التا ة لل ميد لاإلوجاي على تنظي
اجتماعات ال ميد.

مهام الوظيفة
• امتق اا المجاج ين لتنظي مقا لتث لل ميد.
• تمل لفتح الم امالت الخاصة م تب ال ميد لتقديمثا رليا لال ال لالتلجيا.
• الجد على الم المات الثات ية لاتخاذ الالز نحلها.
• رنجاز أعماا النمخ لال اعة لالتصليج الخاصة م تب عميد ال لية.
• تنظي مل ات م تب عميد ال لية لح ظثا.
• ت ليغ األقما ال لمية لاللحدات اإلداجية ما يلجا ال ميد من ت ليمات.
• القيا

ق أعماا أخج ي لي ثا من ق ا عميد ال لية.

المؤهالت والخبرات المطلوبة
• د لل رداجق أل الدججة الجام ية.
• منة على األقا فط مجاا رداجة الم اتب أل الم جتاجية.

المهارات والقدرات المطلوبة
• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.
• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.
• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.
• رجادة اللغة اإلنجليزية ق اج ة لتحد ًا ل تا ة.
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• ام اللظي ة  :م جتيج م تب ال ميد.

بطاقة وظيفية رقم ()2
مرجعية الوظيفة

• مديج م تب عميد.

مختصر الوظيفة

• تمل الم امالت لعجضثا على ال ميد ل اعة الخ ا ات لالمحاضج لتنمي االجتماعات لمقا لة
المجاج ين

مهام الوظيفة

• الت اما مع ال جيد الصادج لاللاجد لعجك الم امالت.
• تنمي ملاعيد ال ميد.

• رعداد االجتماعات لتنظي ملاعيدها.
•

اعة المحاضج لتجثيزها لح ظثا  ،ل ذلك الخ ا ات.

• رداجة األعماا لالتنمي مع الجثات ذات ال القة فط جميع األعماا اليلمية فط الم تب .
• ت مين القج امية لالممتلزمات الم ت ية.

• الجد على الم المات اللاجدة مع أهمية تمجيا المتصا لجق هات ا لالغجك من االتصاا لال د من
لجلد مجا يلمط لمتا ة هذا األمج.

• األجو ة لتض تنظي لتجتيب لح ظ الم للمات.
• اإلجا ة عن تماؤالت المجاج ين المتصلين هات ياً لمحاللة حا موا لث .

• امتق اا الزلاج الحاصلين على ملاعيد ما قة لتجتيب دخللث رلى ال ميد انتظا .
• حا موا ا المجاج ين لالزلاج لاحالتث رلى جثات االختصاا .

المؤهالت والخبرات المطلوبة

• د لل رداجق أل الدججة الجام ية.

• منة على األقا فط مجاا رداجة الم اتب أل الم جتاجية.

المهارات والقدرات المطلوبة

• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.

• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.

• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.
• رجادة اللغة اإلنجليزية ق اج ة لتحد ل تا ة.
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بطاقة وظيفية رقم ()3
• ام اللظي ة  :مجاقب مالط .

مرجعية الوظيفة

• عميد ال مادة.

مختصر الوظيفة

• تدقي ريجادات ال مادة ل افة ممتندات الصجي.

مهام الوظيفة
• تدقي األل اج ل الممتندات المالية للت د من مالمتثا.
• تدقي ال مليات المدلنة الممتندات ل التلقيع على صحتثا.
• تدقي ل رعداد ألامج الصجي ل أُزلن التملية.
• الت د من نظامية اإلج اج ات ل مملجات الصجي.
• تدقي مميجات الجلاتب ل مجفقاتثا ل الت د من م ا قتثا للنظ ل الللا ح ل الت ليمات.
• تدقي ألامج الق ك ل الممتندات المجفقة ثا ق ا عملية الصجي.
• رج اج الججد الم اجئ ل ا ما يت ل
• القيا

الم امالت المالية .

ق عما ي لي ا فط مجاا اختصاصا.

المؤهالت والخبرات المطلوبة
• الوثادة الجام ية فط مجاا المحام ة.
•

ال

منلات على األقا فط الوؤلن المالية..

المهارات والقدرات المطلوبة
• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.
• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.
• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.
• رجادة امتخدا الحامب اآللط.
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بطاقة وظيفية رقم ()4

• ام اللظي ة  :مديج الوؤلن المالية .

مرجعية الوظيفة

• عميد ال مادة.

مختصر الوظيفة

• اإلوجاي ال ا على لحدة الوؤلن المالية لاإلوجاي على
ال مادة لاعداد الم امالت المالية للمنمل ين.

• متا ة تن يذ خ

اعة مميجات الجلاتب لمجاج تثا لمنمل ط

مهام الوظيفة

الملازنات التوغيلية لل مادة.

• الت د من ت ي الللا ح المالية لاإلج اج ات لفقاً للدليا اإلج اج ط لل مادة.
• اإلوجاي على أعماا المحام ة لالقيد الالز لل مليات.

• اإلوجاي على عمليات الو اج لمد احتياجات اللحدات.
• اإلوجاي لالمتا ة لل ثد الممتدامة لالمؤقتة.

• اإلوجاي على عمليات االمتغنا عن األصناي الممتثل ة.
• رعداد التقاجيج الدلجية عن الملقي المالط لل مادة لجف ثا لل ميد.
• متا ة رعداد الحما ات الختامية لل مادة لجف ثا لل ميد.

• اقتجاب ال جامج التدجي ية لل املين الوؤلن المالية ،ل متا تثا.
• جفع تقاجيج أدا ال املين الوؤلن المالية ال مادة.

• ال ما على ت ليج النظ المالية لالمحام ية ال مادة.
• متا ة تن يذ التلجيثات الخاصة الحما ات الختامية.

المؤهالت والخبرات المطلوبة

• د لل محام ة مع الخ جة الالزمة أل الوثادة الجام ية فط مجاا المحام ة.
• منة على األقا فط الوؤلن المالية..

المهارات والقدرات المطلوبة

• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.

• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.

• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.
• رجادة امتخدا الحامب اآللط.
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بطاقة وظيفية رقم ()5

• ام اللظي ة  :محامب .

مرجعية الوظيفة

• مديج لحدة الوؤلن المالية.

مختصر الوظيفة

• مجاج ة الحما ات  ،م ا قة دفاتج المحام ة ل رعداد ولي الحما ات الوثجية ل المنلية .
• تدقي الل ا

مهام الوظيفة

الحما ية ق ا ل د الصجي.

افية.

• مجاج ة الحما ات للت د من لجلد رعتمادات

• م ا قة دفاتج المحام ة ل رعداد ولي الحما ات الوثجية ل المنلية.

• الت د من م تات الصجي ل القيد فط الدفاتج اليلمية حمب ال نلد المقججة.
• مجاج ة ال لاتيج ل الل ا

للت د من صالحية الملق ين.

• تدقي ال لاتيج ل المجالت ل رعداد تقاجيج نتا ج التدقي .
• رعداد ألامج ل مميجات الصجي.

• عما القيلد المحام ية لالت د من مالمتثا.
• تجثيز مندات الصجي لامتي ا ثا للتلقيع لاالعتمادات الم لل ة.
• رعداد اإلو اجات الدا نة لالمدينة لالممجلة من لاقع الحما ات لالممتندات الخاصة ا منثا
لالت د من مالمتثا محام ياً.
• القيا

ق عما ي لي ا فط مجاا اختصاصا.

المؤهالت والخبرات المطلوبة

• الوثادة الجام ية فط مجاا المحام ة.
• منة على األقا فط الوؤلن المالية..

المهارات والقدرات المطلوبة

• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.

• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.
• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.
• رجادة امتخدا الحامب اآللط.
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بطاقة وظيفية رقم ()5

• ام اللظي ة  :ملظي ت دية .

مرجعية الوظيفة

• مديج لحدة الوؤلن المالية.
•

مختصر الوظيفة

اعة مميجات الجلاتب لمجاج تثا لمنمل ط ال مادة لاعداد الم امالت المالية للمنمل ين.

مهام الوظيفة

• رعداد الجلاتب لال دالت لمنمل ط ال مادة م لديين لمت اقدين.

• رعداد مميجات المحاضجات اإلضافية للماعات ال از دة عن النصاب ألعضا هي ة التدجيس.
• رعداد مميجات مجالس ال مادة.

• رعداد مميجات االنتدا ات لحضلج المؤتمجات للجش ال ما لمنمل ط ال مادة.
• رعداد مميجات خاجخ الدلا لملظ ط ال مادة.
• رعداد الخ ا ات للوؤلن المالية.

• رعداد الوي ات لتمليمثا لألعضا للمنمل ط ال مادة.
• االحت اظ صلج الم امالت الخاصة الوؤلن المالية فط ملي خاا لديا للججل رليثا عند الحاجة.
• تجتيب لتنظي المل ات الخاصة م امالت الوؤلن المالية.
• القيا

ية أعماا أخج ي لي ثا من ق ا مديج لحدة الوؤلن المالية.

المؤهالت والخبرات المطلوبة

• د لل محام ة مع الخ جة الالزمة أل الوثادة الجام ية فط مجاا المحام ة.
• منة على األقا فط الوؤلن المالية..

المهارات والقدرات المطلوبة

• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.

• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.
• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.
• رجادة امتخدا الحامب اآللط.
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بطاقة وظيفية رقم ()7

• ام اللظي ة  :أمين الصندل .

مرجعية الوظيفة

• مديج لحدة الوؤلن المالية.

مختصر الوظيفة

• رداجة النقدية الصندل لفقاً للنظ لالللا ح

مهام الوظيفة

 ت مين النقد الالز لل مادة حمب الميامة المالية المت ة.

 الت د من صحة ممتندات الصجي لامتي ا ثا للتلقيع الالز ق ا الصجي.
 رعداد مندات الق ك لاجفاقثا الممتندات المؤيدة لثا لا ات تاجيخ الصجي على مندات.
 قيد يلمية الصندل لتجحيا افة مندات الق ك لالصجي لامتخجاخ الجصيد النقدق يلمياً.
 م ا قة يلمية للجصيد الدفتجق مع مجالت ال مادة.
 م ا قة جصيد الصندل ال لط مع الجصيد الدفتجق يلمياً.
 الت الن فط رتما الججد الوثجق لالم اجئ.
 رعداد يلمية الوي ات الصادجة لل نك لالت د من عما مند صجي لثا.
 تمل الوي ات اللاجدة للصندل لفحصثا لتمجيلثا لايداعثا لل نك للتحصيا.
 تملي مندات الصجي لالق ك يلمياً للمحامب المختا .
 القيا ما ي لي ا من أعماا فط مجاا اختصاصا.

المؤهالت والخبرات المطلوبة

• د لل محام ة مع الخ جة الالزمة أل الوثادة الجام ية فط مجاا المحام ة.
• منة على األقا فط الوؤلن المالية..

المهارات والقدرات المطلوبة

• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.

• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.
• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.
• رجادة امتخدا الحامب اآللط.
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بطاقة وظيفية رقم ()8

• ام اللظي ة  :ممؤلا الصادج لاللاجد .

مرجعية الوظيفة

• مديج لحدة الوؤلن المالية.

مختصر الوظيفة

• القيا تمجيا جميع الم امالت اللاجدة لالصادجة من ال مادة لاألجو ة اإلل تجلنية لجميع
الم امالت لالخ ا ات.

مهام الوظيفة
• تصديج الم امالت الصادجة رلى خاجخ ال مادة عن جي نظا االتصاالت اإلداجية.
• تغليي ال جيد لاجمالا ال جيد.
• تلجيد الم امالت اللاجدة لل مادة عن جي نظا االتصاالت اإلداجية .
• تلجيا الم امالت رلى الجثات الداخلية حمب تلجيا مديج لحدة الوؤلن المالية.
• تمل ال جيد الداخلط
• القيا

عجضا علط مديج لحدة الوؤلن المالية.

ما األجو ة اإلل تجلنية لجميع الم امالت لالخ ا ات الصادجة لاللاجدة.

• ح ظ صلجة من الم امالت اللاجدة لالصادجة.
• القيا

ية أعماا أخج يت ت لي ا ثا من ق ا مديج لحدة الوؤلن المالية .

المؤهالت والخبرات المطلوبة
• ال انلية ال امة حد أدنط.
• منة على األقا عماا االتصاالت اإلداجية.

المهارات والقدرات المطلوبة

• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.

• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.
• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.
• رجادة امتخدا الحامب اآللط لأنظمة الم للمات لالو ات المحلية.
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بطاقة وظيفية رقم ()1

• ام اللظي ة :أمين ممتلد .

مرجعية الوظيفة

• عميد ال مادة.

مختصر الوظيفة

• ترتيب المستودع وصرف األعيان المكتبية بعد اإلطالع على نموذج صرف األعيان .

مهام الوظيفة

• الجفع ل ميد ال مادة جميع األصناي التط قاجب جصيدها على االنتثا من الممتلد حتى يم ن
ت مينثا من ممتلد الجام ة لقت اي.

• تمل افة األعيان لاألدلات الم ت ية لالقج امية لاالحت اظ ثا فط الممتلد .
• تجتيب الممتلد لمجعة اللصلا للمحتليات فط حالة لب منث ذلك.

• فحا األل اج ل الممتندات ل ال مية أ نا التجتيب لالت د من مالمة األصناي.
• رخجاخ ل تلزيع الم دات ل الملاد الم لل ة.

• صجي األعيان لاأل ا لاألدلات الم ت ية لالقج امية لألقما لاللحدات اإلداجية ال مادة د اعتماد
رذن الصجي ال ميد.

• االحت اظ المجالت الالزمة التط تظثج ال ميات المخزلنة لحج تثا ،ثدي الجقا ة عليثا لالمحافظة
على حد أدنى ل ا منثا.

• االوتجاك فط لجان ججد األعيان ال لية.
• القيا
•

ق عما ي لي ا فط مجاا اختصاصا.

المؤهالت والخبرات المطلوبة

حد أدنى ال انلية ال امة  ،أل د لل محام ة.

• منة على األقا فط مجاا الممتلدعات

المهارات والقدرات المطلوبة

• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.

• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.
• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.
• رجادة امتخدا الحامب اآللط.
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بطاقة وظيفية رقم ()12
• ام اللظي ة :م ملج عثدة .

مرجعية الوظيفة
• أمين الممتلد .

مختصر الوظيفة
• ترتيب المستودع وصرف األعيان المكتبية بعد اإلطالع على نموذج صرف األعيان .

مهام الوظيفة
• القيد فط مجالت الممتلد ل يان رجمالط المنصجي يلميا ل أم لعيا ل وثجيا.
• عما م ا قة ين ملاص ات ال ل ات ل عينات الملاد الم للب امتالمثا.
• رعداد القلا ل التقاجيج عن مية ال ضا ع الملجلدة .
• ق ع مذ جات اإلخجاخ لألصناي التط تمت الملافقة على صجفثا.
• تنظي ح ظ األل اج

المجالت ل تصني ثا حمب النل .

• المماعدة فط عملية الججد المت ددة ل تمجيا النتا ج فط مجالت ا تة.
• القيا

ق عما ي لي ا فط مجاا اختصاصا.

المؤهالت والخبرات المطلوبة
•

حد أدنى ال انلية ال امة  ،أل د لل محام ة.

• منة على األقا فط مجاا الممتلدعات

المهارات والقدرات المطلوبة
• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.
• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.
• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.
• رجادة امتخدا الحامب اآللط.
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• ام اللظي ة :م ملج موتجيات .

بطاقة وظيفية رقم ()11
مرجعية الوظيفة

• عميد ال مادة.

مختصر الوظيفة

• و اج الملع لالممتلزمات لفقا لجدلا ملاص ات محدد .

مهام الوظيفة
• تمل

ل ات و اج الللاز ل الم دات.

• المماعدة فط رعداد الملاص ات لو اج األنلا المختل ة من الللاز .
• االتصاا صحاب المحالت التجاجية للحصلا على قلا األم اج ل ملاص ات ال ضا ع.
• رعداد خ ا ات الت ميد التلجيد د الملافقة من صاحب الصالحية.
• و اج

ك الملع من المل .

• االحت اظ مل ات ل ات ألامج ملاص ات الو اج .
• متا ة أصحاب المحالت التجاجية حتى يت تملي ال ضا ع الموتجاه.
• ح ظ لتجتيب المل ات الخاصة الموتجيات .
• القيا
•

ق عما ي لي ا فط مجاا اختصاصا.

المؤهالت والخبرات المطلوبة

حد أدنى ال انلية ال امة  ،أل د لل محام ة.

• منة على األقا فط مجاا الموتجيات .

المهارات والقدرات المطلوبة
• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.

• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.
• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.
• رجادة امتخدا الحامب اآللط.
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بطاقة وظيفية رقم ()12

• ام اللظي ة :ملظي االتصاالت اإلداجية.

مرجعية الوظيفة

• مديج اإلداجة .

مختصر الوظيفة

• اإلوجاي على لحدة االتصاالت اإلداجية لتصديج لتلجيد الم امالت لتلزي ثا من ق ا المجاملين
لتمل الم امالت اللاجدة لل لية لتصديج الم امالت لتصليجها لح ظثا.

مهام الوظيفة

• تمل الم امالت اللاجدة لل لية (الداخلية لالخاججية ) .

• تمجيا الم امالت الصادجة من ال لية (الداخلية لالخاججية ) .
• ح ظ صلجة من الم امالت اللاجدة لالصادجة.

• التنمي مع لحدة األجويي ال لية لح ظ الم امالت التط ت الجد عليثا لت ت ج منتثية.
• تجحيا المل ات التط تجالزت خمس منلات رلى األجويي ال ا لالتصاالت.

• تلزيع صلج الم امالت الصادجة على الجثات ذات ال القة لحمب ما هل مدلن صلج الم امالت
ألالً لا.

• تمجيا الم امالت المجية الصادجة من ال لية رلى الجثات المختل ة داخا ال مادة لخاججثا أل
الجام ة لاللاجدة رليثا.

• ح ظ صلج من م امالت الصادج المجق فط ملي الصادج المجق.
• القيا

ية أعماا أخج يت ت لي ا ثا من ق ا مديج اإلداجة .

• ال انلية ال امة حد أدنط.

المؤهالت والخبرات المطلوبة

• منة على األقا عماا االتصاالت اإلداجية.

المهارات والقدرات المطلوبة

• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.

• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.
• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.

• رجادة امتخدا الحامب اآللط لأنظمة الم للمات لالو ات المحلية.
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بطاقة وظيفية رقم ()13

• ام اللظي ة :مجاما .

• موجي لحدة االتصاالت اإلداجية .

مرجعية الوظيفة
مختصر الوظيفة

• تمل الم امالت ال جيدية لتلزيع الم امالت على الجثات الداخلية لالخاججية لقيادة المياجة الخاصة
ال مادة .

مهام الوظيفة

• تملي الم امالت ين ال مادة ل افة ق اعات اإلداجة الجام ة لأخذ التلقي ات االمتال .
• تلزيع الم امالت على األقما ال لمية لاإلداجية لالمنمل ين ال مادة.
• تمل الم امالت من رداجة االتصاالت اإلداجية الجام ة.
• تمل ال جيد من داخا الجام ة لمن خاجخ الجام ة.
• رنجاز ما يمند رليث من مثا تت ل

نقا لتلصيا األفجاد لاألججاك من ال مادة أل رليثا.

• قيادة المياجات الخاصة ال مادة مع مجاعاة رت ا قلاعد لاجوادات المجلج.

• المحافظة على مالمة المياجات من خالا ال وي الدلجق على ممتليات الزيلت لالما لاإل اجات
لالم ا ح  ،لالمحافظة على نظافتثا .

• الت د من لجلد صلجة من االمتماجة لالجخصة لالجفع رلى مديج اإلداجة ق ا حللا ملعد تجديدها.
• ريقاي المياجة فط الم ان المخصا فلج االنتثا من المثمة.

• رو اج مديج اإلداجة عن األع اا لمالحظات الميج على المياجة فط الحاا.
• القيا
•

ق أعماا أخج ي لي ثا من ق ا مديج اإلداجة.

حد أدنى المجحلة اال تدا ية .

المؤهالت والخبرات المطلوبة

• خ جة منة على األقا عماا المجاملة لاإللما إداجات الجام ة المختل ة.

المهارات والقدرات المطلوبة

• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.

• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.

• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.
• يحمل رخصة قيادة سارية المفعول.
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بطاقة وظيفية رقم ()14

• ام اللظي ة :ممؤلا وؤلن الملظ ين .

مرجعية الوظيفة

• مديج اإلداجة .

مختصر الوظيفة

• اإلوجاي على وؤلن الملظ ين ال مادة لمتا ة اإلج اج ات اإلداجية الخاصة ث .

مهام الوظيفة

• متا ة ل ات منمل ط ال مادة ل اإلج اج ات التا ة لثا.
اعتثا.

• تحجيج الخ ا ات ال ا دة لمنمل ط ال مادة ل

• ح ظ جميع الق اججات لالت امي الخاصة الملظ ين لالصادجة عن الجام ة ل من رداجة ال مادة فط
مل ات خاصة ثا ل متا ة تن يذها.

• ح ظ ل امتججا جميع الممتندات الخاصة منمل ط ال مادة.
• عما اإلحصا يات ل ال ولي عن منمل ط ال مادة.

• القيا جميع األعماا الخاصة المت اقدين من ح ظ مل اتث ل عما الت ويجات الخاصة ث ل
متا ة جميع ما يت ل

ث.

• رصداج ق اججات اإلجازة الخاصة جميع منمل ط ال مادة ل الم اوجة د اإلجازة.
• رع ا أل اج الت جيي لجميع منمل ط ال مادة.

• رع ا أل اج التحليا رلى الممتو يات أل الجثات ال ية المختل ة لجميع منمل ط ال مادة.
• اإلوجاي على الحجاس ل متا ة دلامث ل رجازاتث ل عما الجدالا الخاصة الدلامات.
• القيا األعماا التط تمند رليا من ق ا مديج اإلداجة.
• ال انلية ال امة حد أدنط.

المؤهالت والخبرات المطلوبة

• منة على األقا عماا وؤلن الملظ ين.

المهارات والقدرات المطلوبة

• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.

• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.

• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.

• رجادة امتخدا الحامب اآللط لأنظمة الم للمات لالو ات المحلية.
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بطاقة وظيفية رقم ()15

• ام اللظي ة :ممؤلا متا ة الملظ ين .

مرجعية الوظيفة

• مديج اإلداجة .

مختصر الوظيفة

• اإلوجاي على انتظا الملظ ين ال مادة لمتا ة قيا الملظ ين اإلجازات لال لدة منثا

مهام الوظيفة

• متا ة حضلج ملظ ط ال مادة لالجفع ذلك رلى مديج اإلداجة لانصجافث .

• ممؤلا أما مديج اإلداجة عن جميع رجازات اإلداجيين لال نيين ال مادة لجدللتثا .
• متا ة تن يذ الت ليمات لالت ميمات الصادجة.

• متا ة الم اوجات مع مديج اإلداجة د علدت الملظ ين من اإلجازات الجممية .
• متا ة رج اج ات تجديد ال قلد لاالمتقاالت للمت اقدين لاالحت اظ نمخة منثا .

• رعداد خ ا ات الجد على جميع الم امالت اللاجدة رلى ال مادة لقم ال ال ات فيما يت ل
أعضا ھي ة التدجيس لاإلداجيين لال نيين فيما يختا وؤلن الملظ ين.

يانات

• متا ة اإلج اج ات اإلداجية الخاصة المت اقدين .

• عما أجويي ل ا ملظ ط ال مادة من أعضا ھي ة تدجيس لاداجيين لفنين .
• ضجلجة تلفيج جميع النماذخ الخاصة
• القيا

ل ات الملظ ين م ا اإلجازات لالم اوجات لاالمت ذان .

ية أعماا أخج ي لي ثا من ق ا مديج اإلداجة.

المؤهالت والخبرات المطلوبة
• د لل مع الخ جة الالزمة .
• منة على األقا عماا وؤلن الملظ ين.

المهارات والقدرات المطلوبة
• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.
• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.
• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.
• رجادة امتخدا الحامب اآللط لأنظمة الم للمات لالو ات المحلية.
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بطاقة وظيفية رقم ()15
• ام اللظي ة :ملظي مل ات .

مرجعية الوظيفة
• مديج اإلداجة .

مختصر الوظيفة
• ح ظ مل ات الملظ ين لتحدي ثا.

مهام الوظيفة
• التنمي مع لحدة االتصاالت اإلداجية لح ظ م امالت الملظ ين فى مل اتث .
• ح ظ المل ات منثجية لاضحة حي يمثا اللصلا رليثا فط حالة ل ثا.
• ردجاخ األلامج اإلداجية من تجقية لج از ات لانتدا ات فى ملي ا ملظي .
• تصليج الم امالت رن لز ذلك.
• الت د من عد خجلخ المل ات األجوي ية رال عن جيقث .
• القيا

ق أعماا أخج ي لي ثا من ق ا مديج اإلداجة.

المؤهالت والخبرات المطلوبة
•

حد أدنى ال انلية ال امة .

• منة على األقا فط مجاا األجو ة أل ح ظ الم امالت لامتججاعثا.

المهارات والقدرات المطلوبة
• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.
• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.
• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.
• رجادة امتخدا الحامب اآللط لأنظمة الم للمات لالو ات المحلية.
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بطاقة وظيفية رقم ()17
• ام اللظي ة :ممؤلا وؤلن الخجيجين .

مرجعية الوظيفة
• ل يا ال مادة .

مختصر الوظيفة
•

نا قاعدة يانات الخجيجين لتحدي ثا  ،لح ث على التلاصا مع ال مادة .

مهام الوظيفة
•

نا قاعدة يانات للخجيجين لتحدي ثا .

• التلاصا مع خجيجط ال مادة لامتقصا آ اج ث .
• تنظي االجتماعات الدلجية الخجيجين لت جي ث اللحدة لأهدافثا.
• ت ي أدلات القياس ال لمية .
• رعداد تقجيج دلجق عن عما اللحدة لجف ا رلى ل يا ال مادة.
• م النة ل يا ال مادة فط التخ ي لالتنظي ل ا ما من و نا تيميج ال ما اللحدة.
• تن يذ ما ي ل ا ا ل يا ال مادة من أعماا.
• وثادة جام ية.

المؤهالت والخبرات المطلوبة

• منة على األقا فط مجاا وؤلن الخجيجين.

المهارات والقدرات المطلوبة
• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.
• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.
• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.
• رجادة امتخدا الحامب اآللط لأنظمة الم للمات لالو ات المحلية.
• رجادة اللغة اإلنجليزية ق اج ة ل تا ة.
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بطاقة وظيفية رقم ()18

• ام اللظي ة :ممؤلا ال القات ال امة لاإلعال .

مرجعية الوظيفة

• ل يا ال مادة .

مختصر الوظيفة

• الت جيي نو ة ال مادة رعالمياً  ،لمتا ة ممتلزمات تنظي اللقا ات داخا ال مادة.

مهام الوظيفة

• ر جاز دلج ال مادة من خالا المنام ات رعالمياً لاعداد جامج تلي

ثذه المنام ات.

• المواج ة فط رعداد افتتاب لختا األنو ة الجام ة لتغ يتثا رعالمياً.
• امتق اا اللفلد لزلاج ال مادة لاعداد جامج الزياجات المنام ة لث .
• رعداد لتنظي الندلات لالمؤتمجات الخاصة ال مادة.

• اإلوجاي علط الللاز دعا ية لاإلعالنية لهدايا التذ اجية لالصلج .
• التنمي مع رداجة ال القات ال امة لاإلعال الجام ة فيط يا ميا يخيا متا ية لاعيالن أخ ياج منميل ط
ال مادة لالتنمي مع لحدة تقنية الم للمات فط عجضثا على الواوات لالللحات اإلعالنية.

• متا ة ما ينوج عن ال مادة فط الصحي المحلية لعجضثا على م ادة عميد ال مادة.
• رقامة عالقات ممتمجة لمنتظمة مع اإلداجات ذات ال القة فيما يخد مصلحة .
• التنمي مع رداجة الجام ة إل جاز مد التلمع فط نوا ات ال مادة.
• رعداد لمتا ة األل اج النظامية لزلاج ال مادة من خاجخ الممل ة.
• القيا
•

ق أعماا أخج ي لي ثا من ق ا ال ميد أل ل ال ال مادة .

المؤهالت والخبرات المطلوبة

اللجيلس آداب تخصا رعال لعالقات عامة أل الوثادة الجام ية.

• منة على األقا فط مجاا اإلعال لال القات ال امة.

المهارات والقد ارت المطلوبة

• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.

• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.
• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.

• رجادة امتخدا الحامب اآللط لأنظمة الم للمات لالو ات المحلية.
• رجادة اللغة اإلنجليزية ق اج ة ل تا ة.
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بطاقة وظيفية رقم ()11

• ام اللظي ة :مديج لحدة تقنية الم للمات .

مرجعية الوظيفة

• ل يا ال مادة .

مختصر الوظيفة

• اإلويجاي علييى ميييج ال مييا م امييا ال مييادة لقاعييات الت لييي اإلل تجلنيط ،لتن يييذ الميامييات لال يجامج
الم تمدة لمجاالت تقنية الم للمات لالخدمات الت ليمية المماعدة.

مهام الوظيفة

• اال ال على أحد الممتجدات فط هذا المجاا لتلفيجها حمب األنظمة لالت ليمات.
• المماهمة فط تدجيب لت هيا منمل ط ال مادة أعضا ( هي ة التدجيس – اإلداجيين – ال نيين) .
• تقدي الخدمات االمتواجية لالتقنية لل مادة لالدع ال نط فيما يت ل
• تحدي

امتخدامات الحامب اآللط.

يانات لم للمات منمل ط ال مادة ا عا لتل يقثا لالمت ادة منثا عند الحاجة.

• تحدي لت ليج ملقع ال مادة على الو ة ال ن لتية لاضافة الخدمات عليا .

• المماهمة لالتنمي مع األقما لاإلداجة عند الحاجة لتلفيج أل تصمي ال جامج لاألنظمة.
• اإلوجاي على توغيا لصيانة أجثزة الحامب اآللط لالو ات ل أجثزة التلزيع لما يت ثا من أنظمة
التوغيا لال جامج الت يقية التنمي مع مج ز تقنية الم للمات الجام ة.

• اإلوجاي على المواجيع الجديدة التقنية ال مادة لمتا ة تن يذها من ق ا الوج ات المن ذة.
• اإلوجاي على م اما الحامب اآللط ال مادة.

• مماعدة أعضا هي ة التدجيس لال الب فط توغيا أجثزة اللما ا الت ليمية.
• القيا

ق أعماا أخج يت ت لي ا ثا من ق ا ل يا ال مادة.

المؤهالت والخبرات المطلوبة

• وثادة جام ية فط مجاا الحامب اآللط أل تقنيات الت لي .
• منتان على األقا عماا تقنية الم للمات.

المهارات والقدرات المطلوبة

• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.

• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.

• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.
• رجادة اللغة اإلنجليزية ق اج ة ل تا ة.
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بطاقة وظيفية رقم ()22

• ام اللظي ة :فنط حامب آلط لو ات .

مرجعية الوظيفة

• مديج لحدة تقنية الم للمات.

مختصر الوظيفة

• اإلعالن على الواوات لتج يب األجثزة الخاصة االجتماعات لالممؤلا عن األجثزة اإلل تجلنية فط
ال صلا الدجامية لصيانة أجثزة منمل ط ال مادة.

مهام الوظيفة

• المماهمة فط تدجيب لت هيا منمل ط ال لية (( هي ية التيدجيس – اإلداجييين – ال نييين) رتقيان اميتخدا
الحامب اآللط لال ما اإلل تجلنط.

• تقدي الخدمات االمتواجية لالتقنية لل لية فيما يت ل
• تحدي

امتخدامات الحامب اآللط.

يانات لم للمات منمل ط ال لية ا عا لتل يقثا لالمت ادة منثا عند الحاجة.

• تلفيج ق ع الغياج لألجثزة لالم اما رن دعت الحاجة لذلك.

• تقدي الدع ال نط ألعضا هي ة التدجيس لالمنمل ين حياا تصمي الملاقع الجممية .
• تلصيا األجثزة الجديدة و ة اإلنتجنت لاإلوجاي عليثا.
• التقيي الممتمج لألجثزة لال جامج لالت د من أدا ثا.

• مماعدة أعضا هي ة التدجيس لال الب فط توغيا أجثزة اللما ا الت ليمية.
• القيا

ق أعماا أخج يت ت لي ا ثا من ق ا مديج لحدة تقنية الم للمات.

المؤهالت والخبرات المطلوبة

• د لل حامب آلط مع الخ جة الالزمة أل الوثادة الجام ية فط مجاا الحامب اآللط.
• منة على األقا عماا الحامب اآللط.

المهارات والقدرات المطلوبة

• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.

• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.

• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.
• رجادة اللغة اإلنجليزية ق اج ة ل تا ة.
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بطاقة وظيفية رقم ()21

• ام اللظي ة :ممؤلا لحدة الم انط لالصيانة .

مرجعية الوظيفة

• ل يا ال مادة .

مختصر الوظيفة

• اإلوجاي على أعماا الصيانة اللقا ية لالنظافة الدلجية فط ال مادة.

مهام الوظيفة

• متا ة الصيانة من خالا لب م اوج من ق ا األقما لالم اتب .

• متا ية الصييانة اللقا يية للح ياظ عليى اميتمجاج أدا األجثيزة لالم يدات لذليك مين خيالا عميا جيدلا
لجميع أقما ال مادة لم املثا لأما ن األجثزة للقت محدد مم قاً ل ما الصيانة الالزمة لثا .

• متا ة تن يذ الت ديالت الالزمة على م نى ال مادة لذلك الت الن مع اإلداجة ال امة للصيانة الجام ة
من خالا جم مقتجب من ق ا ال مادة حلا الت ديا أل اإلضافة الم لل ة حي يقل فجي من صيانة

الجام ة دا ال ما ما لب .

• متا ة احتياجات ال مادة من أعماا الصيانة لالتجمي لصيانة األجثزة لالم دات لاأل ا لالت د من
التن يذ على اللجا الم للب .

ال مادة لمتا ة صيانتثا.

• اإلوجاي على الخدمات لالمجاف

• اإلوجاي على أجثزة األمن لالمالمة ال مادة لمتا ة صيانتثا.
• رعداد تقاجيج دلجية عن وؤلن اللحدة لتقديمثا رلى ل يا ال مادة .
• رعداد تقاجيج أدا الملظ ين فط اللحدة لجف ا رلى ل يا ال مادة .

• تقدي تلصياتا من أجا تغييج أل رصالب ك األجثزة ل الم دات.
• القيا

ق أعماا أخج ي لي ثا من ق ا ال ميد أل ل ال ال مادة .

• حد أدنط د لل رداجق .

المؤهالت والخبرات المطلوبة

• منة على األقا فط مجاا الخدمات المماندة.

المهارات والقدرات المطلوبة

• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.

• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.

• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.
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بطاقة وظيفية رقم ()22

• ام اللظي ة :ممؤلا لحدة المتا ة اإلداجية .

مرجعية الوظيفة

• ل يا ال مادة .

مختصر الوظيفة

• متا ة مماج الم امالت الخاصة ال مادة ملا الصيادجة مين م تيب ال مييد أل م اتيب ل يال ال ميادة أل
جؤما األقما أل مديج اإلداجة لالت د من لصللثا فط لقتثا لمن الجد عليثيا مين ق يا الجثية المميؤللة
أل المختصة.

مهام الوظيفة

• اإلوجاي على تن يذ الق اججات لالت لي ات الصادجة مين ال ميادة لل االتثيا لادا اجتثيا لأقميامثا لفي الجيدلا
الزمنط الم ملا لثا.

• الت قييب عليى الم يامالت اإلداجيية لالماليية الداخليية لالخاججيية المحالية مين ال ميادة لل التثيا لادا اجتثيا
لم ات ثا اإلداجية لأقمامثا.

• رعداد تقجيج يتضمن افة ال يانات لم للمات عن ميج ال ميا لميد االلتي از تن ييذ القي اججات لالت لي يات
لاحالة الم امالت للجثات الممت يدة.

• التنمي ألق نوا أل اجتما لجدللتا لضمان عد لجلد ت اجضات.

• تقدي أق مقتجحات من و نثا أن تماعد على مجعة رنجاز الم امالت ين مختلي الجثات داخا لخياجخ
ال مادة الجد عليثا.

• ح ظ المل ات لالم يامالت الخاصية عمياا المتا ية ميللب يمياعد عليى اميتخجاجثا لاميتججاعثا فيط
مثللة ليمج.

• القيا
•

ق أعماا أخج ي لي ثا من ل يا ال مادة .

حد أدنى ال انلية ال امة

المؤهالت والخبرات المطلوبة

• منة على األقا فط مجاا متا ة الم امالت.

المهارات والقدرات المطلوبة

• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.

• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.

• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.
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بطاقة وظيفية رقم ()23

• ام اللظي ة :ممؤلا وؤلن ال الب .

مرجعية الوظيفة

• ل يا ال مادة .

مختصر الوظيفة

• تقدي االمتواجات الالزمة لل الب لت صيجه حقلقث الجام ية لالحصلا عليثيا مين خيالا القنيلات
النظامية.

مهام الوظيفة

• تلقييط الو ي الق المقدميية ميين ال ييالب و ي ن المو ي الت األ اديمييية لجيييج األ اديمييية التييط يت ييجك لثييا
ال الب داخا ال مادة لتلجيثثا لل يا ال مادة.

• امتق اا المخال ات التط يحيلثا أعضا هي ة التدجيس لمن فى ح مث .
• دعلة من تدعل الحاجة رلى مما أقلالا من أ جاي القضية .
• رعالن ضلا

مللك ال الب لمن فط ح مث داخا ال مادة أل فط أق من مجافقثا.

• رعييالن ال ييالب ال قل ييات الت دي ييية علييى ال ل يية المخييال ين حمييب األنظميية لالليلا ح الم مييلا ثييا فييط
الجام ة.

• الجفع ق اججات لجنة حا المو الت ال ال ية رلى ل يا ال مادة للجفع للجثة المختصة.
• تن يذ ما ي ل ا ا ل يا ال مادة من أعماا.

المؤهالت والخبرات المطلوبة
•

اللجيلس الوثادة الجام ية ( د لل رجواد ال ط ) .

• منة على األقا فط مجاا اإلجواد ال ال ط .

المهارات والقدرات المطلوبة
• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.
• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.
• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.
• رجادة امتخدا الحامب اآللط لأنظمة الم للمات لالو ات المحلية.
• رجادة اللغة اإلنجليزية ق اج ة ل تا ة.
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بطاقة وظيفية رقم ()24

• ام اللظي ة :ممؤلا وؤلن أعضا هي ة التدجيس .

مرجعية الوظيفة

• ل يا ال مادة .

مختصر الوظيفة

• اإلوجاي على وؤلن أعضا هي ة التدجيس لمن فط ح مث .

مهام الوظيفة

• رعييداد مل ييات أعضييا هي يية التييدجيس المجوييحين لل مييا ال مييادة  ،لمتا يية رج ي اج ات الت اقييد لميين ت ي
تجويحث  ،لامتق الث لتلجيثث رلى األقما الم نية.

• عما اإلحصا يات عن أعضا هي ة التدجيس لمن فى ح مث ال مادة.

• ح ظ الق اججات الصادجة عن الجام ة لمن رداجة ال مادة فط مل ات خاصة ثا ل متا ة تن يذها.

• متا ة اعتماد اإلجازات ال ادية لاالض اججية ألعضا هي ة التدجيس لالمحاضيجين لت لييغ عميادة ويؤلن
هي ة التدجيس لالملظ ين ذلك ل تاجيخ م اوجتث ال ما .

• متا ة اعتماد وثادات الت جيي لمنمل ط ال مادة لفقاً للنظا .
• متا ة اعتماد رخال ال جي لمن ينتثط عملا فط ال مادة .

• متا ة اعتماد خ ا ات تحليا أعضا هي ة التدجيس لمن فط ح مث لل وي ال ط.

• متا ة اعتماد ال يانات الخاصة د مثمة ألعضا هي ة التدجيس أل انتثا ثا لمن فط ح مثي داخيا
أل الجام ة خاججثا.

• القيا األعماا التط تمند رليا من ق ا ل يا ال مادة.
• ال انلية ال امة حد أدنط.

المؤهالت والخبرات المطلوبة

• منة على األقا عماا وؤلن أعضا هي ة التدجيس.

المهارات والقدرات المطلوبة

• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.

• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.
• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.

• رجادة امتخدا الحامب اآللط لأنظمة الم للمات لالو ات المحلية.
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بطاقة وظيفية رقم ()25

• ام اللظي ة :أمين الم ت ة .

مرجعية الوظيفة

• ل يا ال مادة .

مختصر الوظيفة

• جمع مصادج ال ح ال لمط فط مختلي التخصصات لتنظيمثا ،ل ذلك تنظي رعاجتثا لل اح ين من
أعضا الثي ة التدجيمية لالمتدج ين لال الب .

مهام الوظيفة

• تنظي رعاجة ال تب لالمجاجع رلى ال اح ين من أعضا الثي ة التدجيمية لالمتدج ين لال الب .
• تنظي هذه المصادج ما يت
رليا عل الم ت ات.

مع أحد التنظيمات لاللما ا الم ت ية الحدي ة لحمب آخج ما تلصا

• تمثيا عمليات االمتججا لثذه المصادج لامت مالثا لتثي ة اللما ا الالزمة المت مالثا لاعداد
الم ة الم انية الم لل ة التط تحق أفضا ممتليات الخدمة الم ت ية لل اح ين.

• ت مين خدمة التصليج المجي ة ل م الغ جمزية لل اح ين من أعضا الثي ة التدجيمية لالمتدج ين
لال الب  ،حي تصجي هذه الم الغ فط عملية صيانة أجثزة التصليج الخاصة الم ت ة لفط ت مين

الممتلزمات الضجلجية الالزمة من لج لخالفا .

• متا ة األقما ال لمية لتحدي

ال تب لالدلجيات لالمجالت ال لمية ص ة دلجية .

• التنمي مع دلج النوج إلمداد الم ت ة قلا النوج الحدي ة لمن
•

المؤهالت والخبرات المطلوبة

اللجيلس آداب تخصا م ت ات أل الوثادة الجام ية.

• منة على األقا فط مجاا رداجة الم ت ات.

المهارات والقدرات المطلوبة

• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.

• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.

• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.
• رجادة امتخدا الحامب اآللط لأنظمة الم للمات لالو ات المحلية.
• رجادة اللغة اإلنجليزية ق اج ة ل تا ة.
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مجاج ة األقما .

بطاقة وظيفية رقم ()25
• ام اللظي ة :ممؤلا ال جامج ال امة .

مرجعية الوظيفة

• ل يا ال مادة .

مختصر الوظيفة
• رنوا قاعدة متخصصة لل جامج التدجي ية لالتلاصا مع أصحاب األعماا لالممؤللين المؤممات
الح لمية لتزليده الممتجدات فط مجاا تخ ي لتصمي ال جامج التدجي ية .

مهام الوظيفة

• المواج ة فى ت ي أدلات ممح ميدانط واما للت جي على احتياجات مؤممات الق ا الخاا
من اللظا ي لمت ل اتثا من التدجيب لالت هيا .

• رنوا قاعدة متخصصة للم للمات التدجي ية تتضمن يانات عن التخصصات المتاحة عن خجيجط
ق اعات الت لي لأعداد خجيجيثا لاللظا ي المتلافجة فط مل ال ما لمت ل اتثا لالمت انة ثا فط

تخ ي لتصمي ال جامج التدجي ية .

• التنمي مع لحدة التملي لإلعالن عن ال جامج التدجي ية الممتلفية لوجل الت ي .
• التلاصا مع المجوحين ل جامج التدجيب .

• رعداد جدلا التدجيب ل الزياجات الميدانية لتقمي مجملعات ال ما .

• متا ة ال جامج التدجي ية لتقييمثا لتمل التقاجيج من الموجي على تلك ال جامج لت ليجها .
• متا ة ممتحقات المواج ين لالجثة التدجي ية .
• تن يذ ما ي ل ا ا ل يا ال مادة من أعماا.
• ال انلية ال امة حد أدنط.

المؤهالت والخبرات المطلوبة

• منة على األقا فى لحدة ال جامج ال امة.

المهارات والقدرات المطلوبة

• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.

• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.
• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.

• رجادة امتخدا الحامب اآللط لأنظمة الم للمات لالو ات المحلية.
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بطاقة وظيفية رقم ()27
• ام اللظي ة :ممؤلا لحدة النوج التلعلق .

مرجعية الوظيفة
• ل يا ال مادة .

مختصر الوظيفة
• التنمي مع المداجس لاألندية لالجم يات األهلية لجيجها من المؤممات الح لمية لاألهلية اللاق ة
فط ن ا نوا ال مادة لتن يذ الحمالت اإلجوادية المختل ة

مهام الوظيفة
• المواج ة فى ت ي

أدلات ممح ميدانط واما لجصد أية ظلاهج مل ية قد تظثج فط المجتمع

المحلط.
• اإلوجاي على رعداد لانتاخ اللما ا لال جامج التلعلية لاإلجوادية لنوج اللعط ين أفجاد المجتمع .
• فتح قنلات التلاصا المواج ة فط رعداد ال جامج اإلجوادية الصح ية لالتل زيلنية التنمي مع التلعية
لاإلجواد المؤممات ذات ال القة .
• التنمي مع المداجس لاألندية لالجم يات األهلية لجيجها من المؤممات الح لمية لاألهلية اللاق ة
فط ن ا ال مادة لتن يذ الحمالت اإلجوادية المختل ة لف الخ

لال جامج الم دة ما قاً.

• تن يذ ما ي ل ا ا ل يا ال مادة من أعماا.

المؤهالت والخبرات المطلوبة
• ال انلية ال امة حد أدنط.

• منة على األقا فط مجاا النوج التلعلق  ،أل ال القات ال امة .

المهارات والقدرات المطلوبة

• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.

• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.

• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.
• رجادة امتخدا الحامب اآللط لأنظمة الم للمات لالو ات المحلية.
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بطاقة وظيفية رقم ()28
• ام اللظي ة :ممؤلا لحدة ال جامج الصي ية .

مرجعية الوظيفة
• ل يا ال مادة .

مختصر الوظيفة
• اإلوجاي على رداجة ال جامج اإل اج ية لل الب الم لديين من منمل ط جام ة القصي أل الجام ات
األخج .

مهام الوظيفة
• مخا ة األقما المختل ة ليات الجام ة إلعداد ال جامج الممتثدفة لالتنمي لتلفيج أعضا هي ة
التدجيس .

• متا ة الخدمات التدجي ية لالم اما المتخصصة الم لل ة.

• التنمي مع لحدة التملي لإلعالن عن ال جامج الممتلفية لوجل الت ي .
• التلاصا مع المجوحين لل جامج .
• رعداد جدلا ا جنامج .

• رداجة اإلعاوة فط ال جامج الت ججية ذات اإلعاوة ال املة .

• اإلوجاي على الح الت لاألنو ة ال امة الموتج ة ين ال جامج المختل ة .

• متا ة ممتحقات المواج ين لالجثة التدجي ية لاعداد الوثادات الخاصة ال الب .
• تن يذ ما ي ل ا ا ل يا ال مادة من أعماا.
• ال انلية ال امة حد أدنط.

المؤهالت والخبرات المطلوبة

• منة على األقا فى مجاا ال جامج الصي ية أل التدجيب .

المهارات والقدرات المطلوبة

• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.

• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.

• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.
• رجادة امتخدا الحامب اآللط لأنظمة الم للمات لالو ات المحلية.
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بطاقة وظيفية رقم ()21
• ام اللظي ة :ممؤلا لحدة الدلجات ال لمية .

مرجعية الوظيفة

• ل يا ال مادة .

مختصر الوظيفة

• اإلوجاي على رداجة ال جامج ال لمية فط مختلي ال لل الوجعية ملا فى مقج ال مادة أل التنمي
مع المماجد ال جق من قة القصي .

مهام الوظيفة

• التنمي مع الويلخ لأعضا هي ة التدجيس المتخصصين لتقدي جؤيتث حلا الدلجات المقتجحة.
• التنمي مع رداجة المماجد ال ج التط تقي هذا النل من الدلجات ال لمية .
• االتصاا المحمنين لأها اليماج لتغ ية ت اليي الدلجة .

• التنمي مع م اتب الدعلة لتزليد ال الب ال تب لالنوجات .
• متا ة الدعاية للدلجات حتى ي ج مجتادلها.
• تمجيا الدلجات ،لنقلثا ع ج اإلنتجنت.
• الحجا على تنمي الدلجات.

• تنظي الحضلج ،لاالنصجاي .

• اإلعالن عن ملاعيد االخت اجات لالنتيجة
• اإلوجاي على رصداج اإلجازات ال لمية .
• تن يذ ما ي ل ا ا ل يا ال مادة من أعماا
• ال انلية ال امة حد أدنط.

المطلوبة والخبرات المؤهالت

• منة على األقا فط مجاا الدلجات ال لمية أل رداجة ال جامج أل التدجيب .

المهارات والقدرات المطلوبة

• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.

• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.
• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.

• رجادة امتخدا الحامب اآللط لأنظمة الم للمات لالو ات المحلية.
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• ام اللظي ة :ج يس الد للمات .

مرجعية الوظيفة

• ل يا الوؤلن الت ليمية .
•

بطاقة وظيفية رقم ()32

مختصر الوظيفة

اإلوجاي على الد للمات المقدمة فى ال مادة من خالا رداجة عملية تمجيا لتن يذ ال جامج

األ اديمية لفقاً للنظ لالللا ح لالقلانين.

مهام الوظيفة

• اإلو اجي على ملظ ط لحدة وؤلن الد للمات .
• اإلوجاي على امتق اا ل ات المتقدمين.

• اإلوجاي على رعالن نتيجة الق لا لمتا ة مل ات الداجمين.
• متا ة الوؤلن المالية للت د من مداد جمل التمجيا.
• التنمي مع الوؤلن األ اديمية لاألقما ال لمية فط رعداد الجدالا الدجامية.
• اإلوجاي على تمجيا المقججات للداجمين.
• اإلوجاي على رصداج ولي التمجيا الم د ية لالنثا ية.
• اإلوجاي على رصداج اإلحصا ات الالزمة.
• متا ة الحضلج لالغياب لل الب مع الوؤلن األ اديمية لاألقما ال لمية.
• اإلوجاي على رصداج الوثادات للداجمين.
• القيا ما ي لي ا من أعماا فط مجاا اختصاصا.
• الوثادة الجام ة.
•

ال

المؤهالت والخبرات المطلوبة

منلات على األقا فى مجاا وؤلن الد للمات .

المهارات والقدرات المطلوبة

• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.

• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.
• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.

• رجادة امتخدا الحامب اآللط لأنظمة الم للمات لالو ات المحلية.
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بطاقة وظيفية رقم ()31

• ام اللظي ة :عضل مل ات الد للمات.

مرجعية الوظيفة

• ج يس الد للمات.

مختصر الوظيفة

• اإلوجاي على رداجة مل ات الداجمين لفقاً للنظ لالللا ح لالقلانين.

مهام الوظيفة
• رنوا مل ات ل ا داجس جديد.
• ح ظ أل اج الق لا ل ا داجس مل ا.
•

رضافة ا ال يانات لالم للمات الخاصة الداجس رلى مل ا.

• رعداد المل ات لتنظيمثا.
• رعداد ملي ل ا د لل .
• ح ظ الم للمات الخاصة ا د لل فط مل ا.
•

عما اإلحصا ات لال ولي التط تمثا ال ح

فط المل ات.

• القيا ما ي لي ا من أعماا فط مجاا اختصاصا.

المؤهالت والخبرات المطلوبة
•

انلية عامة حد أدنط.

• منة على األقا فى مجاا وؤلن الد للمات .

المهارات والقدرات المطلوبة
• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.
• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.
• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.

• رجادة امتخدا الحامب اآللط لأنظمة الم للمات لالو ات المحلية.
89

بطاقة وظيفية رقم ()32

• ام اللظي ة :ج يس الدلجات .

مرجعية الوظيفة

• ل يا الوؤلن الت ليمية .

مختصر الوظيفة

• اإلوجاي على الدلجات المقدمة فى ال مادة من خالا رداجة عملية تمجيا ال جامج األ اديمية
لتن يذها لفقاً للنظ لالللا ح لالقلانين.

مهام الوظيفة

• التنمي مع الوؤلن األ اديمية لتحديد ال جامج التدجي ية التط يم ن تقديمثا لال ات الممتثدفة مين
الدلجات لال جامج التدجي ية لال ما على ت ليجها.

هذه ال جامج  ،لمتا ة امتحدا

• رعداد الخ ة المنلية لال صلية ل جامج التدجيب لالدلجات القصيجة.
•

مخا ات الدلا ج الح لمية لالمؤممات لالوج ات فيما يخا الدلجات .

•

التنمي مع من ذ الدلجة و ن (المدة  ،اللقت  ،عدد الماعات  ،أيا الدجامة األم لعية).

•

فتح ملي للدلجة يتضمن ا يانات المتدج ين لعقلد األماتذة لالموجفين .

• متا ة تمجيا الم تدج ين لم دالت الحضلج لالغياب .

• التلاصا مع الممجلين ع ج جما ا قصيجة لمجاج ة ال مادة المت ماا يانات التمجيا.
•
•

اإلوجاي ال اما على تن يذ ال جامج التدجي ية لالدلجات القصيجة لامتخجاخ وثاداتثا.

التنمي مع الوؤلن ال نية فيما يت ل

إعداد التجثيزات الالزمة للدل اجت لال جامج التدجي ية.

• تنمي رقامة ح الت االفتتاب أل ختا ال جنامج .

• القيا ما ي لي ا من أعماا فط مجاا اختصاصا.
• الوثادة الجام ة.

المؤهالت والخبرات المطلوبة

• منة على األقا فى مجاا وؤلن الدلجات .

المهارات والقدرات المطلوبة

• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.

• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.

• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.

• رجادة امتخدا الحامب اآللط لأنظمة الم للمات لالو ات المحلية.
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بطاقة وظيفية رقم ()33
• ام اللظي ة :عضل مل ات الدلجات.

مرجعية الوظيفة

• ج يس الدلجات.

مختصر الوظيفة

• اإلوجاي على رداجة مل ات الداجمين لفقاً للنظ لالللا ح لالقلانين.

مهام الوظيفة
• رنوا مل ات ل ا متدجب جديد.
• ح ظ أل اج التجويح ل ا متدجب مل ا.
•

رضافة ا ال يانات لالم للمات الخاصة المتدجب رلى مل ا.

• رعداد لتنظي المل ات.
• رعداد ملي ل ا جنامج تدجي ط.
• ح ظ الم للمات ال خاصة ا جنامج تدجي ط فط مل ا.
•

عما اإلحصا ات لال ولي التط تمثا ال ح

فط المل ات.

• القيا ما ي لي ا من أعماا فط مجاا اختصاصا.
•

انلية عامة حد أدنط.

المؤهالت والخبرات المطلوبة

• منة على األقا فى مجاا وؤلن الد للمات .

المهارات والقدرات المطلوبة
• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.
• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.
• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.
• رجادة امتخدا الحامب اآللط لأنظمة الم للمات لالو ات المحلية.
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بطاقة وظيفية رقم ()34

• ام اللظي ة :مديج وؤلن ال جل .

مرجعية الوظيفة

• ل يا الوؤلن الت ليمية .

مختصر الوظيفة

• اإلوجاي علط تمثيا النلاحط اإلداجية لخدمة ال ملية الت ليمية جل ال مادة.

مهام الوظيفة

• اإلو اجي على ملظ ط لحدة وؤلن ال جل .

• تحديد جميع الممتلزمات الخاصة جل ال مادة من أجثزة لقج امية لأ ا

للما ا ت ليمية لجف ثا

رلى ال ميد.

• اإلوجاي على تثي ة القاعات الدجامية الصلجة الم لل ة.

• اإلوجاي على عملية الججد المنلق لجفع التقاجيج الخاصة ثا.
• تلقط ل ات الصيانة لألجثزة من ال جل لال ما على تن يذها.
• اإلوجاي على تلزيع األجثزة لال تب لاأل ا

لالقج امية لاللما ا الت ليمية ال جل .

• متا ة مجاق ة المخزلن لاللاجد لالمنصجي من الممتلد .
• اإلوجاي على المجامالت الخاصة الوؤلن اإلداجية.

• اإلوجاي على عمليات االتصاا الالزمة مع الجثات الم نية ال مادة.
• اإلوجاي على الصادج لاللاجد من ال مادة لاليثا .
• جفع تقاجيج األدا عن ال املين اإلداجيين ال جل .
• القيا ما ي لي ا من أعماا.
• الوثادة الجام ة.
•

ال

المؤهالت والخبرات المطلوبة

منلات على األقا فط مجاا وؤلن ال جل .

المهارات والقدرات المطلوبة

• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.

• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.

• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.

• رجادة امتخدا الحامب اآللط لأنظمة الم للمات لالو ات المحلية.
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بطاقة وظيفية رقم ()35

• ام اللظي ة :الموجي اإلداجق لل جل .

مرجعية الوظيفة

• مديج وؤلن ال جل .

مختصر الوظيفة

• تمثيا النلاحط اإلداجية لخدمة ال ملية األ اديمية ج ال مادة.

مهام الوظيفة

• تحديد جميع الممتلزمات الخاصة ج ال مادة من أجثزة لقج امية لأ ا
رلى مديج وؤلن ال جل .

• الت د من تثي ة القاعات الدجامية الصلجة الم لل ة.

• اإلوجاي على عملية الججد المنلق لجفع التقاجيج الخاصة ثا.
• تحديد لتجثيز ل ات الصيانة لألجثزة.
• تمل

افة األجثزة لال تب لاأل ا

لالقج امية لاللما ا الت ليمية لتلزي ثا.

• مجاق ة المخزلن لاللاجد لالمنصجي من الممتلد .
• عما المجامالت الخاصة الوؤلن اإلداجية.

• عما االتصاالت الالزمة مع الجثات الم نية ال مادة.
• متا ة الصادج لاللاجد من ال مادة لاليثا.

• جفع تقاجيج األدا عن ال املين اإلداجيين ال ج .
• القيا ما ي لي ا من أعماا.
• الوثادة الجام ة.

المؤهالت والخبرات المطلوبة

• منة على األقا فى مجاا وؤلن ال جل .

المهارات والقدرات المطلوبة

• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.

• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.
• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.

• رجادة امتخدا الحامب اآللط لأنظمة الم للمات لالو ات المحلية.
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للما ا ت ليمية لجف ثا

بطاقة وظيفية رقم ()35

• ام اللظي ة :أخصا ط تملي ت ليمط .

مرجعية الوظيفة

• ل يا الوؤلن الت ليمية .

مختصر الوظيفة

• اإلوجاي على تملي الدلجات التدجي ية لال جامج التط تن ذها عمادة خدمة المجتمع .

•

اإلوجاي على تملي

الممتمج فط الجام ة.

مهام الوظيفة

الدلجات التدجي ية لال جامج التط تن ذها عمادة خدمة المجتمع لالت لي

• تنظي االتصاالت المؤممات اإلعالمية لاعداد اللقا ات .

• ريجاد قنلات الت اه لالت الن ين عمادة خدمة المجتمع لالت لي الممتمج لالمؤممات األ اديمية
لجيج األ اديمية المحلية لالخاججية.

• رعداد مذ جات الت اه مع المؤممات األ اديمية لجيج األ اديمية المحلية لالخاججية.
•

اإلعداد لالوتجاك فط ال جامج ذات األهمية المؤتمجات لالندلات لاألنو ة االجتماعية لال جية مع

المجتمع.

• رعداد ا لتجثيزات للم اجك المختل ة داخا الجام ة لخاججثا فيما يت ل

ال مادة ،للف

اإلج اج ات الجممية ،لتلفيج ا الممتلزمات لذلك التنمي مع ال مادات لاإلداجات المختل ة فط

الجام ة.

• متا ة الملقع اإلل تجلنط الخاا ال مادة.
• القيا ما ي لي ا من أعماا.
•

المؤهالت والخب ارت المطلوبة

اللجيلس االقتصاد لاإلداجة أل وثادة جام ية فى مجاا التملي

• منتان على األقا فى مجاا التملي .

المهارات والقدرات المطلوبة

• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.

• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.

• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.

• رجادة امتخدا الحامب اآللط لأنظمة الم للمات لالو ات المحلية.
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بطاقة وظيفية رقم ()37

• ام اللظي ة :ج يس لحدة الق لا لالتمجيا .

مرجعية الوظيفة

• ل يا الوؤلن الت ليمية .

مختصر الوظيفة

• اإلوجاي على افة الخدمات المت لقة تح اب الق لا ل رج اج ال جز الم د ط لاج اج المقا الت
الوخصية .

مهام الوظيفة

• اإلو اجي على ملظ ط لحدة الق لا لالتمجيا.

• تحديد الملاعيد المت لقة تح اب الق لا لالتمجيا لملاعيد المقا الت الوخصية .

• المماعدة فط لضع الم اييج المت لقة المقا الت الوخصية لاخت اجات تحديد الممتل .

• التنمي ل قد اللجان المختصة المقا الت الوخصية لاإلوجاي ال ا على المقا الت الوخصية.
• اقتجاب الخ

لال جامج التط تضمن ميج أعماا الق لا.

• متا ة ميامات الق لا الجام ات األخج لاالمت ادة من تجاج ثا.
• مجاج ة افة ممتندات الملي األ اديمط لل الب وثادة القيد لمجا ال المات لاإلفادات.

• القيا إحصا يات دلجية عن أعداد المق للين لالملتحقين لالممجلين لالخجيجين ل ا فصا دجامط.
• حا القضايا ال ال ية المت لقة التمجيا أل جصد ال المات.
• القيا ما ي لي ا من أعماا فط مجاا اختصاصا.
• الوثادة الجام ة.

المؤهالت والخبرات المطلوبة

• منة على األقا فى مجاا الق لا لالتملي .

المهارات والقدرات المطلوبة

• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.

• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.

• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.
• رجادة امتخدا الحامب اآللط لأنظمة الم للمات لالو ات المحلية.
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بطاقة وظيفية رقم ()38
• ام اللظي ة :ملظي لحدة الق لا لالتمجيا .

مرجعية الوظيفة

• ج يس لحدة الق لا لالتمجيا.

مختصر الوظيفة

• مجاج ة افة ممتندات الملي األ اديمط لل الب وثادة القيد لمجا ال المات لاإلفادات لامت ماا
اإلج اج ات النظامية للقيد .

مهام الوظيفة
• امت ماا اإلج اج ات النظامية للقيد لالتحليا من خاجخ الجام ة لاعادة القيد لم ادلة الوثادات.
• امتق اا المجاج ين من ألليا األملج لال الب للت قيب على م امالتث لامت ماجاتث .
• نم ة ال الب التخصصات المختل ة لف جج اتث لمت ل ات ا ال جامج .
• مجاج ة افة ممتندات الملي األ اديمط لل الب وثادة القيد لمجا ال المات لاإلفادات.
• تمل لتن يذ ل ات الت جيا لالتحليا من تخصا آلخج ل ل ات رعادة القيد لاالنمحاب من ال صا
الدجامط.

• رعال ال الب حاالتث األ اديمية  ،لفصا ال الب الذين يجب فصلث حمب الللا ح.
• القيا ما ي لي ا من أعماا فط مجاا اختصاصا.

المؤهالت والخبرات المطلوبة
• ال انلق حد أدنط.

• منة على األقا فى مجاا الق لا لالتمجيا.

المهارات والقدرات المطلوبة

• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.

• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.
• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.
• رجادة امتخدا الحامب اآللط لأنظمة الم للمات لالو ات المحلية.
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بطاقة وظيفية رقم ()31

• ام اللظي ة :ج يس لحدة الوؤلن ال نية.

مرجعية الوظيفة

• ل يا الوؤلن الت ليمية .

مختصر الوظيفة

• اإلوجاي على ميج ال ما م اما ال مادة لقاعات الت لي اإلل تجلنط ،لتن يذ الميامات لال جامج
الم تمدة لمجاالت تقنية الم للمات لالخدمات الت ليمية المماعدة لتحقي األهداي المحددة لثا.

مهام الوظيفة

 -1اإلوجاي اإلداجق لال نط على قاعات االجتماعات لقاعات الت لي اإلل تجلنط لصيانتثا.
 -5التنمي مع األقما لاإلداجات لتلفيج االحتياجات من الم لعات لالنماذخ .

 -3اإلوجاي على المواجيع التقنية ال مادة لمتا ة تن يذها من ق ا الوج ات المن ذة.
 -4اإلوجاي

اعة وثادات ك الدلجات تنميقاً مع وؤلن الدلجات لالوؤلن األ اديمية .

 -2اإلويجاي ال نييط علييى رعييداد م لعييات ال مييادة  ،ليوييما ( تمييل المحتييل الد اجمييط ميين أعضييا هي يية
التدجيس لنمخ  ،لتجليد  ،لتغليي  ،لتصمي جالي ) .

 -6التلصية

لب ما ينات التصليج لالتغليي لخالفا من األعماا ال نية.

 -7متا ية أعمياا صييانة أجثيزة الحاميب اآلليط لال ا يات ل ما ينيات التصيليج لاصيالب أع ياا أجثيزة
التلزيع ال مادة التنمي مع لحدة تقنية الم للمات .

 -8التنمي مع عمادة الت لي اإلل تجلنط لالت ل عن د لتجثيز القاعات الدجامية .
 -9تلفيج ق ع الغياج لألجثزة لالم اما رن دعت الحاجة لذلك.
 -11القيا

ق أعماا أخج يت ت لي ا ثا جممياً .

• الوثادة الجام ة.

المؤهالت والخبرات المطلوبة

• منتان على األقا فى مجاا الق لا لالتملي .

المهارات والقدرات المطلوبة

• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.

• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.

• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.

• رجادة امتخدا الحامب اآللط لأنظمة الم للمات لالو ات المحلية.
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بطاقة وظيفية رقم ()42
• ام اللظي ة :الموجي اإلداجق.

مرجعية الوظيفة
• ج يس لحدة الوؤلن ال نية .

مختصر الوظيفة
• متا ة ال صلا الدجامية لالم اما لالمخت جات لاعداد ال ل يات الخاصة الم اما .

مهام الوظيفة
• اإلوجاي اإلداجق علط قاعات االجتماعات لقاعات الت لي اإلل تجلنط.
• متا ية اميت ماا النمياذخ التيط تصيدجها الويؤلن ال نيية فيميا يت لي

ياألجثزة لالم اميا لالمخت يجات

لال صلا الدجامية لصيانتثا لجف ثا للجثة المختصة حمب ما هل ملضح فط النملذخ.
• متا ية األقميا ال لميية فيميا يت لي
النظامية.

ياألجثزة ال لميية جييج المميتخدمة أل التال ية لاميت ماا اإلجي اج ات

• التنمي مع األقما لاإلداجات لتلفيج االحتياجات من الم لعات لالنماذخ .
• القيا

ق أعماا أخج يت ت لي ا ثا من ق ا ج يس لحدة الوؤلن ال نية .

المؤهالت والخبرات المطلوبة
•

حد أدنى ال انلية ال امة .

• منة على األقا فط مجاا الخدمات الت ليمية أل الوؤلن ال نية.

المهارات والقدرات المطلوبة
• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.
• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.
• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.
• رجادة امتخدا الحامب اآللط لأنظمة الم للمات لالو ات المحلية.
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بطاقة وظيفية رقم ()41
• ام اللظي ة :نامخ.

مرجعية الوظيفة
• ج يس لحدة الوؤلن ال نية .

مختصر الوظيفة
• القيا

عماا النمخ لالتصليج.

مهام الوظيفة
• نمخ الخ ا ات الصادجة من أقما ال مادة لاداجاتثا.
• نمخ محاضج االجتماعات لمجلس ال مادة.
• اإلوجاي على تصليج م لعات ال مادة الت ليمية لاإلداجية .
• القيا

ق أعماا أخج يت ت لي ا ثا من ق ا ج يس لحدة الوؤلن ال نية .

المؤهالت والخبرات المطلوبة
•

حد أدنى ال انلية ال امة .

• منة على األقا فط مجاا الخدمات الت ليمية أل الوؤلن ال نية.

المهارات والقدرات المطلوبة
• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.
• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.
• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.
• رجادة امتخدا الحامب اآللط لأنظمة الم للمات لالو ات المحلية.
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بطاقة وظيفية رقم ()42
• ام اللظي ة :مديج لحدة الوؤلن األ اديمية .

مرجعية الوظيفة
• ل يا الوؤلن الت ليمية .

مختصر الوظيفة
• اإلوجاي األ اديمط على ميج ال جامج الت ليمية لالتدجي ية الخاصة ال مادة.

مهام الوظيفة
• رعداد التقاجيج الدلجية عن الوؤلن األ اديمية.
• اقتجاب م ا ت ليج ال ما األ اديمط.
• اقتجاب جامج أ اديمية جديدة ضمن ميامة الت ليج.
• اإلوجاي على تن يذ ال جامج األ اديمية (الد للمات لالدلجات).
• اإلوجاي على األقما ال لمية ال مادة.
• تو يا اللجان المتخصصة لمتا ة النلاحط األ اديمية لال لمية .
• اإلوجاي لمتا ة تقاجيج اإلنجاز الخاصة األقما ال لمية.
• القيا ما يل ا رليا من أعماا فط مجاا اختصاصا.

المؤهالت والخبرات المطلوبة
• دججة الد تلجاه .
• منة ال ما اإلداجق لاأل اديمط.

المهارات والقدرات المطلوبة
• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.
• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.
• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.
• رجادة امتخدا الحامب اآللط لأنظمة الم للمات لالو ات المحلية.
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بطاقة وظيفية رقم ()43

• ام اللظي ة :الموجي التن يذق ل جنامج ت ليمط .

مرجعية الوظيفة

• مديج لحدة الوؤلن األ اديمية .

مختصر الوظيفة

• اإلوجاي األ اديمط على ميج جنامج ت ليمط أل تدجي ط ال مادة أل أحد فجلعثا.

الوظيفية المهام

 القيا التدجيس لالتدجيب للملاد الخاصة ال جنامج .
 رعداد التقاجيج الدلجية عن ال جنامج.

 اقتجاب م ا الت ليج لجف ثا رلى مديج الوؤلن األ اديمية.
 اقتجاب جامج أ اديمية جديدة ضمن ميامة الت ليج.
 اإلوجاي لمتا ة تقاجيج اإلنجاز الخاصة ال جنامج.
 متا ة الداجمين فى ال جنامج .
 ال ما على حا المو الت الخاصة
 التنمي

الب ال جنامج.

ين أعضا هي ة التدجيس.

 جفع تقاجيج األدا الخاصة عضا هي ة التدجيس التا ين لل جنامج رلى ال ميد.
 القيا ما يل ا ا من أعماا فط مجاا اختصاصا.

• دججة الد تلجاه .

المؤهالت والخبرات المطلوبة

• منتان ال ما اإلداجق لاأل اديمط.

المهارات والقدرات المطلوبة

• القدجة على ت ليج أماليب ال ما.

• الوخصية القيادية لاالمت داد لتحما الممؤللية.

• مثاجة االتصاا مع األفجاد لتح يزه لل ما الجماعط.
• رجادة امتخدا الحامب اآللط لأنظمة الم للمات لالو ات المحلية.
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