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الهيكل التنظيمي للكلية

ألية وضع الهيكل التنظيمي للكلية
 قامت لكیة احلاس بات وتكنولوجیا املعلومات بتحدیث الھیلك التنظمیى اسرتشاد ًا هبیالك تنظمییة حمدثة لكیات
مناظرة وفق ًا ملتطلبات اجلودة و مت مراجعته ىف جلسات مناقشة حبضور القیادات و أأعضاء وحدة ضامن اجلودة
والستشارین ابجلودة .و مت اضافة جلان مثل جلنة اجلداول ادلراس یة وجداول المتحاانت والكنرتولت و نقل
تبعیة جلنة متابعة اخلرجینی لوكیل الكیة لش ئون خدمة اجملمتع وتنیة البیئة.
 عقد جلسة لس تطالع الر أأى حول مالمئته مع ا ألطراف املعنیة ابلكیة يف وجود قیادات أأاكدميیة و اداریة من

والهیلك القدمي معمتد ىف جملس الكیة رمق ( )34بتارخي ( ،)2016/7/20وبعد حتدیث الهیلك وادراج الوحدات
املس تحدثة وفق متطلبات اجلودة مت اعامتده يف جملس الكیة رمق ( )47بتارخي  ، 2017/10/18واعالنه عىل
املوقع اللكرتوىن وملصقات ابماكن خمتلفة داخل الكیة وكذكل يف مطبوعات الكیة
 ویتكون الھیلك التنظمیي لكیة احلاس بات وتكنولوجیا املعلومات جامعة املس تقبل من الدارة العلیا املمثةل يف
العمید والوالكء (لش ئون التعلمی والطالب ،و لش ئون ادلراسات العلیا والبحوث ،وخدمة اجملمتع وتنیة البیئة)،
وحدة ضامن اجلودة وا ألقسام العلمیة وجلان الكیة اخملتلفة ومدیر املبىن وما یتبعه من ادارینی و أأمن وعامل
والادارات املركزیة ابجلامعة.
 ویسمح الھیلك التنظمیي للكیة ابلتعاون املتبادل ا ألفقي والر أأيس بنی مس توايتھا وجلانه ،حیث تشلك الكیة
اللجان اخملتلفة ،اليت تتبع قطاعات الكیة الثالثة مثل جلنة ش ئون التعلمی والطالب وجلنة ادلراسات العلیا
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اجلامعة لطبیعة معل و جحم الكیة ومت اعداد الھیلك يف صورته النھائیة بعد احلصول عىل التغذیة الراجعة.

والبحث العلمي وجلنة خدمة اجملمتع و تنیة البیئة وغریھا ،و تضم ھذه اللجان ممثلنی عن ا ألطراف املعنیة من
أأعضاء ھیئة التدریس وا ألطراف اجملمتعیة والطالب.
 ویتصل الھیلك التنظمیي للكیة عىل املس توى الأاكدميى ابجلامعة من خالل قنوات اتصال العمید برئیس اجلامعة،
والوالكء بنائب رئیس اجلامعة ،واداراي ابلھیلك الدارى للجامعة من خالل قنوات اتصال املدیر الدارى للمبىن
ابملدیر التنفیذى للجامعة وما یتبعه من ادارات.

مخطط الهيكل التنظيمي للكلية
الهيكل التنظيمى و دليل التوصيف الوظيفى
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الباب الثاني

مت حتدید السلطات املنوطة مجلیع ا ألطراف املعنیة وكذكل املس ئولیات والختصاصات وا ألدوار يف دلیل التوصیف
الوظیفي واذلى بد أأ اعداده بوضع توصیف وظیفى اسرتشادى وارساهل اىل ا ألقسام العلمیة والعاملنی ابلكیة لبداء
الر أأى وبناء عىل التغذیة الراجعة مت معل دلیل التوصیف الوظیفى للكیة واعامتده ىف جملس الكیة رمق ( )34بتارخي
( )2016/7/20ومت حتدیثه واعامتده ىف جملس الكیة رمق ( )47بتارخي (. )2017/10/18
ویشمل التوصیف الوظیفي توصیف لوظائف القیادات و أأعضاء ھیئة التدریس والھیئة املعاونة والدارینی ابلضافة
اىل حتدید مھام مجیع اللجان ابلكیة ،و أأدى وجود التوصیف الوظیفى ابلكیة ايل حتدید املس ئولیات والختصاصات
بنی ا ألقسام اخملتلفة ومجیع العاملنی وعدم التداخل يف املس ئولیات والختصاصات كام ميثل ا ألساس لشغل الوظائف

و یمت الرجوع ايل التوصیف الوظیفي عند التعینی وتتحقق الكیة من تاكفؤ السلطات مع املس ئولیات من خالل
جملس الكیة اذلي یعترب أأعيل سلطة واذلى یقوم بوضع س یاسات الكیة واختاذ القرارات الس یادیة ابلكیة.
تتوافر ابجلامعة الدارات املتخصصة دلمع ا ألنشطة اخملتلفة ابلكیة وتراعي اجلامعة مالمئة الدارات املتخصصة مع
طبیعة ا ألنشطة مثل ادارة ش ئون الطالب وادارة رعایة الطالب واملشرتايت واخملازن والعالقات العامة واحلساابت
واملالیة كام حترص اجلامعة عيل توفری املتطلبات الالزمة لھذه الدارات لتاأدیة معلھا عىل الوجه ا ألمثل مثل أأھجزة
احلاسب الآيل املتصةل بش بكة قواعد البیاانت اخملتلفة ابجلامعة ابلضافة اىل التھجزیات املكتبیة والماكانت املالمئة مما
أأسھم يف رفع مس توى وكفاءة ا ألداء يف ھذه الدارات واذلي ینعكس اجیا ًاب عىل رسعة ا ألداء يف خدمة احتیاجات
الكیة.
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اخملتلفة مبا یضمن تعینی العضو املناسب يف املاكن املناسب .

إدارة الكلية (العميد و الوكالء و رؤساء األقسام)
مسمى الوظیفة  :معید الكیة
الھدف من الوظیفة:


الرشاف عىل تس یریمجیع امور الكیة الداریة واملالیة والتعلمییة والبحثیة.

املھام و املس ئولیات:


رئاسة جملس الكیة وتنفیذ قراراته وابالغ حمارض اجللسات ايل رئیس اجلامعة وابالغ السلطات
اجلامعیة اخملتصة ابلقرارات اليت جیب ابالغھا خالل مثانیة أأايم من اترخي صدورھا.
اجلامعیة ،وكذكل عن تنفیذ قرارات جملس الكیة وجملس اجلامعة واجمللس ا ألعىل للجامعات يف حدود
القواننی واللواحئ .



للعمید أأن یدعو اىل اجامتع جمالس ا ألقسام واللجان املشكة يف الكیة وفقا ألحاكم ھذا القانون ،كام هل
أأن یعرض علیھا ما یراه من املوضوعات.



الرشاف املبارش عىل وضع اخلطط السرتاتیجیة للكیة ومتابعة تقاریر اجنازھا



الرشاف املبارش عىل وضع معایری العمل ابلكیة ومتابعة تطبیق ھذه املعایری .



التنس یق بنی ا ألھجزة الفنیة والداریة والعاملنی ابلكیة.



تقدمي القرتاحات بشاأن اس تكامل حاجة الكیة من ھیئات التدریس والفنینی والھیئات املساعدة
ا ألخرى واملنشاآت والتھجزیات وا ألدوات وغریھا لدارة اجلامعة.



مراقبة سری ادلراسة والمتحاانت وحفظ النظام داخل الكیة وابالغ رئیس اجلامعة عن لك ما من
شاأنه املساس بسری العمل ابلكیة
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ترصیف أأمور الكیة وادارة ش ئونھا العلمیة والداریة واملالیة ،ویكون مس ئول عن تنفیذ القواننی واللواحئ



الرشاف عىل العاملنی اب ألھجزة الداریة ابلكیة ومراقبة أأعاملھم.



رئاسة املؤمتر العلمى العاملي للكیة وھیئھة حتریر جملتھا العلمیة.



رئاسة جملس ادارة اجملةل العلمیة للكیة .



رئاسة جملس ادارة وحدة ضامن اجلودة .

رشوط شغل الوظیفة -:


احلصول عىل درجة أأس تاذ ىف أأحد ختصصات علوم احلاس بات وتكنولوجیا املعلومات ویفضل احلاصل
عيل دورات تدریبیة ىف الدارة وجودة التعلمی اجلامعى.



قدرة عىل اختاذ القرارات والتطویر ومواجة ا ألزمات والعمل حتت ضغوط عالیة.



المتزی بدافعیة عالیة وحامس ظاھر ألداء العمل وخشصیة متوازنة وكفاءة عىل التكیف مع تغری الظروف
وكذكل قدرة عالیة عىل التصال و التفاھم مع الغری.



الرغبة ىف العمل والعطاء املس متر وحتمل املس ئولیة.



عدم وجود أأى عاھات أأو أأمراض مس تدمية تعوق العمل وذو مظھر لئق.

مسمى الوظیفة :وكیل الكیة لش ئون التعلمی والطالب
الھدف من الوظیفة:


وضع الس یاسات الالزمة لتس یری مجیع ا ألمور التعلمییة للمرحةل اجلامعیة ا ألوىل والرشاف عيل ا ألنشطة
الطالبیة.

املھام و املس ئولیات:


رئاسة جلان قطاع ش ئون التعلمی والطالب و جلنة املقاصات و جلنة معامل احلاسب الايل و الفنینی
وجلنة اجلداول ادلراس یة وجداول المتحاانت والكنرتولت.
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خربة اداریة سابقة يف اجملال الأاكدميي ویفضل من اكن یشغل مناصب قیادیة سابقــة.



ميثل الكیة يف جملس ش ئون التعلمی و الطالب ابجلامعة.



ترصیف ما خیص ش ئون التعلمی و الطالب يف الكیة والرشاف عىل التدریب العميل للطالب .



تس یری الطالب يف الكیة وترصیف مجیع ش ئونھم .



دراسة مقرتحات ا ألقسام يف شاأن الندب للتدریس والمتحاانت من خارج الكیة لعرضھا عىل جملس
الكیة .



الرشاف عىل ش ئون الطالب الوافدین .



الرشاف عىل تصممی تقاریر الحصائیات اللآزمة واليت توحض بعض البیاانت املطلوبة للطالب.



یرشف عيل اعداد قواعد البیاانت أكساس للمعلومات واختاذ القرارات واعداد توصیف وتقاریر



وضع اخلطط و الس یاسات و ا أللیات لتطبیق الالحئة ادلراس یة لستیفاء متطلبات خترج الطالب.



املشاركة يف أأعامل مرشوعات التطویر والتاأھیل ل ألعامتد ابلكیة يف املعایری اخلاصة بقطاعه.



متابعة ادخال البیاانت اخلاصة ابلطالب عيل قاعدة البیاانت ابجلامعة وحتدیثھا.



الرشاف عىل أأعامل الكنرتول .



طباعة نسخ من النتاجئ النھائیة للك فصل درايس ومراجعتھا وتوثیقھا وحفظھا.



انئب رئیس جملس ادارة وحدة ضامن اجلودة.

رشوط شغل الوظیفة :


احلصول عىل درجة أأس تاذ ىف أأحد ختصصات علوم احلاس بات وتكنولوجیا املعلومات ویفضل من هل
دورات تدریبیة ىف الدارة و جودة التعلمی اجلامعى و من هل سابق خربة اب ألنشطة الطالبیة و القدرة
عىل التواصل مع الطالب.



خربة اداریة سابقة ىف اجملال الأاكدميى.
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الربانمج ادلرايس لقطاع ش ئون التعلمی والطالب.



المتزی بدافعیة عالیة وحامس ظاھر ألداء العمل و خشصیة متوازنة و كفاءة عىل التكیف مع تغری
الظروف وكذكل قدرة عالیة عىل التصال و التفاھم مع الغری.



الرغبة ىف العمل والعطاء املس متر.



عدم وجود أأى عاھات أأو أأمراض مس تدمية تعوق العمل ,وذو مظھر لئق.

املسمى الوظیفة  :وكیل الكیة لش ئون ادلراسات العلیا والبحوث.
الھدف من الوظیفة:


الرشاف عىل تس یریمجیع امور الكیة فامی یتعلق ابدلراسات العلیا والبحث العلمي.



رئاسة جلنة ادلراسات العلیا والبحث العلمي وجلنة أأخالقیات البحث العلمي



اعداد خطة البحث العلمي يف الكیة بناء عىل اقرتاحات جمالس ا ألقسام واللجان اخملتصة.



متابعة تنفیذ ھذه اخلطة البحثیة من قبل ا ألقسام اخملتلفة ابلكیة.



الرشاف عىل تطبیق برامج ادلراسات العلیا ابلكیة وتس یری ش ئون طالب املاجس تری ومتابعة
احتیاجاتھم حال وجودها.



الرشاف عىل ش ئون واحتیاجات الھیئة املعاونة ابلكیة لنھاء دراس تھم واحلصول عىل درجاهتم العلمیة.



الرشاف عىل ش ئون النرش العلمیة يف الكیة ووضع ومتابعة تنفیذ الس یاسة املرسومة يف ھذا الشاأن .



تنظمی املؤمترات والندوات العلمیة يف الكیة وتوىل ش ئون العالقات الثقافیة اخلارجیة.



النیابة عن رئیس ھیئة حتریر جمةل الكیة قامی خیص مجیع انشطة اصدار ا ألعداد.



الرشاف عىل ش ئون املكتبة فامی خیص احتیاجات الكیة من الكتب واقرتاح خطة لزتویدھا ابلكتب
واملراجع وادلورايت.
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املھام واملس ئولیات:

رشوط شغل الوظیفة:


احلصول درجة أأس تاذ ىف أأحد ختصصات علوم احلاس بات وتكنولوجیا املعلومات ویفضل من ةل دورات
تدریبیة ىف الدارة و جودة التعلمی اجلامعى و من املمتزیین ىف جمال البحث العلمى.



خربة اداریة سابقة ىف اجملال الأاكدميى  ,مھارة عالیة ىف كتابة التقاریر.



المتزیبدافعیة عالیة و حامس ظاھر ألداء العمل و خشصیة متوازنة و كفاءة عىل التكیف مع تغری الظروف
وكذكل قدرة عالیة عىل التصال و التفاھم مع الغری.



الرغبة ىف العمل و العطاء املس متر.



عدم وجود أأى عاھات أأو أأمراض مس تدمية تعوق العمل ,وذو مظھر لئق.

الھدف من الوظیفة:


الرشاف عىل تس یریمجیع أأمور الكیة ىف جمالت خدمة اجملمتع وتنیة البیئة .

املھام واملس ئولیات:


رئاسة وتفعیل دور جلان قطاع خدمة اجملمتع وتنیة البیئة



وضع خطة خلدمة اجملمتع والرشاف عىل تفعیلھا واصدار تقاریر اجنازھا.



الرشاف عىل لك ما خیص ش ئون البیئة داخل املؤسسة من توفریو تفعیل وسائل ا ألمن و السالمة
ابلكیة والتخلص ا ألمن من النفاايت.



الرشاف عىل ما یلزم توفریه وكیفیة التعامل أأثناء ا ألزمات و الكوارث .



تفعیل املشاركة بنی املؤسسة واجملمتع احملیط واملساھمة ىف ا ألرتقاء بة.



الرشاف عىل بروتوكولت التعاون بنی الكیة والصناعة واجملمتع احملیط.
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مسمى الوظیفة :وكیل الكیة لش ئون خدمة اجملمتع و تنیة البیئة



الھامتم ابلبحوث وادلراسات التطبیقیة اللآزمة حلل املشالكت املتعلقة ابجملمتع والبیئة اب ألشرتاك مع
الھجات والھیئات اخملتلفة.



تنظمی و عقد الندوات اخلاصة مبوضوعات خدمة اجملمتع.



تنفیذ القوافل العلمیة يف اجملالت اخملتلفة ( ارشادیة – اجامتعیة – طبیة .....اخل)



یرشف عيل قواعد البیاانت اخلاصة ابلحتیاجات اجملمتعیة واملشاركة اجملمتعیة لس تخراج املعلومات
واعداد التقاریر ادلوریة والس نویة يف جمال خدمة اجملمتع وتنیة البیئة.



الرشاف عيل ادخال البیاانت اخلاصة ابملشاراكت اجملمتعیة عيل قاعدة البیاانت ابجلامعة و حتدیثھا.



تقدمي الستشارات العلمیة يف جمالت خدمة اجملمتع و تنیة البیئة.

رشوط شغل الوظیفة:


احلصول عىل درجة أأس تاذ ىف أأحد ختصصات علوم احلاس بات وتكنولوجیا املعلومات ویفضل من أأجتاز
دورات تدریبیة ىف الدارة و جودة التعلمی اجلامعى و من املمتزیین ىف جمال خدمة اجملمتع و التواصل مع
أأرابب العمل و أأحصاب املصلحة.



خربة اداریة سابقة ىف اجملال الأاكدميى ومھارة عالیة ىف كتابة التقاریر.



المتزی بدافعیة عالیة وحامس ظاھر ألداء العمل وخشصیة متوازنة وقدرة عىل التكیف مع تغری الظروف
وكذكل قدرة عالیة عىل ا ألتصال و التفاھم مع الغری.



الرغبة ىف العمل و العطاء املس متر.



عدم وجود أأى عاھات أأو أأمراض مس تدمية تعوق العمل ,وذو مظھر لئق.
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املشاركة يف أأعامل مرشوعات التطویر ابلكیة.

مسمى الوظیفة  :رئیس قسم
الھدف من الوظیفة:


الرشاف عىل تیسری مجیع امور القسم التعلمییة والبحثیة والداریة.

املھام واملسؤلیات:


ادلعوة اىل انعقاد جملس القسم ورئاس ته.



التاأكید عىل توثیق ھذه الجامتعات وتنفیذ قرارات جملس القسم ادلوریة.



اقرتاح توزیع احملارضات واجلداول ادلراس یة وادلروس العملیة وا ألعامل اجلامعیة عىل أأعضاء ھیئة



اعداد مقرتحات الندب للتدریس من خارج الكیة ابلنس بة للقسم والعرض عىل جملس القسم .



اقرتاح خطة ادلراسات العلیا و البحوث والرشاف عىل الباحثنی واملسجلنی لدلرجات العلمیة ان
وجدت .



متابعة تنفیذ قرارات جملس القسم والكیة والتاأكید عىل أأن أأعضاء جملس القسم عىل وعي اتم
بس یاسات الكیة .



تفویض أأعضاء جملس القسم ىف املشاركة و متثیل القسم ىف اللجان اخملتلفة والامور الىت تتطلب ر أأى
ومتثیل القسم.



متابعة ومراقبة نشاط أأعضاء ھیئة التدریس والعمل عىل تطویر أأدائھم املھىن والتوصیة لدارة الكیة مبا
ھو رضورى لتطویر اماكانت أأعضاء ھیئة التدریس واملعیدین.



اعداد التقیمی الس نوى عن ھیئة التدریس و الھیئة املعاونة.



اقرتاح الربامج التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس اجلدد واملدرسنی واملعیدین والعمل مع ادارة الكیة عىل
دمع برامج التدریب .
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التدریس والھیئة املعاونة.



أأن یشارك ىف وضع املعایر املطلوبة للوظائف اخلالیة ابلقسم واملشاركة ىف تقمی شاغلیھا.



تطبیق نظم اجلودة داخل قسمه ومتابعة اجناز ا ألعامل املطلوبة دوراي.



تطبیق املیثاق ا ألخالىق ومعایر العداةل وعدم المتیزی داخل القسم.



حفظ النظام داخل القسم و ابالغ معید الكیة عن لك ما من شاأنھا املساس حبسن سری العمل ابلقسم



یبنی رئیس جملس القسم جمللس الكیة وھجة نظر جملس القسم عند نظر املسائل املعروضة بشاأنھ عىل
جملس الكیة .



اعامتد خطة رشاء ا ألھجزة العلمیة واملعملیة اخلاصة بطلبة مرحةل الباكلریوس و للعرض عيل معید الكیة.



املساھمة يف حتدیث اللواحئ والنظم املسریة للعملیة التعلمییة والبحثیة.



احلصول عىل درجة أأس تاذ أأو أأس تاذ مساعد ىف التخصص ویفضل من هل دورات تدریبیة ىف الدارة
وجودة التعلمی اجلامعى ومن املمتزیین ىف التدریس والبحث العلمى والنرش ىف جمال التخصص.



خربة ىف الرشاف عىل طالب ادلراسات العلیا والتدریس عىل مس توى طالب الباكلوریوس
وادلراسات العلیا.



المتزی بدافعیة عالیة و حامس ظاھر ألداء العمل وخشصیة متوازنة وقدرة عىل التكیف مع تغری الظروف
وكذكل قدرة عالیة عىل التصال والتفاھم مع الغری.



الرغبة ىف العمل والعطاء املس متر.



عدم وجود أأى عاھات أأو أأمراض مس تدمية تعوق العمل ,وذو مظھر لئق.
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رشوط شغل الوظیفة:

أعضاء هيئة التدریس والهيئة المعاونة
مسمى الوظیفة  :عضو ھیئة التدریس ( أأس تاذ – أأس تاذ مساعد – مدرس)
الھدف من الوظیفة:


املشاركة ىف العملیة التعلمییة والبحثیة والداریة و أأعامل اجلودة للقسم.

املھام واملس ئولیات:



املشاركة ىف التدریس لطالب مرحةل الباكلوریوس وادلراسات العلیا.



یشارك ىف تطویر الوسائل العلمیة والتعلمییة وابتاكر أأسالیب للتعلمی والتعمل والتقیمی.



القیام ابحملارضات والرشاف عىل المترینات العملیة ابلقسم واللزتام ابلتدریس للطالب ىف املواعید
احملددة طبق ًا ملعایر اجلودة العلمیة واعداد المتحاانت وتقیمیھا طبق ًا ملعایر التدریس الصحیحة.



الرشاف عىل ما یعده الطالب من البحوث للمرحةل اجلامعیة ا ألوىل



الحتفاظ بسجالت الطالب التعلمییة من انتظام احلضور والمتحاانت والتقاریر العملیة.



أأن یساھم ىف ا ألعامل الداریة للقسم وما یتطلب ذكل من أأعباء بواسطة تكیف من جملس القسم .



أأن حیافظ عىل تطویره املس متر ىف اكتساب اخلربات واملعرفة ىف البحث والتطویر والتدریب واملساھمة
ىف تقدم العلوم التخصصیة ابجراء البحوث وادلراسات املبتكرة



اللزتام التام بس یاسات الكیة و القسم و التعاون مع الدارات اخملتلفة ومع زمالئه.



اللزتام ابلتقالید والقمی اجلامعیة ا ألصیةل والعمل عىل بثھا ىف نفوس الطالب واللزتام ابملیثاق ا ألخالىق
للكیة.



تدعمی قنوات التصال ابلطالب و رعایة ش ئونھم العلمیة و أأنش تطھم الثقافیة والرايضیة ورعایتھم
الجامتعیة والنفس یة.
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التخطیط و التحضری لدلروس و املقرارات النظریة والعملیة املس ندة الیھم.



حفظ النظام داخل قاعات ادلروس واحملارضات واملعامل وتقدمي تقریر ًا اىل رئیس القسم عن لك حادث
من شاأنه الخالل ابلنظام وما اختذ من الجراءات املناس بة.



املشاركة ىف أأعامل اجملالس واللجان الىت ینتدبون لعضویتھا وما یكفون به من أأعامل من جملس القسم.



املشاركة املؤمترات العلمیة للقسم و ال  seminarsواعداد املشاریع البحثیة.



وضع والرشاف عيل المتحاانت النظریة و العملیة واملشار كة يف أأعامل مراقبة المتحاانت والرشاف
عيل أأعامل الكنرتول.



املشار كة يف أأعامل اجلودة واللجان اخملتلفة ابلكیة.

رشوط شغل الوظیفة:

أأحباث منشورة من رسالىت املاجس تری وادلكتوراة.


اجتیاز حلقة التقیمی بواسطة أأساتذة الكیة والھیئة املعاونة والطالب حسب ا أللیة املعمتدة من جملس
الكیة.



خربة ىف التدریس عىل مس توى طالب الباكلوریوس.



المتزی بدافعیة عالیة و حامس ظاھر ألداء العمل و خشصیة متوازنة و كفاءة عىل التكیف مع تغری
الظروف وكذكل قدرة عالیة عىل ا ألتصال و التفاھم مع الغری.



الرغبة ىف العمل و العطاء املس متر.



عدم وجود أأى عاھات أأو أأمراض مس تدمية تعوق العمل ,وذو مظھر لئق.
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احلصول عىل درجة ادلكتوراة ىف التخصص وعىل أأن جیتاز دورات تنیة املھارات و ةل عىل ا ألقل 3

مسمى الوظیفة :مدرس مساعد  /معید
الھدف من الوظیفة:


املشاركة ىف العملیة التعلمییة و البحثیة والداریة للقسم .

املھام واملس ئولیات:


تھجزی وحتضری املعامل للقیام ابدلروس العملیه واملشاركة ىف تدریس التدریبات العملیة ملرحةل
الباكلوریوس ابلقسم.



مراقبة انتظام حضور الطالب وحفظ النظام داخل قاعات ادلروس واملعامل ویقدمون اىل رئیس
القسم تقریر ًا عن لك حادث من شاأنه الخالل ابلنظام.



ترس یخ قنوات التصال ابلطالب ورعایة ش ئونھم العلمیة والثقافیة والرايضیة والجامتعیة والنفس یة.



املشاركة يف التسجیل للطالب والرشاد الأاكدميي لھم.



املشاركة ىف حتضری أأعامل المتحاانت العملیة و التدریب عىل تقیمى نتاجئ الطالب ومبا یكفھ بھ أأساتذة
املقررات.



املشاركة ىف أأعامل الكنرتول فامی خیص املراقبة و الرصد.



املساھمة ىف تقدم العلوم التخصصیة ابجراء البحوث و ادلراسات املبتكرة.



المتسك ابلتقالید و القمی اجلامعیة ا ألصیةل و العمل عىل بثھا ىف نفوس الطالب.



تقدمي تقریرا دوراي عن نشاطه العلمى والبحوث الىت أأجراھا ونرشھا والتقدم العلمى لرساةل املاجس تری
وادلكتوراه اخلاصة به اىل رئیس جملس القسم اخملتص للعرض عىل جملس القسم.



املشاركة ىف حلقات املناقشة العلمیة ابلقسم .



القیام بلك ما یمت تكفته به من أأعامل للقسم بواسطة رئیس القسم.
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املشار كة يف حتضری اجلزء العميل اخلاص مقرارت القسم.



مراقبة سالمة ا ألھجزة العلمیة والطمئنان عىل أأنھا ىف حاهل جیدة.



تھجزی طلبات القسم من أأھجزة و برجمیات.



التاأكید عىل اتباع تطبیق میثاق العمل للكیة.



املشاركة يف أأعامل اجلودة للقسم والكیة.

رشوط شغل الوظیفة (مدرس مساعد) :


احلصول عىل درجة املاجس تری ىف أأحد ختصصات علوم احلاس بات و تكنولوجیا املعلومات و ةل عىل
ا ألقل حبث منشور من رساةل املاجس تری.



اجتیاز حلقة التقیمی بواسطة أأساتذة الكیة والھیئة املعاونة والطالب حسب ا أللیة املعمتدة من جملس
الكیة.



المتزیبدافعیة عالیة و حامس ظاھر ألداء العمل و خشصیة متوازنة و كفاءة عىل التكیف مع تغری الظروف
وكذكل قدرة عالیة عىل التصال و التفاھم مع الغری.



الرغبة ىف العمل و العطاء املس متر.



عدم وجود أأى عاھات أأو أأمراض مس تدمية تعوق العمل ,وذو مظھر لئق.

رشوط شغل الوظیفة(معید) :


درجة الباكلوریوس ىف علوم احلاس بات و املعلومات ومن املتفوقنی دراس یا .



متفوقا طوال س نوات ادلراسة.



اجتیاز حلقة التقیمی بواسطة أأساتذة الكیة والھیئة املعاونة والطالب حسب ا أللیة املعمتدة من جملس
الكیة.



المتزیبدافعیة عالیة و حامس ظاھر ألداء العمل و خشصیة متوازنة و كفاءة عىل التكیف مع تغری الظروف
وكذكل قدرة عالیة عىل ا ألتصال و التفاھم مع الغری.

| P a g e 19

الهيكل التنظيمى و دليل التوصيف الوظيفى



خربة ىف التدریس عىل مس توى طالب الباكلوریوس.



الرغبة ىف العمل و العطاء املس متر.



عدم وجود أأى عاھات أأو أأمراض مس تدمية تعوق العمل ,وذو مظھر لئق.

أعضاء وحدة ضمان الجودة
مسمى الوظیفة  :مدیر وحدة ضامن اجلودة.
الھدف من الوظیفة:


ادارة وحدة ضامن اجلودة و متابعة أأنشطة اجلودة.



وضع و متابعة تنفیذ خطة العمل ابلوحدة لتحقیق أأھداف الوحدة مبا یتفق مع أأھداف مركز ضامن
اجلودة ابجلامعة.



تشكیل الھیلك الدارى والتنظمیى لوحدة ضامن اجلودة و اختیار أأعضاء ھیئة التدریس ذوى اخلربة ىف
جمال ضامن اجلودة.



الجامتع ادلورى باأعضاء الوحدة.



الرشاف الفىن و الدارى عىل العاملنی ابلوحدة.



اعداد تقاریر دوریة عن أأنشطة و اجنازات و مشالك الوحدة.



حضور جلسات جملس الكیة لعرض أأنشطة و أأجنازات و مقرتحات وحدة ضامن اجلودة ىف اطار
معایری اجلودة.



اقرتاح رصف املاكفاآت و احلوافز للعاملنی ابلوحدة ورفعھا اىل معید الكیة.



الختصاصات ا ألخرى الىت یفوضھا فیھا جملس الدارة.



متثیل الوحدة أأمام الغری.
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مھام الوظیفة:

رشوط شغل الوظیفة:


أأن یكون عضو ھیئة تدریس ابلكیة.



أأن یكون قد شارك وحصل عىل دورات تدریبیة من الھیئة القومیة لضامن جودة التعلمی و ا ألعامتد و
كیفیة تطبیق نظم ادارة اجلودة ىف التعلمی اجلامعى.



أأن یكون دلیه مھارات تكنولوجیا املعلومات و تشمل احلاس بات وا ألنرتنت و برامج احلاسب اجلاھزة
اخملتلفة.



یمتزی بشخصیة قادرة عىل العمل بكیاسة و تفھم مع ادارة الكیة و أأعضاء ھیئة التدریس و الطالب و
املوظفنی العاملنی عىل مجیع املس توايت ابملؤسسة التعلمییة.

ضامن اجلودة ابجلامعة.


أأن یكون هل جسل معرتف به ىف ا ألحباث وا ألنشطة العلمیة یشھد ابلزناھة وا أللزتام.



القدرة عىل المتثیل اجلید للكیة وعالقاته اخلارجیة اجلیدة.



الملام ابلقواننی املنظمة واللواحئ التنفیذیة للمجلس ا ألعىل للجامعات واحتاككھا اب ألعامل الداریة ابلكیة

اإلداریين بالكلية
مسمى الوظیفة  :فين /أأمنی معمل
الھدف من الوظیفة:


تس یری امور املعمل املسؤول عنه.

املھام واملس ئولیات:


املشاركة يف الفحص الفىن لواردات اخملازن واملعامل ابملشاركة مع قسم تكنولوجیا املعلومات ابجلامعة.
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قادر عىل وضع الس یاسة العامة املطلوبة لتحقیق أأھداف الوحدة مبا یتفق مع س یاسة و أأھداف مركز



مس ئول عن تثبیت الربامج اليت حتتاهجا ا ألقسام العلمیة.



احلفاظ عيل ا ألھجزة التعلمییة ابملعامل والتسلمی والتسمل للطالب.



ضامن سالمة حمتوى العھد املس تدمية واملس تھلكة ابملعامل.



الرشاف عيل نظافة املعامل ادلراس یة.



املشاركة يف التحضری للحصص العلمیة.

رشوط شغل الوظیفة:


احلصول عىل درجة جامعیة عىل حسب حاجة التخصص و یفضل من هل دورات تدریبیة ىف ش ئون
املعامل ونظم املعلومات.



المتزیبدافعیة عالیة و حامس ظاھر ألداء العمل و خشصیة متوازنة وقدرة عىل التكیف مع تغری الظروف
وكذكل قدرة عالیة عىل التصال و التفاھم مع الغری.



الرغبة ىف العمل و العطاء املس متر.



عدم وجود أأى عاھات أأو أأمراض مس تدمية تعوق العمل وذو مظھر لئق.

مسمى الوظیفة :مدیر املبىن
الھدف من الوظیفة:


ادارة وتشغبل املبىن ابسلوب جید یضمن حسن سری العملیة التعلمییة

املھام واملس ئولیات:


حرص احتیاجات املبىن ومتابعة طلبات الكیة من ا ألاثث والفرش و أأدوات نظافة ومنظفات لضامن
جودة تشغیلھ وللحفاظ علیھ وادارة ش ئونھ والرجوع اىل معید الكیة عند احلاجة



العمل كحلقة وصل بنی الكیة واملدیر التنفیذي للجامعة فامی خیص احتیاجات املبىن الغری ختصصیة.
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خربة ىف جمال ختصصه.



متابعة احلضور والنرصاف و أأداء العاملنی والتاأكد من الالزتام ابلسلوك املناسب ( أأمناء مبىن – أأمن
املبىن – عامل النظافه– عامل تسھیالت املبىن).



متابعة صیانة املبىن وا ألاثث وا ألھجزة املكتبیة.



متابعة معلیة نظافة املبىن والقاعات.



متابعة أأمور املشرتايت ولك ما یربط الكیه ابلدارات ا ألخرى( اداره ھندس یة –خمازن -مشرتايت...
اخل).



حتدید احتیاجات الكیة من املوارد البرشیة الىت تندرج حتت ارشافه.



القیام باأیة أأعامل أأخرى یكف بھا من قبل املدیر التنفیذى ىف حدود وظیفته.

رشوط شغل الوظیفة:


احلصول عىل مؤھل عاىل.



یفضل من هل خربة سابقة ىف ا ألرشاف عىل مرؤسنی ومھارة مقبوةل ىف كتابة التقاریر.



المتزی بدافعیة عالیة و حامس ظاھر ألداء العمل و خشصیة متوازنة وقدرة عىل التكیف مع تغری الظروف
وكذكل قدرة عالیة عىل ا ألتصال و التفاھم مع الغری.



الرغبة ىف العمل و العطاء املس متر.



عدم وجود أأى عاھات أأو أأمراض مس تدمية تعوق العمل ,وذو مظھر لئق.

مسمى الوظیفة  :سكراتریة
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التنس یق داخل املبىن للقیام اب ألعامل ادلاخلیة.

الھدف من الوظیفة:


تس یری مجیع ا ألمور اخلاصة ابملراسالت و تنظمی معل مكتب العمید والوالكء وا ألقسام.

املھام و املس ئولیات:



تسجیل صادرات املكتب و ا ألقسام من املراسالت.



ا ألحتفاظ مبلفات الصادر و الوارد للمكتب مسجال بھا البیاانت الالزمة.



ارسال وأأس تقبال املراسالت اخلاصة ابلعمل عن طریق الربید ا أللكرتوين.



تنظمی وقت العمل اخلاص برؤسائھم و مقابالتھم.



تنظمی ما یتبع لك من العمید و الوالكء من أأعامل اداریة.

رشوط شغل الوظیفة:


مؤھل عاىل ىف الدارة أأو متوسط يف السكراتریة ویفضل من هل دورات تدریبیة متعلقة بنظام معل
السكراتریة واجادة احلاسوب اجادة اتمة واملام مناسب ابللغة الجنلزیبة.



یفضل من هل خربة ىف جمال التخصص ومھارة عالیة ىف كتابة التقاریر.



المتزی بدافعیة عالیة و حامس ظاھر ألداء العمل و خشصیة متوازنة و قدرة عىل التكیف مع تغری
الظروف وكذكل قدرة عالیة عىل التصال و التفاھم مع الغری.



الرغبة ىف العمل و العطاء املس متر.



عدم وجود أأى عاھات أأو أأمراض مس تدمية تعوق العمل ,وذو مظھر لئق.

مسمى الوظیفة  :أأمنی مبىن الكیة
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أأس تقبال املراسالت و تسجیلھا و عرضھا عيل املس ئولنی.

الھدف من الوظیفة:


متابعة صیانة املبىن ورصف ما یلزم حلسن ا ألداء.

املھام واملس ئولیات:



تزوید الھجات املعنیة باأیة معلومات عن موجودات الكیة.



اعداد طلبات لوازم الكیة ومتابعتھا.



املتابعة ادلوریة للقاعات واحملارضات واملعامل لتوفری النواقص وتصلیح التالف.



القیام باأیة أأعامل أأخرى یكف بھا من قبل مدیر املبىن ىف حدود وظیفته.

رشوط شغل الوظیفة:


مؤھل متوسط عىل ا ألقل و یفضل من هل دورات تدریبیة ىف الصیانة.



یفضل من هل خربة ىف أأعامل الصیانة و مھارة مقبوةل ىف كتابة التقاریر.



المتزیبدافعیة عالیة و حامس ظاھر ألداء العمل و خشصیة متوازنة وقدرة عىل التكیف مع تغری الظروف
وكذكل قدرة عالیة عىل ا ألتصال و التفاھم مع الغری.



الرغبة ىف العمل و العطاء املس متر.



عدم وجود أأى عاھات أأو أأمراض مس تدمية تعوق العمل ,وذو مظھر لئق.

مسمى الوظیفة  :مس ئول وحدة التصویر
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اعالم الرئیس املبارش ابملواد التالفة وا ألدوات وا ألھجزة اليت حتتاج اىل صیانة.

الھدف من الوظیفة:


القیام بتصویر مجیع ماخیص العملیة التعلمییة وجودة ا ألداء والمتحاانت ابلكیة

املھام واملس ئولیات:


تصویر مجیع أأعامل الكیة وجتلیدھا ان لزم الامر

رشوط شغل الوظیفة:



یفضل من هل خربة ىف أأعامل الصیانة.



المتزی بدافعیة عالیة و حامس ظاھر ألداء العمل و خشصیة متوازنة وقدرة عىل التكیف مع تغری الظروف
وكذكل قدرة عالیة عىل ا ألتصال و التفاھم مع الغری.



الرغبة ىف العمل و العطاء املس متر



عدم وجود أأى عاھات أأو أأمراض مس تدمية تعوق العمل ,وذو مظھر لئق.

مسمى الوظیفة :عامل مبىن
الھدف من الوظیفة:


تاأدیة ما یولك الیه من أأعامل ىف حدود اختصاصه.

املھام و املس ئولیات:


نقل اخلامات واملس تلزمات وا ألوراق اخلاصة ابلكیة من واىل املبىن.



نقل ما یطلب منه خالل أأدوار املبىن.



القیام باأیة أأعامل أأخرى یكف بھا من قبل املدیر الدارى أأو سكراتریة الكیة ىف حدود وظیفته.

رشوط شغل الوظیفة:
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مؤھل متوسط یفضل من هل دورات تدریبیة ىف الصیانة



مؤھل الزايم عىل ا ألقل ویفضل من هل خربة سابقة ىف العمل.



مھارة مقبوةل ىف ا ألختبار اللفظى و احلساىب و كتابة التقاریر.



المتزیبدافعیة عالیة و حامس ظاھر ألداء العمل و خشصیة متوازنة و كفاءة عىل التكیف مع تغری الظروف
وكذكل قدرة عالیة عىل ا ألتصال و التفاھم مع الغری.



الرغبة ىف العمل و العطاء املس متر.



عدم وجود أأى عاھات أأو أأمراض مس تدمية تعوق العمل ,وذو مظھر لئق.

مسمى الوظیفة :عامل نظافة



احلفاظ عىل نظافة املبىن.

املھام واملسؤولیات:


مس ئول عن نظافة ا ألرضیات و احلوائط و امحلامات و الطرقات والسالمل.



مس ئول عن نظافة ا ألبواب واملاكتب واملكتبات وا ألھجزة املكتبیة والش بابیك.



مس ئول عن تطھری و تعطری راحئة الغرف وامحلامات.



مس ئول عن احلفاظ عىل أأدوات وخامات النظافة وطلب النواقص منھا.



القیام باأیة أأعامل أأخرى یكف بھا من قبل مدیر املبنىى ىف حدود وظیفته.

رشوط شغل الوظیفة:


جیید القراءة و الكتابة ویفضل من هل خربة سابقة ىف العمل كعامل نظافة.



مھارة مقبوةل ىف ا ألختبار اللفظى و احلساىب.
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الھدف من الوظیفة:



المتزیبدافعیة عالیة و حامس ظاھر ألداء العمل و خشصیة متوازنة و كفاءة عىل التكیف مع تغری الظروف
وكذكل قدرة عالیة عىل ا ألتصال و التفاھم مع الغری.



الرغبة ىف العمل و العطاء املس متر.



عدم وجود أأى عاھات أأو أأمراض مس تدمية تعوق العمل ,وذو مظھر لئق.

الهيكل التنظيمى و دليل التوصيف الوظيفى
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تشكيل ومهام اللجان
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الباب الثالث

لضامن ادارة الكیة ابسلوب مؤسيس ومشاركة معظم أأعضاء الكیة يف اختاذ القرارات وعدم اختاذھا
بسلوب فردي مت تشكیل جلان تتبع العمید والوالكء ووحدة ضامن اجلودة ویمت اعامتد تشكیلھا يف جملس
الكیة يف بدایة العام ادلرايس .تدعى اللجان لالجامتع بواسطة مقررھا اما لجناز ا ألعامل املطلوبة او
لختاذ قرارات بشاأن املواضیع املطروحة وفامی یيل تشكیل ومھام جلان الكیة املشكة .

اللجان التابعة لعميد الكلية
جلنة ( : )1جلنة التخطیط ا ألسرتاتیجى
رئیس اللجنة:

ا ألعضاء :


والكء الكیة



رؤساء ا ألقسام



عضو من وحدة ضامن اجلودة

املھام:


حتدید الحتیاجات الىت یتطلبھا تطویر التدریس والتعمل والبحث العلمى وخدمة اجملمتع



صیاغة رؤیة و رساةل الكیة و أأھدافھا السرتاتیجیة ووضع س یاسة و أألیة لضامن التحدیث
املس متر لھذة العنارص وفقا ملا تتطلبھ املتغریات احملیطة.



حتدید الس یاسات وا أللیات الىت تؤدى اىل حتقیق ا ألھداف السرتاتیجیة للكیة.



وضع خطة اسرتاتیجیة للكیة لتطویر مجیع عنارص التدریس و التعمل و البحث العلمى
وخدمة اجملمتع ووضع الس یاسات وا أللیات الىت تضمن اس متراریة التطویر والتحسنی.
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معید الكیة

اللجان التابعة لوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
جلنة ( : )1ش ئون التعلمی و الطالب
رئیس اللجنة:


وكیل الكیة لش ئون التعلمی والطالب

ا ألعضاء :


رؤساء ا ألقسام العلمیة

املھام:



متابعة تنفیذ نظام ارشاد أأاكدميى فعال للطالب.



متابعة انتظام الطالب ىف ادلراسة والتقدم فیھا وفق اللواحئ الااكدميیة ونظم الرشاد والتوجیه
الأاكدميى.



وضع أآلیة ألس تقبال الطلبة اجلدد.



الرشاف عىل النظام احملوسب للنتاجئ ومتابعة تشغیهل وتطویره وفقا للمس تجدات الناجتة عن
التطبیق واملس تجدات الااكدميیة.



متابعة حالت احلرمان و النسحاب و احلالت الغری مكمتةل.



التنس یق مع اقسام الكیة خبصوص املقرارت املطروحة ىف الفصل ادلراىس.
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وضع الس یاسات و الآلیات الازمة للتعامل مع مشالك الطالب وحلھا وتلبیة احتیاجاتھم.

جلنة ( : )2املقاصات
رئیس اللجنة:


وكیل الكیة لش ئون التعلمی والطالب

ا ألعضاء :


ممثلنی من أأعضاء ھیئة التدریس



أأعضاء ممثلنی من الھیئة املعاونة

املھام:



معادةل املواد الىت مت دراس تھا من قبل الطالب بكیة أأخرى سواء داخل مرص أأو خارھجا
طبقا للتوصیف اخلاص بلك مادة وعدد الساعات الىت مت دراس تھا ىف الكیة ا ألخرى عن
طریق ا ألقسام العلمیة.



اجراء املقاصة ورفعھا لش ئون الطالب ملعادلتھا ابلوزارة.

جلنة ( : )3جلنة معامل احلاسب ا أليل و الفنینی
رئیس اللجنة:


عضو ھیئة تدریس

ا ألعضاء :


ممثلنی من أأعضاء ھیئة التدریس



ممثلنی من الھیئة املعاونة
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اس تقبال مقصات الطلبة احملولنی من لكیات داخل اجلامعة وخارھجا وفقا للقواعد.

املھام:


حتدید احتیاجات ا ألقسام من الربجمیات اخملتلفة.



اختیار ا ألھجزة ذات املواصفات احلدیثة و العالیة اجلودة.



الارشاف و متابعة ا ألھجزة عن طریق فىن املعمل.



الارشاف و متابعة صیانة ا ألھجزة.

جلنة ( : )4اجلداول ادلراس یة وجداول الامتحاانت والكنرتولت
رئیس اللجنة:

ا ألعضاء :


ممثلنی من أأعضاء ھیئة التدریس ا ألقسام العلمیة



أأعضاء ممثلنی من الھیئة املعاونة



ممثل عن الطالب

املھام:


العمل عىل اعداد اجلداول ادلراس یة لطالب برانمج الباكلوریوس.



اعداد جدول العبء التدریيس ألعضاء ھیئة التدریس و احملارضین و املعیدین ابلضافة
للساعات املكتبیة و رصد ھذة البیاانت عىل النظام الآىل للجامعة.



توزیع املقررات املطروحة عىل قاعات الكیة والس تخدام ا ألمثل للقاعات اخملصصة للقسم.



التدقیق عىل تناسب عدد طالب الشعبة مع سعة القاعة املسجةل للمقرر.
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وكیل الكیة لش ئون التعلمی والطالب

التاأكد من توافر احتیاجات القاعات ادلراس یة من املتطلبات ا ألساس یة (مثلData :



 )showوغریھا.


التنس یق مع أأقسام الكیة خبصوص املقررات املطروحة يف الفصل ادلراىس.



وضع جداول المتحاانت ابلشرتاك مع الوكیل اخملتص ىف ضوء توجیھات جملس الكیة وجلنة
ش ئون التعلمی والطالب.



العالن عن جداول المتحاانت للطالب بعد اعامتدھا من الوكیل اخملتص والعمید و رصد
ھذة اجلداول عىل النظام الآىل للجامعة.



احلصول عىل أأعداد الطالب املسجلنی بلك مادة لتحدید عدد اللجان وعدد الطالب بلك



حتدید عدد املراقبنی ووضع جداول املراقبات لتوزیع املراقبنی عىل اللجان.



الرشاف املبارش عىل سری المتحاانت التحریریة لضامن حسن سری ھذه المتحاانت
ابلضافة لالرشاف املبارش عىل أأعامل الكنرتولت.

اللجان التابعة لوكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث
جلنة ( :)1جلنة ادلراسات العلیا والبحث العلمي
رئیس اللجنة:


وكیل الكیة لش ئون ادلراسات العلیا والبحوث

ا ألعضاء :


رؤساء ا ألقسام العلمیة أأو مندوبنی عهنم.



ممثلنی من أأعضاء ھیئة التدریس.
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جلنة.

املھام:
مراجعة والتاأكد من اجراءات التقدم واللتحاق ابدلراسات العلیا ان وجدت.




مناقشة واعامتد تسجیل موضوعات الرسائل العلمیة ان وجدت.



متابعة متطلبات خمتلف الربامج املطروحة ملرحةل ادلراسات العلیا.



الرشاف عىل حتدیث املراجع الالزمة لطلبة مرحةل الباكلوریوس وادلراسات العلیا ابملكتبة



مناقشة ا ألعامل الالزمة لنعقاد امتحاانت ادلراسات العلیا و أأعامل الكنرتولت ومناقشة النتاجئ
واعالنھا ان وجدت.
التدریس والھیئة املعاونة ىف ضوء اللواحئ والقواننی املنظمة ذلكل.



متابعة أأعامل تنظمی املؤمترات والنداوات وادلورات التدریبیة وورش العمل.



متابعة نرش أأعداد جمةل الكیة



ابداء الر أأى ىف أأتفاقیات التبادل الثقاىف والعلمى بنی اجلامعة واجلامعات ابخلارج.



ابداء الر أأى ىف املرحشنی للحصول عىل جوائز ألحسن رسائل املاجس تری وادلكتوراه ىف ضوء
املعایری و القواعد املنظمة.



الرشاف عىل ش ئون النرش العلمى ىف الكیة وتنس یق البحث العلمى بنی ا ألقسام اخملتلفة
والعمل عىل تنش یط البحث املشرتك بینھام للتعاون عىل حل املشالكت العملیة.

جلنة ( : )2جلنة أأخالقیات البحث العلمى
رئیس اللجنة:


أأحد أأعضاء هیئة التدریس
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متابعة تنفیذ خطط البعثات والرشاف املشرتك واملھامت العلمیة للسادة أأعضاء ھیئة

ا ألعضاء :
یمت تشكیل اللجنة وفق ًا للقواعد ادلولیة و احمللیة و اجراءات التشغیل القیاس یة للجان



أأخالقیات البحث العلمي.
املھام:


تطبیق املعایری احلامكة ألخالقیات اجراء البحوث العلمیة التابعة للكیة للباحثنی املسجلنی
سواء داخل أأو خارج الكیة.
دراسة مدى تطابق الربتوكولت البحثیة املقدمة ابلكیة مع أأخالقیات البحث العلمى املعمتدة



التاأكد من التنفیذ ادلقیق ملا مت التفاق علیھا ىف الربتوكول املعمتد عند تقدم الرسائل العلمیة



والبحوث لجراءات التقدم ملناقشة الرسائل العلمیة للرتقیة من اللجان العلمیة أأو للنرش ىف
املؤمترات وادلورايت احمللیة وادلولیة.
نرش ثقافة أأخالقیات البحث العلمي يف جممتع الكیة.



جلنة ( : )2جلنة دمع وتنیة البحث العلمي
رئیس اللجنة:


وكیل الكیة لش ئون ادلراسات العلیا والبحوث

ا ألعضاء :



ممثلنی ألعضاء هیئة التدریس
ممثلنی للهیئة املعاونة

املھام:
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ابللجنة و اعطاء املوافقات الالزمة لجراء البحث.



انشاء قواعد بیاانت للبحث العلمي.



متابعة تنفیذ اخلطة البحثیة للكیة.



تنیة قدرات الباحثنی.



العمل عىل جذب املرشوعات البحثیة وبروتوكولت التعاون.



متابعة دمع وماكفاأة الباحثنی املمتزیین.

اللجان التابعة لوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة
جلنة ( : )1خدمة اجملمتع وتنیة البیئة



وكیل الكیة خلدمة اجملمتع وتنیة البیئة

ا ألعضاء :


ممثلنی من أأعضاء ھیئة التدریس



أأعضاء ممثلنی من الھیئة املعاونة



ممثل ل ألطراف اجملمتعیة

املھام:


التوعیة باأھمیة أأنشطة خدمة اجملمتع وتنیة البیئة.



وضع برامج خلدمة اجملمتع ترتكز عىل الوقوف عىل احتیاجات اجملمتع ادلاخىل واخلارىج.



املشاركة اجملمتعیة للعاملنی والطالب ىف حل مشالك اجملمتع.



التنیة املس تدامة ىف جمال احلوس بة و املعلوماتیة.
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رئیس اللجنة:

جلنة ( : )2السالمة املھنیة و ا ألزمات و الكوارث
رئیس اللجنة:


وكیل خدمة اجملمتع وتنیة البیئة

ا ألعضاء :



عضو من وحدة ضامن اجلودة



أأعضاء ممثلنی من الھیئة املعاونة



طبیب اجلامعة



مندوب الدارة الھندس یة



مممثل أأمن اجلامعة

املھام:


وضع خطة اخالء ىف حاةل الطوارئ والتعامل مع ا ألزمات والكوارث احملمتةل.



توفری وتطبیق قواعد ا ألمن والسالمة ومتطلبات ا ألمن والسالمة ذلوى الحتیاجات اخلاصة.



التاأكد من اللرعایة الصحیة واملھنیة للطالب والعاملنی.



تطبیق املعایری القیاس یة للھیئة القومیة لضامن اجلودة والعامتد عىل مباىن الكیة ومناسبتھا
ألعداد الطالب والعاملنی.
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ممثلنی من أأعضاء ھیئة التدریس

جلنة ( : )3متابعة اخلرجینی
رئیس اللجنة:


وكیل الكیة لش ئون خدمة اجملمتع وتنیة البیئة

ا ألعضاء :


مدیر وحدة ضامن اجلودة



ممثلنی من أأعضاء ھیئة التدریس



أأعضاء ممثلنی من الھیئة املعاونة



معل قاعدة بیاانت ورابط للخرجینی.



التواصل ادلامئ مع ش ئون اخلرجینی ابجلامعة.



وضع برامج لرفع كفائة اخلرجینی.



اسھام اخلرجینی ىف تطویر وارتقاء الكیة.

جلنة ( : )2جلنة التوجه الوظیفي ورايدة ا ألعامل
رئیس اللجنة:


وكیل خدمة اجملمتع وتنیة البیئة

ا ألعضاء :


ممثلنی من أأعضاء ھیئة التدریس



أأعضاء ممثلنی من الھیئة املعاونة



عضو ممثل لقطاع ا ألعامل
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املھام:

املھام:


تطویر جیل جدید من اخلرجینی من خالل امدادمه ابملعلومات واملهارات الالزمة لسوق
العمل.



ربط ختصص الطالب ابلتخصصات املرتبطة مبجال تكنولوجیا املعلومات لعدادة لتنفیذ
مرشوعات رايدیة.



غرس ثقافة رايدة ا ألعامل وتشجیع ابداع اخلرجینی يف جمايل التوجیه الوظیفي ورايدة ا ألعامل.



تشجیع اخلرجینی عىل العمل احلر.

جلنة ( : )1املراجعة ادلاخلیة
رئیس اللجنة :


مدیر وحدة ضامن اجلودة

ا ألعضاء :


ممثلنی من أأعضاء ھیئة تدریس



أأعضاء ممثلنی من الھیئة املعاونة

املھام:


متابعة تشكیل و أأداء جلان املراجعة ادلاخلیة داخل ا ألقسام العلمیة اخملتلفة.



متابعة اعداد ملفات الربامج واملقررات اب ألقسام.
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اللجان التابعة لوحدة ضمان الجودة





دراسة و حتلیل:
□

تقاریر املراجعنی ادلاخلینی و اخلارجینی.

□

تقاریر املقررات

□

تقیمی الطالب للمقررات.

□

تقاریر جلنة تطویر املناھج .

املشاركة ىف اعداد وكتابة التقاریر ادلوریة للربانمج ادلراىس طبقا ملتطلبات الھیئة القومیة
لضامن اجلودة.



العداد لزايرات املراجعنی . Per reviewers

جلنة ( : )2التدریب ورفع الكفاءة
رئیس اللجنة:


عضو ھیئة تدریس

ا ألعضاء :


أأعضاء ممثلنی من الھیئة املعاونة

املھام:


هتدف هذه اللجنة اىل رفع كفاءة لك العاملنی ابلكیة من أأعضاء هیئة التدریس والهیئة
املعاونه وكذكل الادارینی بلك أأقسام الكیة وادلمع الفين لهذه الفئات.



نرش وتعممی ثقافة اجلودة ىف جممتع الكیة.



حتدید الحتیاجات التدریبیة ألعضاء هیئة التدریس و معاونهيم و العاملنی.
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عرض نتاجئ ادلراسات والتحالیل عىل جمالس الكیة ملناقش تھا ووضع خطط للتحسنی.



معل خطط التدریب الالزمة مجلیع العاملنی.



الشرتاك مع ا ألطراف اخملتلفة دلمع القدرة املؤسس یة و الفاعلیة التعلمییة عن طریق عقد
ادلورات وورش العمل.



اعداد اخلطط الس نویة للربامج التدریبیة مجلیع الفئات.



التصال جبهات التدریب والتنس یق معها.



عقد الندوات وورش العمل اخلاصة ابلتدریب و توفری مجیع املتطلبات الالزمة.



اعداد التقاریر الس نویة عن مدي الجناز يف اخلطط التدریبیة.

جلنة(  : )3القیاس و التقومي
رئیس اللجنة:


عضو هیئة التدریس

ا ألعضاء :



عضو وحدة ضامن اجلودة
أأعضاء ممثلنی من الھیئة املعاونة

املھام:


معل مجیع ا ألس تبیاانت اخلاصة املطلوبة لستیفاء معایری اعامتد لكیات ومعاهد التعلمی العايل و
حتلیلها ومعل تقاریر قیاس مؤرشات الاداء الكي للكیة.



وضع خطط تقیمی املقررات ادلراس یة والربانمج ادلرايس وحتدید متطلبات تنفیذھا والرشاف
عىل التقاریر الالزمة عنھا.
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اعداد الحتیاجات التدریبیة مجلیع فئات جممتع الكیة طبق ًا لالحتیاجات الفعلیة الس نویة.



حتلیل ا ألس تبیاانت ووضع خطط حتسنی.



وضع خطة قیاس أأراء مجیع أأطراف اجملمتع ادلاخيل واخلاريج للكیة واعداد أأدواهتا.



اعداد التقاریر النھائیة للخطة و أأقرتاح أأفضل الوسائل املمكنة لرفع مس توى الرضا والتوصیة
ابلجراءات التصحیحیة اليت ميكن للمؤسسة اختاذھا يف ضوئھا.



اعداد مناذج تقیمی ا ألداء الأاكدميي والداري وتطبیقھا.



وضع خطط التقومي اذلاىت للمؤسسة ومتابعتھا.



متابعة تنفیذ اخلطة الاسرتاتیجیة دور ًاي وكتابة التقاریر عن مدى التنفیذ والصعوابت وكذكل
ا ألجراءات التصحیحیة املطلوبه.



متابعة تنفیذ الآلیات اخملتفهل والىت تبنهتا وحدة ضامن اجلودة لتحقیق أأهداف اجلودة املطلوبة.



امداد الوحدة حبرص لسرتاتیجیات التدریس والتعمل املس تخدمة وقیاس التطویر الناجت دوراي.



اعداد تقریر دوري عن مدى كفایة الماكنیات املتاحة للتدریس والتعمل) معامل و قاعات
جمهزة بوسائل تعلمییة...اخل(.

جلنة(  : )4الشاكوى و املقرتحات
رئیس اللجنة:


عضو ھیئة تدریس

ا ألعضاء :


أأعضاء ممثلنی من الھیئة املعاونة



عضو من وحدة ضامن اجلودة
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وضع الضوابط والقواعد اليت تبىن علیھا معلیات التقیمی اخملتلفة ابلكیة.

املھام:


التعریف ابجراءات الشاكوى و التعامل معھا.



اس تالم الشكوى املقدمة یدواي أأو املرسةل من صندوق الشاكوى اللكرتوين وماكتب الدارة
العلیا.



متابعة شاكوى الطالب دلى الھجه اخملتصة حللھا.



تلقى الرد عىل الشكوى من اخملتص و ابالغ صاحب الشكوى ابلرد.



اعداد تقریر س نوى عن الشاكوى و حتلیل ا ألس باب و تقدمي مقرتحات عن الجراءات
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الوقائیة والتصحیحیة.

