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 التنظيمي واإلداري للكلية تحليل الوضع الراهن للهيكل 1/0
 إجراءات التحليل:1/1
 :الحصول على الوثائق  1/1/1

تم الحصول على المستندات والوثائق التي توضح الهيكل التنظيمي واإلداري الحالي  .1
 .المعتمد من مجلس الجامعة للكلية

تم الحصول على الالئحة الداخلية التي توضح مهام وواجبات ومسئوليات اإلدارات  .2
 ختلفة بالكلية.الم

 تم اإلطالع على مهام السادة أعضاء الهيكل التنظيمي بالكلية. .3
 فحص وحتليل الوثائق:1/1/2

من خالل فحص وتحليل الوثائق وجد أنها تحتوي على مخطط موثق ومعتمد من 
( يوضح الهيكل اإلداري والتنظيمي للكلية، والذي من 1الجامعة)أنظمة مرفقة، وثيقة  مجلس
 وجود عدد من الوحدات اإلدارية والتنظيمية، وتشمل: يتضحخالله 

 الهيكل التنظيمي واإلداري العام: ويضم:1/1/2/1
 عميد الكلية : ويرأس مجلس الكلية، كما يتبعه مباشرة اإلدارات التالية:      

 .وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا 
 .وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 
  خدمة المجتمع وتنمية البيئة.وكيل الكلية لشئون 
 .أمين الكلية 

 اإلدارات الفرعية)الهيكل اإلداري للكلية(1/1/2/2
ومن خالل فحص وتحليل المستند وجد أن هناك عدد من اإلدارات التي تتبع إداريا لجهة 

 محددة كاألتي :
 اإلدارات واألقسام التابعة مباشرة لعميد الكلية: . أ

 .قسم األمن الجامعي 
 قات العامة.قسم العال 
 .قسم التخطيط والمتابعة 
 .)مكتب العميد)إدارة 
 .السادة وكالء الكلية، وأمين الكلية 
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 إدارات تابعة لوكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث . ب

 إدارة الدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية 
 .)مكتبة الكلية)إدارة 
 .)مكتب الوكيل)قسم 

 الوضع الراهن للهيكل التنظيمي واإلداري للكلية:ثالثاً: نتائج تحليل 

من خالل إجراءات التحليل وفحص الوثائق تبين وجود جوانب قوة وضعف في الهيكل 
 : وهى كاآلتىالتنظيمي واإلداري بالكلية 

 جوانب القوة:

 .وجود هيكل إداري وتنظيمي للكلية موثق ومعتمد من رئيس الجامعة 
 وضح مهام وواجبات واإلدارات المختلفة بالهيكل وجود الئحة معتمدة وموثقة ت

 التنظيمي ومهام أمين الكلية.
 جوانب الضعف:

  ال توجد بعض اإلدارات المهمة والتي تتماشي مع اإلجراءات والخطط اإلستراتيجية المعلنة
 بالكلية والجامعة للتطوير مثل :

 .إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
 .إدارة األزمات والكوارث 
 .وحدة المشروعات 
 .وحدة النشر العلمي 

 .عدم إدارج األقسام العلمية في الهيكل التنظيمي واإلداري للكلية 
 .عدم وجود توصيف موثق ومعتمد للعاملين داخل كل إدارة من اإلدارات 
 .ال يوجد توصيف وتحديد للمسئوليات للقيادات األكاديمية 
  ومعتمد يوضح الوحدات الفرعية داخل عدم وجود هيكل تنظيمي لكل إدارة أو قسم معلن

 اإلدارة أو القسم المهام ومسئوليات األعضاء اإلدارة )التوصيف التطبيقي(.

 



       

  واإلعتمادوحدة ضمان الجودة                                                                كلية التربية الرياضية         

 الدور األول –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلية التربية الرياضية   –جامعة أسيوط 

 1111داخلي:  -6161211/800تليفاكس:  -/أ 111حجرة 

E-mail: uqaa2010@yahoo.com 
 

 
 
 
 

ثانيًا: اهليكل التنظيمي 
 واإلداري للكلية بعد التطوير
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 : قدمةم

جامعة أسيوط تقسيم األعمال  –يحدد الهيكل التنظيمي لكلية التربية الرياضية 
 العاملين وقنوات التنسيق الرسمية وتسلسل القيادة، وهو بذلك ينظم العالقاتبين 

 داخل الكلية ويحدد المسئوليات. األفقية والرأسية
 ويتضمن الهيكل التنظيمي للكلية:

 مجلس الكلية. .1
 عميد الكلية. .2
 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب. .3
 وكليل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث. .4
 يل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.وك .5
 .لكليةالتوصيف الوظيفي للجهاز اإلداري با .6
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 جملس الكلية

من عميد الكلية رئيسًا مجلس الكلية  ويتكون يوجد في أعلى الهيكل التنظيمي للكلية 
 :وعضوية كاًل من

 .ثالثة وكالء للكلية 
 .رؤساء األقسام العلمية 
  أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دوريًا كل سنة بترتيب أقدميتهم أستاذ من كل قسم: على

في األستاذية ولمجلس الجامعة بناًء على طلب مجلس الكلية أن يضم إلي عضوية 
 المجلس خمسة أساتذة على األكثر ممن ال يتمتعون بعضويته لمدة سنة قابلة للتجديد.

  يًا كل سنة بترتيب األقدمية في كل أستاذين مساعدين ومدرسين ويجري تناوب العضوية دور
فئة وال يحضر هؤالء األعضاء اجتماعات مجلس الكلية عند النظر في شئون توظيف 

 األساتذة وال يحضر المدرسون منهم عند النظر في شئون توظيف األساتذة المساعدين.
 مدة ثالثة أعضاء على األكثر ممن لهم دراية في المواد التي تدرس في الكلية يعينون ل

سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناًء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة مجلس 
الجامعة، وال يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجلس من مجالس الكليات والمعاهد 
التابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، وال أن يجمعوا بين عضوية مجلس 

 مجلس الجامعة الذي تتبعه الكلية.الكلية وعضوية 
 االختصاصات واملسئوليات:

 يختص مجلس الكلية بالنظر في المسائل اآلتية:
 والمتابعة والتنظيم والتنسيق التخطيط مسائل : أوال

 األقسام بين وتنسيقها وتنظيمها الكلية في العلمية والبحوث للتعليم العامة السياسة رسم 
 .المختلفة

نشاء استكمال خطة وضع   . الكلية في والمكتبة والتجهيزات المعامل ودعم المباني وا 
 .األجنبية المنح على واإليفاد الدراسية واإلجازات للبعثات الكلية خطة إعداد 
 . الكلية في التدريس هيئة أعضاء الستكمال تخصصات برامج إعداد 
 . الكلية أقسام بعض في الدراسة بتشجيع الكفيلة السياسة إعداد 
 وتشجيع الجامعية والمذكرات الكتب على الكلية طالب حصول بتيسير الكفيلة السياسة دإعدا 

 التأليف في بعض المواد.
 . األقسام هذه بين التنسيق وتنظيم الكلية أقسام في العمل لنظام العام اإلطار رسم 
 .تلفةالمخ األقسام في بينها والتنسيق الكلية في الدراسة لمقررات العلمي المحتوى إقرار 
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عداد للجامعات التنفيذية الالئحة وضع في الرأي إبداء   للكلية. الداخلية الالئحة وا 
 . الكلية لمكتبة الداخلية الالئحة وضع 
لي الكلية إعدادهم وتحديد الكلية في الطالب قبول تنظيم  جراءات التحويل من وا   .وا 
عمال والتمرينات والبحوث والمحاضرات الدروس تنظيم   . الكلية في تاالمتحانا وا 
 ولألقسام؛ للكلية العلمية المؤتمرات وتوصيات األقسام وتقارير للكلية السنوي التقرير مناقشة 

 في ذلك كل ضوء في وتجديدها ومراجعتها الكلية في والبحث واالمتحانات الدراسة نظم وتقييم
 . المتطورة وحاجاته المجتمع ومطالب والتعليمي العلمي التقدم إطار

 . الكلية في والمالية اإلدارية لشئونا تنظيم 
 . الكلية موازنة مشروع إعداد 

 .الكلية في والبحوث للتعليم العامة السياسة تنفيذ متابعة 
 التنفيذية المسائل : ثانيا

 . األقسام على المالية االعتمادات توزيع 
 . واليها الكلية من قيدهم ونقل الطالب تحويل 
 على الحكم لجان وتعيين والدكتوراه الماجستير رسائل سجيلوت العليا للدراسات الطالب قيد 

لغاء ؛الرسائل  . والتسجيل القيد وا 
 العملية والتمرينات والمحاضرات الدروس توزيع 
 واجبات وتحديد لجانه وتشكيل أعماله وتوزيع جداوله ووضع االمتحانات مواعيد تحديد 

قرار الممتحنين  .الكلية فىسنوات النقل  متحاناتا ائجنتواعتماد  االمتحان لجان مداوالت وا 
 الكلية. من والدبلومات العلمية والشهادات الدرجات منح اقتراح 
 العليا. للدراسات التفرغ ومكافآت الدراسية واألجازات والمنح للبعثات الترشيح 
 ونقلهم. الكلية في التدريس هيئه أعضاء تعيين اقتراح 
 .واليها الكلية من الندب 
جازات واإلعارات العلمية اتللمهم الترشيح   العلمي. التفرغ وا 
 للطالب. والرياضية االجتماعية الشئون رعاية 
 السابعة. المادة حكم مراعاة مع التبرعات قبول اقتراح 
المتناظرة في الجامعات  الكليات من األحوال بحسب األولى الفرق طالب تحويل قبول 

 الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.
لغاء الرسائل هذه على الحكم لجان وتعيين والدكتوراه لماجستيرا رسائل تسجيل   التسجيل. وا 

 متفرقة مسائل : ثالثا

 الجامعة. مجلس إليه يحيلها التي األخرى المسائل 
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 للقانون. وفقا بها يختص التي األخرى المسائل 
ت التي يشكل مجلس الكلية من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية لجانًا فنية لبحث الموضوعا 

 تدخل في اختصاصه، ومن هذه اللجان:
 .لجنة شئون التعليم والطالب 
 .لجنة الدراسات العليا والبحوث 
 .لجنة العالقات الثقافية والعلمية 
 .لجنة المكتبات 
 .لجنة إدارة المعامل 
 .لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
 .لجنة المشاركة المجتمعية 
 .لجنة إدارة األزمات والكوارث  

 رة أمانة مجلس الكلية:إدا

 :ميارس من يتولي إدارة أمانة جملس الكلية االختصاصات واملسئوليات اآلتية 

o  عداد جداول اإلعمال وتوجيه تلقي الموضوعات المطلوب عرضها على مجلس الكلية وا 
 الدعوة والقيام باألعمال المتعلقة بسكرتارية المجلس.

o لكلية واختصاص الوحدات األخري.إعداد المذكرات المطلوب عرضها على مجلس ا 
o  متابعة ما تم من قرارات الكلية ومجالس الجامعة والمجلس األعلي للجامعات بالنسبة

 للموضوعات المتعلقة بالكلية.
o  تلقي وتصنيف وحفظ قرارات المجالس واللجان المختلفة وكذلك القوانين واللوائح

ل في الكلية وتنفيذ تعليمات السلطات والمنشورات والقرارات والفتاوي المتعلقة بسير العم
 الرئاسية في شأنها.

o .اتخاذ إجراءات صرف مكافأة األعضاء من الداخل والخارج في مجالس الكلية ولجانها 
o .إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط مجالس الكلية ولجانها 
o ب ذلك.القيام بإعمال الوارد والحفظ والنسخ وطبع وتوزيع اإلعمال التي تتطل 
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 عميد الكلية
 مهام العميد:

دارة شئونها العلمية واإلدارية والمالية في حدود            يقوم العميد بتصريف أمور الكلية وا 
السياسة التي يرسمها مجلسي الجامعة والكلية وفقًا ألحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول 

 -األخص:ويتولى على  بها،
 يبلغه كما الجامعة؛ رئيس إلى الجلسات محاضر ويبلغ المعهد أو الكلية مجلس قرارات تنفيذ 

 المختصة الجامعية والسلطات الهيئات ويبلغ صدورها؛ تاريخ من أيام ثمانية خالل القرارات
 .إليها إبالغها يجب التي بالقرارات

 دارة الكلية أمور تصريف  والمالية. واإلدارية العلمية شئونها وا 
 ومجلس الكلية مجلس قرارات تنفيذ وكذلك الجامعية؛ واللوائح القوانين تنفيذ عن مسئوال يكون 

 .واللوائح القوانين هذه حدود في للجامعات األعلى والمجلس الجامعة
 ،عام كل نهاية في الجامعة رئيس إلى تقريرا الكلية مجلس على العرض بعد يقدم العميد 

 للعرض توطئة وذلك الكلية في النشاط نواحي وسائر والبحوث التعليم شئون عن جامعي
 الجامعة. مجلس على

 ألحكام وفقا الكلية في المشكلة واللجان األقسام مجالس االجتماع إلى يدعو أن للعميد 
 الموضوعات. من يراه ما عليها يعرض أن له كما ،القانون

  بمثل هذه يعمل كرئيس ضبط النواحي األكاديمية واإلدارية للكلية ويتولي توفير القيادة
 الطريقة لتعزيز العملية األكاديمية والفكرية والبيئية وأيضًا النواحي المالية للكلية.

  ،يدعو عميد الكلية المؤتمر العلمي للكلية إلي االجتماع مرة على األقل خالل العام الجامعي
ويحرر عن االجتماع محضر يعرض مع توصيات المؤتمر على مجالس األقسام ومجلس 

 الكلية.
  يكون مسئول عن التوظيف والتعيينات وأيضًا وضع شروط التوظيف بالكلية وعمل تقارير

 عن أداء المديرين التنفيذيين والرؤساء.
  يجب عليه الدعوة لتنفيذ سياسات الكلية على جميع المستويات األكاديمية والعامة ويكون

مستوي الحرم الجامعي مسئواًل عن اتخاذ القرارات وعمل األنشطة والخطط التي تنفذ على 
 والمستويات الحكومية التي تؤثر على سير عمل الكلية.

 .يشارك بانتظام مع مجلس رؤساء اإلدارات واللجان التابعة للكلية 
 .يراجع مدى تقدم الكلية على األقل مرة واحدة سنويًا بالمشاركة مع أعضاء هيئة التدريس 
 لمساعدته في إدارة برامج الكلية. يعين معاون له أو مساعد من القياديين بالكلية 
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 .نهاء الخدمة أو االحتفاظ بها  يوصي لهيئة التدريس في التعيين والترقية وا 
  هيئة التدريس والموظفين بالكلية. وأعضاءمسئول مسئولية مباشرة عن إدارة الكلية 
  يشرف على تنفيذ المناهج الدراسية ونتائج وأهداف البرامج للطالب من خالل الفصول

 لدراسية والتعليم والخدمات في الكلية والمجتمع.ا
 .يحدد ويعين أعضاء هيئة التدريس، ويحدد أعباء العمل المناسبة لهم 
  منتظمة ألعضاء هيئة التدريس لتسهيل االتصال والمشاركة في  اجتماعاتينص على عقد

 تخطيط وتنفيذ وتقييم المناهج الدراسية.
  ناقشة البرامج المتعلقة باألنشطة داخل الكلية، وداخل مع رئيس الجامعة لم بانتظاميتواصل

 مشاكل محتملة. أيالحرم الجامعي، ومناقشة 
 .يتواصل بفاعلية مع أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب 
  يخلق ويحافظ على ثقافة جامعية من االحترام المتبادل والمؤسسات األكاديمية، والنمو

 المهني.
 الجامعي وفي الجامعات المحلية والمنظمات المهنية. يمثل الكلية داخل الحرم 
  يحافظ على االعتماد والمعايير التنظيمية بما في ذلك إنجاز التقارير المطلوبة في الوقت

 المناسب.
  األخرىيشرف على االتفاقات التعاقدية بين الجامعة وجميع العالقات التجارية. 

  لعميدا مكتب
 -ميد االختصاصات واملسئوليات اآلتية:ميارس من يتوىل إدارة مكتب الع

 السجالت المختصة لذلك واتخاذ إجراءات عرضه مع اتخاذ  في هيدوق الوارد يدالبر  استالم
 اإلجراءات الخاصة بالبريد السري.

 الوارد يدالبر  بشأن اتخاذه تم ما متابعة. 

 تطلب المتابعة اتخاذ إجراءات قيد البريد الصادر فى الدفاتر المخصصة لذلك ومتابعة ما ي
 بصور من المكاتبات الصادرة. االحتفاظمنه مع 

  العمل. حسن هاطلبيت التي الملفات وحفظ ميوتنظ إعداد 

    تنظيم المقابالت والمواعيد الخاصة لعميد الكلية والرد على االستفسارات والمكالمات    
 دفتر خاص بها. فيوتدوينها  التليفونية

 عداد ةيالكل مجلس قرارات متابعة  . انجازه تم بما سنوي ريتقر  وا 

 وتر.يالكمب زةهأج علي النسخ بإعمال اميالق 

 ةيالكل ديعم اهطلبي التي اإلعمال بكافة اميالق. 
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 -عميد الكلية شقني : .د.سكرتارية  أ بها أعضاء يقوم اليت األعمال تتمثل و
 الشق األول : أعمال السكرتارية واألعمال اإلدارية.

  رؤساء األقسام والوكالء والسادة العاملين بأي اجتماع بالكلية كتابة أو تبليغ السادة
 تليفونيًا.

  ( الواردة من داخل الكلية وخارجها.ةتالبوساستالم جميع المدخالت الورقية ) 

 ( إلى اإلدارات المختصة أو إلى إدارة السكرتارية والوثائق تسليم جميع المخرجات)الصادر
 لتوزيعها خارج الكلية.

 تابعة الردود على جميع المكاتبات الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس بجميع م
 األقسام بالكلية.

  اللجان رؤساء السادة على التيالتشك عيتوز. 

 لهابأكم الكلية على إعالن أو إداري أمر أو قرار أي تعميم. 

  ك.حتى يكون مرجعًا يمكن الرجوع إليه إذا طلب ذل سركيكتابة كل خطاب وارد فى 

  دات الخريجين أو الدراسات العلياعلى الشهادات سواء شها األكليشيهالقيام بوضع ختم. 

  عمل ملف لكل موضوع هام يتم الرجوع إليه عند الحاجة مثل تشكيل الكنتروالت– 
مجلس أمانه شئون التعليم  –مجلس الجامعة  -مجلس الكلية  –الدورات  –تمرات المؤ 

 الشئون القانونية. –مجالس األقسام  –والطالب 

 بالعمل الخاصة المكالمات عيجم تلقي. 

 .استقبال يومي للطالب المترددين على مكتب العميد للوقوف على مشاكلهم وطلباتهم 

  توجيه الطالب إلى الصيغة المطلوبة لكتابة أي طلب أو التماس ومتابعة الردود بعد
 ذلك.

 عهابتوزي القائمين للعمال حهاوشر  ةالبوست ميتنظ. 

 السرية شديدة المستندات تصوير بأعمال القيام. 

 :اآللي الحاسب على والطباعة الكتابة :الثاني الشق

 اآللي الحاسب على الخطابات عيجم كتابة. 

 األخرى الجهات من الواردة الخطابات على للرد المختلفة الصيغ عمل. 

 مستوى ة وعلىكتابة بيان بالسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على مستوى الكلي 

 .مستمرة بصورة وطباعتها وتعديلها األقسام

 بمرحلتيها الطالب بين الغش حاالت كتابة. 

 اإلدارية واألوامر القرارات كتابة. 
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 الكلية كنتروالت جميع تشكيالت كتابة. 

  ال يوجد بها جهاز كمبيوتر مثل إدارة  التيخطابات خاصة ببعض اإلدارات  أيكتابة
دارة ، المشتريات  دارة الشئون اإلدار وا   .هاريوغ .... ةيالحسابات وا 

 أعوام لعدة ةيالكل الئحة كتابة . 

 العليا الدراسات الئحة كتابة . 

 المفتوح التعليم الئحة كتابة. 

  باإلضافة إلى عمل المكتب األساسي فهو يسند إليه كتابة مجلس الكلية بحيث يتم و
 مل على :تسليمه إلى إدارة مجلس الكلية جاهز للتنفيذ ويشت

 اآللي الحاسب على الكلية مجلس دعوة كتابة. 

 واإلدارات كتابة جدول أعمال مجلس الكلية بما يشمله من موضوعات من جميع األقسام 

 .ةيبالكل المختلفة

 وقرارات التيتعد من لهشمي بما ةيالكل مجلس محضر كتابة.  

  ةيالكل داخل وخارجتنفذ بعد انعقاد المجلس  التيكتابة جميع خطابات مجلس الكلية . 

 المحضر تسليم خطابات كتابة.  

 المجلس مكافأة صرف خطاب كتابة.  

 اإلشراف اإلداري على :

 رؤساء األقسام العلمية. .1
 إدارة العالقات العامة. .2
 قسم التخطيط والمتابعة. .3
 قسم األمن الجامعي. .4
 وحدة ضمان الجودة واالعتماد. .5
 وحدة المشروعات. .6

 عية التالية:اإلشراف على اللجان الفر

 لجنة الشكاوي والمقترحات. .1
 لجنة التوجيه التربوي. .2
 لجنة اإلرشاد الطالبي. .3
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 رؤساء جمالس األقسام العلمية: .1
ن رئ يس مجل س القس م م ن ب ين أق دم ثالث ة أس اتذة بالقس م ويك ون تعين ه بق رار م ن ييتم تعي  -

 رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية.

قابلة للتجديد مره واحدة وال يسري ذلك في حالة وجود أقل من سنوات  3فترة رئاسة القسم  -
 أساتذة إذ تكون الرئاسة ألقدمهم. 3

 في حالة عدم وجود أساتذة يمكن أن يقوم بعمل رئيس القسم أقدم األساتذة المساعدين. -

 اختصاصات مجلس القسم :

 رسم السياسة العامة للتعليم والبحث العلمي في القسم. 

 بالقسم والتنسيق بين مختلف التخصصات في القسم. وضع نظام العمل 

 تحديد المقرارات الدراسية التي يتولي القسم تدريسها وتحديد محتواها العلمي. 

تحدي  د الكت  ب والمراج  ع ف  ي م  واد القس  م وتيس  ير حص  ول الط  الب عليه  ا وت  دعيم  
 المكتبة بها.

 وضع وتنسيق خطة البحوث وتوزيع اإلشراف عليها. 

يف ادهم ف ي مهم ات اقتراح تعيين   ع ارتهم وا  اعضاء هيئة التدريس وندبهم ونقلهم وا 
ومؤتمرات علمية وندوات او حلقات دراسية، واقت راح الت رخيص لألس اتذة بأج ازات 

 التفرغ العلمي.

ليه.   اقتراح توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية واالنتداب من القسم وا 

يف ادهم ف ي بعث ات اقتراح تعيين المدرس ين المس اعدين و   المعي دين ون دبهم ونقله م وا 
عطائهم األجازات الدراسية.  او على منح أجنبية وا 

 اقتراح توزيع أعمال االمتحان وتشكيل لجانه فيما يخص القسم. 

 اقتراح منح مكافأت التفرغ للدراسات العليا. 

اقت  راح تعي  ين المش  رفين عل  ى الرس  ائل وتش  كيل لج  ان الحك  م عليه  ا وم  نح درج  ات  
 لماجستير والدكتوراه.ا

مناقش    ة التقري    ر الس    نوي ل    رئيس مجل    س القس    م وتق    ارير نواب    ه، ومناقش    ة نت    ائج  
االمتحان  ات ف  ي م  واد القس  م وتوص  يات الم  ؤتمرات العلمي  ة للقس  م والكلي  ة، وتقي  يم 
نظم الدراسة واالمتحان والبحث العلمي في القسم ومراجعته ا وتجدي دها ف ي ض وء 

 العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.كل ذلك وفي إطار التقدم 

 للتعليم والبحوث في القسم. متابعة تنفيذ السياسة العامة 
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 :رئيس القسمختصاصات ا

اإلش  راف عل  ى الش  ئون العلمي  ة واإلداري  ة والمالي  ة ف  ي القس  م ف  ي ح  دود السياس  ة الت  ي يرس  مها  -
 واللوائح والقرارات المعمول بها.مجلس الكلية ومجلس القسم وفقًا ألحكام القوانين 

اقت راح توزي ع المحاض  رات وال دروس واألعم  ال الجامعي ة األخ  رى عل ى هيئ  ة الت دريس الق  ائمين  -
 بالتدريس بالقسم وذلك للعرض على مجلس القسم.

 إعداد مقترحات الندب للتدريس من خارج الكلية بالنسبة للقسم للعرض على مجلس القسم. -

 وسياسة مجلس القسم والكلية وذلك فيما يخصه.متابعة تنفيذ قرارات  -

 اقتراح خطة الدراسات العليا والبحوث بالقسم للعرض على مجلس القسم. -

 اإلشراف على العاملين في القسم ومراقبة أمالهم. -

ب  الغ عمي  د الكلي  ة بك  ل م  ا م  ن ش  أنه المس  اس بحس  ن س  ير العم  ل  - حف  ظ النظ  ام داخ  ل القس  م وا 
 بالقسم.

يد الكلي ة ف ي نهاي ة ك ل ع ام ج امعي ح ول ش ئون القس م العلمي ة والتعليمي ة تقديم تقرير إلى عم -
 واإلدارية والمالية بعد اعتماده من مجلس الكلية.

يدعو مجلس القسم إلى المؤتمر العلم ي للقس م وع رض توص يات الم ؤتمر عل ى مجل س القس م  -
 ومجلس الكلية.

 المشاركة في اللجان المتخصصة بالكلية. -

 .رئاسة مجلس القسم -

ب  الغ العمي  د بمحاض  ر الجلس  ات والق  رارات خ  الل ثالث  ة أي  ام م  ن  - تنفي  ذ ق  رارات مجل  س القس  م وا 
 تاريخ صدورها.

يبين رئيس القسم لمجلس الكلية وجهة نظر مجلس القسم عند نظر المسائل المعروضة بشأنه  -
 على مجلس الكلية.

 يحرص على تأصيل األعراف الجامعية. -

 ق بين مختلف التخصصات بالقسم.يؤكد على تنظيم العمل والتنسي -

يس  عى إل  ى ح  ل المش  كالت الت  ي تواج  ه أعض  اء هيئ  ة الت  دريس ومع  اونيهم وتحقي  ق عالق  ات  -
 إنسانية طيبة بينهم.

 يحرص على التعاون بين األقسام العلمية داخل الكلية وخارجها في التعليم والبحث العلمي. -

 ارية المرتبطة بالقسم وتعديلها.يتيح لألعضاء الفرصة للمناقشة في صنع القرارات اإلد -

 يعرض أولويات صرف ميزانية القسم على مجلس القسم ويسعى لتوفير دعم مادي للقسم.  -

 يهتم باستكمال اإلنشاءات والتجهيزات والمعامل التي يتطلبها القسم. -

 يحرص على تطوير المحتوى العلمي للمقررات الدراسية بالقسم. -
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 ديد الكتب والمراجع المرتبطة بمواد القسم.يؤكد على دور مجلس القسم في تج -

عداد المقررات لنش رها  - يحفز األعضاء على استخدام أساليب التكنولوجيا حديثة في التدريس وا 
 على شبكة المعلومات.

 ييسر فرص الحصول على الكتب والمراجع المختلفة للطالب بالقسم. -

 يتابع تنفيذ األعباء التدريسية ألعضاء القسم. -

 توزيع األعباء بعدالة بين أعضاء هيئة التدريس. يعمل على -

 يشرف على إعداد الجداول الدراسية قبل بدأ الدراسة بوقت كاف. -

 ينظم العمل داخل القسم من خالل لجان فنية متخصصة. -

 يحرص على إعداد توصيف جيد للبرامج الدراسية بالقسم. -

 يحرص على إعداد توصيف جيد للمقررات بالقسم. -

 اد تقارير المقررات بالقسم.يحرص على إعد -

 يحرص على عرض خطة القسم للتطوير في نهاية العام من خالل التقارير والبرامج. -

 يقوم بإعداد التقرير السنوي للقسم. -

 يحرص على قيام مجلس القسم بوضع خطة للبحوث العلمية. -

 يشجع وييسر اشتراك أعضاء القسم في المؤتمرات العلمية داخل الجامعة وخارجها. -

 يدعو ويرأس إلى عقد المؤتمر العلمي السنوي بالقسم. -

 يشجع أعضاء هيئة التدريس بالقسم على العمل بروح الفريق. -

 يحرص على عقد ندوات علمية متخصصة بالقسم. -

 يهتم بعقد الحلقات النقاشية لألبحاث والدراسات بالقسم. -

 
 أعضاء هيئة التدريس:
 :تاالختصاصات والمسؤوليا

ش راف عل ى رس  ائل الماجس تير وال  دكتوراه وأنش طة خدم  ة القي ام بمهام ه  - العلمي  ة م ن الت  دريس وا 
 المجتمع والبيئة.

متابع    ة م    ا يس    تجد ف    ي مج    ال تخصص    ه وأن يس    هم م    ن خ    الل نش    اطه العلم    ي ف    ي تط    ور  -
 تخصصه.

أن يق   ل لطالب   ه أح   دث م   ا توص   ل إلي   ه العل   م ف   ي مج   ال تخصص   ه، ويثي   ر فه   م ح   ب العل   م  -
 ي السليم.والمعرفة والتفكير العلم
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أن يشارك بفاعليه في أعمال مجلس القسم وفي غيره من المجالس واللجان التي يكون عضوًا  -
فيه   ا عل   ى مس   توى القس   م والكلي   ة والجامع   ة، كم   ا يش   ارك بفاعلي   ه ف   ي أنش   طة القس   م والكلي   ة 

 والجامعة في خدمة المجتمع.

 بعد أخذ موافقة مس بقة وفق ًا أن يتفرغ لعمله في الجامعة وال يجوز له العمل خارج الجامعة إال -
 لألنظمة واللوائح.

يقدم عضو هيئ ة الت دريس تقري رًا س نويًا إل ى مجل س القس م ع ن نش اطه التدريس ي والبحث ي وم ا  -
 يتعلق بخدمة المجتمع ويتم رفعه إلى إدارة الكلية.

 اهليئة املعاونة:

 االختصاصات والمسئوليات:

والمي  داني للط  الب تح  ت إش  راف عض  و هيئ  ة  المس  اهمة ف  ي اإلش  راف عل  ى الت  دريب الص  يفي -
 التدريس.

مساعدة أعض اء هيئ ة الت دريس م ن خ الل تحض ير ال دروس العلمي ة للمق ررات الدراس ية داخ ل  -
 القسم مما يساعد على اكتساب الخبرة وتوسيع المعرفة.

 المساهمة في األنشطة العلمية والتعليمية التي تكلف بها داخل القسم. -

 م اإلدارية التي تفرضها حاجة القسم.المشاركة في المها -

المشاركة الفعالة ف ي الدراس ات، واألبح اث، وال دورات، والن دوات، والم ؤتمرات المتخصص ة بم ا  -
 ال يخل بالمهام األساسية المكلف بها رسميًا.

 المشاركة في بعض مهام أعمال االمتحانات مثل المالحظات والمراقبة. -

 لبها مصلحة العمل.القيام بما قد يستجد من مهام تتط -

التسجيل للدراسات العليا لدرجتي الماجستير والدكتوراه وااللتزام بحض ور دورات تنمي ة الق درات  -
 ودورة إعداد المدرس الجامعي.

 : العامة العالقات ادارة .2
 :اآلتيةالعالقات العامة االختصاصات واملسئوليات  ادارةميارس من يتوىل                       

 عداد وسائل برامج التعريف تجميع ال معلومات عن أوجه النشاط المختلفة بالكلية وا 
بالكلية والعمل على تقديم الكلية فى صورة الئقة وذلك بالتعاون مع العالقات العامة 

 بإدارة الجامعة.

  نيتساعد على تدعيم الصلة بين وحدات الكلية وب التيوضع المخطط والبرامج 
 .األخرى الجامعاتو  والجامعة األخرى اتيالكل

 طبقاً  متابعة ما ينشر فيما يتعلق بنشاط الكلية وتزويد وسائل اإلعالم بالمعلومات 

 الجامعة.ها تعد التي للسياسة
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 .استقبال زوار الكلية وترتيب البرامج المناسبة لهم وتدبير أمور معيشتهم 

  لوطنية والقوميةالعلمية والثقافية وابالمناسبات االحتفاالت  فيتنظيم اشتراك الكلية 

 .بالجامعة العالقات إدارة مع بالتعاون وذلك

 . تنظيم اللقاءات بين عميد الكلية واألطراف األخرى داخل وخارج الكلية 

 ة.يبالكل نيالمسئول إلي العام بالرأي المتعلقة والمعلومات اإلخبار تقديم 

 المتعلقة باألنشطة االشتراك في إعداد التقرير السنوي وتقويم الكلية وكافة التقارير 

 . المختلفة

 -واملتابعة: التخطيط قسم .3
 ميارس من يتوىل إدارة قسم التخطيط واملتابعة االختصاصات واملسئوليات اآلتية:          

  جميع البيانات واإلحصاءات المختلفة عن أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم
وتحليلها  البياناتفريغ هذه والعاملين والطالب والخريجين وسائر األنشطة بالكلية وت

 ودراستها حسب التنظيمات المختلفة.

  مع  واالشتراكالكلية ومواردها من القوى البشرية والمادية وتقييمها  إمكانياتحصر
 استخدام. أفضل وضع الخطة الالزمة الستخدام هذه الموارد فيالمسئولين بالكلية 

  ية المختلفة بالكلية والتنسيق بينها تجميع الخطط  السنوية لألقسام و الوحدات اإلدار
 إعداد مشروع الخطة العامة بالكلية. فيواالشتراك مع المختصين 

  التيمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة العامة بالكلية بعد اعتمادها مع بيان الصعوبات 
 تعوق تنفيذها واقتراح انسب الحلول لتذليلها.

  ه من بنود ميزانية الكلية وكذلك إعداد شهور عما تم انجاز  7إعداد تقارير متابعة كل
 التقارير الدورية والسنوية لنشاط التخطيط والمتابعة.

  إصدار نشرة إحصائية دورية عن األنشطة المختلفة بالكلية وتقديم البيانات الالزمة
 للتقرير السنوي وتقويم الكلية.

 قسم األمن اجلامعي: .4

 اجلامعي االختصاصات واملسئوليات اآلتية: ميارس من يتوىل إدارة قسم األمن            

 .اإلشراف على أعمال األمن الجامعي بالكلية 

 .اإلشراف على العاملين وتوزيع العمل بينهم ومتابعة إعمالهم 

 .تنفيذ سياسة وخطط األمن في محيط الكلية 

  وضع نظام خاص للدخول والخروج من الكلية بالنسبة للعاملين والطالب والسيارات
 أماكن وقوعها. وتنظيم
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 .التعرف على مشاكل العمل والعمل على حلها 

 .المرور على نقاط الحراسة لياًل ومفاجئة العاملين 

 .إحاطة المسئولين بمشاكل األمن بالكلية 

  المحافظة على النظام واألمن في الحفالت واالجتماعات العامة التي تقام بالكلية في
 المناسبات المختلفة.

 واالعتماد:وحدة ضمان اجلودة  .5
 اختصاصات مجلس إدارة الوحدة:

اقتراح الحوافز والمكافآت لألنشطة المتميزة للعاملين بالوحدة ورفعها لمركز توكيد الجودة  -1
 بالجامعة.

اقتراح قبول الهبات والمنح والمعونات المقدمة للوحدة ورفعها لمركز ضمان الجودة  -2
 بالجامعة.

التي لها صفة االستعجال والتي يحددها تفويض مدير الوحدة في بعض االختصاصات  -3
 مجلس اإلدارة.

 إقرار الخطط التي تحقق أهداف الوحدة وبما يتوافق مع أهداف وخطط المركز. -4

 إعداد التقارير السنوية للوحدة ورفعها إلي مركز ضمان الجودة بالجامعة. -5

العمل بما  مراجعة وتحديث رسالة الكلية وفقًا للتطوير الذي يستلزم ذلك، وتطوير نظام -6
 يحقق رسالة الكلية.

 توجيه العمل بالوحدة وتصميم خطط العمل. -7
 اختصاصات ومهام مدير الوحدة:

 دعوة مجلس اإلدارة لالنعقاد ورئاسة جلساته بصفة دورية. -1

 العمل علي متابعة تنفيذ السياسات العامة الموضوعة لتحقيق أهداف المركز. -2

 تمثيل الوحدة أمام الغير. -3

مكافآت والحوافز للعاملين وعرضها علي رئيس الجامعة وفقًا لما يضعه اقتراح صرف ال -4
 مجلس اإلدارة من قواعد.

 متابعة قرارات المجلس التنفيذي للوحدة. -5

 إعداد التقرير السنوي للوحدة ورفعه إلي مجلس الكلية العتماده. -6

 متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس اإلدارة. -7

ة باستمرار من خالل التشخيص المستمر ألعمال الوحدة في تقويم أداء العمل بالوحد -8
 التعليمية. ةجميع جوانب العملي

 إبالغ قرارات مجلس إدارة الوحدة بواسطة عميد الكلية إلي مركز ضمان الجودة بالجامعة. -9
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 اختصاصات ومهام نائب مدير الوحدة:

 اإلعداد الجتماعات مجلس اإلدارة والمجلس التنفيذي. -1

 اعات مجلس اإلدارة والمجلس التنفيذي.تسجيل اجتم -2

تجهيز محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة والمجلس التنفيذي لالعتماد من مجلس الكلية  -3
 وحفظها.

 القيام بأعمال ومهام مدير الوحدة في حالة غيابه. -4

 المجلس التنفيذي للوحدة. اختصاصات

  ةيختص بتنفيذ ومتابعة القرارات التي يتخذها مجلس إدارة الوحد
 وحدة املشروعات:

 الوحدة اختصاصات

 .نشر ثقافة التغيير والتطوير بالكلية -1
 .مجاالت التطوير والتحديث فيتكوين كوادر بشرية مؤهلة فنيا   -2
 .توفير المعلومات والبيانات الالزمة للمشروعات طبقا الستراتيجيها   -3
 .المجاالت المختلفة فيمن التميز  تمكين الكلية  -4
ت المشروعات بكليات الجامعة وتبادل اآلراء الكتساب الخبرات التنسيق مع وحدا  -5

 .المتبادلة
محور اتصال بين الكلية ووحدة المشروعات بالجامعة وأيضا وحدة إدارة مشروعات   -6

 .العاليبوزارة التعليم  العاليتطوير التعليم 
 إلىات ثقل وتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على كيفية كتابة وتقديم المشروع  -7

 .الجهات المختلفة
 .تشجيع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لالشتراك والتقدم فى المشروعات المختلفة  -8
 .لبةقدم بالمشروعات المخصصة للطتفعيل المشاركة الطالبية للت  -9

مع الهيئات الحكومية وغير والكلية تفعيل ومتابعة االتفاقيات التي توقعها الجامعة  -11
 .لمستوى المحلى أو الدوليالحكومية سواء على ا

 تعزيز وتنظيم وتنفيذ السفر إلى الخارج سواء للبحث أو للدراسة أو التدريب. -11
 جلنة الشكاوي واملقرتحات: .6

ويتشكل من اآلتي :" عميد الكلية، السادة الوكالء، رؤساء األقسام العلمية، ممثل عن 
دير شئون التعليم والطالب، القسم العلمي، منسق الشكاوي، مسئول عن المدينة الجامعية، م

 رئيس اتحاد الطالب، المرشد الطالبي".
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 مهام ومسئوليات لجنة الشكاوي:

 مراقبة إجراءات التعامل مع شكاوي الطالب وتقديم تقرير سنوي عنها. -

 تقديم النصائح واإلرشادات المختلفة للطالب عن كيفية تقديم الشكاوي. -

 لتعامل مع المشاكل المختلفة.توجيه وتدريب منسقوا الشكاوي لكيفية ا -

تحديد طرق افتصال باألفراد المسئولين لحل المشكالت الخاصة بالطالب، وكذلك الدراسات  -
 العليا.

 والعمل على حلها. تلقي شكاوي الطالب ودراساتها -

 إعداد وتوزيع نماذج واستمارات كتابة الشكاوي في حالة طلبها إيزاء حدوث مشكالت. -

ضح المبررات بعد دراسة شكاوي طالب الكلية، والدراسات العليا في تقديم تقرير يوضح يو  -
 الحاالت التي تحتاج وقت اكثر للفحص.

 تقديم صورة واضحة إلدارة الكلية عن الخدمات التي تقدم. -

 تمثيل الطالب المقدمين للشكوي والمرافقين لهم. -

وجودة بين الطالب عقد إجتماعات دورية للسادة المنسقين لدراسة ومناقشة المشكالت الم -
 في الكلية وكيفية حلها، والممارسات المثلي للتعامل معها.

التأكد من أن األقسام العلمية بالكلية تتعاون مع المحققين ونتقبل نتائج التحقيقات في  -
 مراحل الشكاوي المختلفة.

 :جلنة التوجيه الرتبوي .7
 جلنة اإلرشاد الطالبي: .8

المختلفة لالكتشاف المبكر للطالب المتعثرين والمشاكل المتابعة األكاديمية لطالب السنوات  
 الطارئة. 

 توفير النصح واالرشاد االكاديمي للطالب وتوجيهم حسب حالتهم االكاديمية.  
 اعداد تقارير دورية بالمشاكل االكاديمية التي قد تواجه بعض الطالب في السنوات المختلفة.  
 كل المعروضة ومتابعتها لضمان التنفيذ. اعداد تقارير بالحلول المقترحة لحل المشا 
 الرجوع للطالب بنتائج عرض مشاكلهم والحلول المقترحة.  
 اعداد تقرير بصفة دورية عن الحالة االكاديمية للطالب والمشاكل المحتملة واقتراحات الحل. 
تقديم التقارير الشهرية الي لجنة ضمان وتوكيد الجودة بالقسم لعرض ما يلزم علي مجلس  
 لقسم التخاذ القرارات المناسبة.ا
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 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

يكون مختصًا بجميع األعمال الخاصة بشئون الدراسة والتعليم والطالب بمرحلة 
 البكالوريوس ويكون بحكم وظيفته عضوًا في مجلس التعليم والطالب بالجامعة.

 ب:واجبات ومسئوليات وكيل الكلية لشئون التعليم والطال

 معاونة العميد في إدارة شئون الكلية فيما يتصل بأمور الطالب واالمتحانات والتدريس. .1

 إدارة الشئون الخاصة بالدراسة والتعليم بمرحلة البكالوريوس. .2

 .للطالب العملي التدريب على األشراف .3

 توطئه الكلية خارج من واالمتحانات للتدريس الندب شأن في األقسام مقترحات دراسة .4
 الكلية. مجلس ضها علىلعر 

 .للطالب والثقافية والفنية واالجتماعية الرياضية الشئون رعاية على األشراف .5

 .الوافدين الطالب شئون على األشراف .6

 .يخصه فيما للكلية السنوي العلمي المؤتمر على يعرض ما إعداد .7

 :بها القيام ميكن إضافية مهام

 إعداد و القرارات اتخاذ و للمعلومات إعداد اإلحصائيات والبيانات المطلوبة كأساس 
 الطالب. و التعليم شئون لقطاع الدورية التقارير

  بالكلية لالعتماد التأهيل و التطوير مشروعات أعمال في المشاركة. 

 و وتحديثها بالجامعة البيانات قاعدة على بالطالب الخاصة البيانات إدخال متابعة 
 . بالسجالت قيدها

 العاملين كفاءة من يزيد مما بتنفيذها الكلية تقوم التي التدريبية الدورات في المشاركة 
 . بالكلية

 .اإلشراف على لجنة شئون التعليم والطالب 

 :اإلشراف على اإلدارات التالية 

 إدارة شئون التعليم والطالب. .1

 مكتب تسير العملية التعليمية. .2

 إدارة رعاية الشباب. .3

 إدارة التعليم المفتوح. .4
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  شئون التعليم والطالب: لجنةأوالً: 

 وتختص بالمسئوليات التالية: 

 .إبداء الرأي في قبول تحويل الطالب ونقل ووقف القيد وقبول األعذار 

 .تنظيم التدريب الميداني للطالب 

  تتبع نتائج االمتحانات ودراسة اإلحصاءات الخاصة بها، وتقارير لجان االمتحان عن
 ة في شأنها إلي مجلس الكلية.مستوياتها، وتقديم التوصيات الالزم

 .تنظيم المكافآت والمنح الدراسية 

  تتبع النشاط الثقافي والرياضي واالجتماعي لطالب وتقديم االقتراحات الكفيلة برفع
 مستواه.

  تنظيم سياسة علمية للطالب، بحيث يكون لكل مجموعة من طالب الفرقة الدراسية
نه مدرس مساعد أو معيد، يقوم بااللتقاء بالكلية رائد من أعضاء هيئة التدريس، يعاو 

دوريًا بطالب مجموعته للوقوف على مشاكلهم العلمية وتوجيههم والعمل على حلها 
 بمعرفة إدارة الكلية وأساتذتها.

 .تيسير طبع ونشر الكتب والمذكرات الدراسية 

 زيارات العمل على تشجيع تكوين الجمعية العلمية بزيادة أعضاء هيئة التدريس وتنظيم ال
واألنشطة العلمية المناسبة للطالب، ومشروعات خدمة البيئة التي ترتبط بتخصصاتهم 

 من خالل األقسام العلمية.

 مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب:ثانياً :  

 دراسة وعرض الموضوعات التي ترد للمكتب ومتابعة الموضوعات الصادرة منه. 

السجالت المختصة لذلك واتخاذ إجراءات عرضه على استالم البريد الوارد وقيده في  
 وكيل الكلية ومتابعة ما تم اتخاذه بشأنه.

 اتخاذ إجراءات قيد البريد الصادر في الدفاتر المخصصة لذلك ومتابعته. 

 إعداد وتنظيم وحفظ الملفات التي يتطلبها حسن العمل. 

 تنظيم المقابالت والمواعيد الخاصة بالوكيل. 

 النسخ على أجهزة الكمبيوتر. القيام بإعمال 

 القيام بكافة األعمال التي يطلبها وكيل الكلية. 
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 إدارة شئون التعليم والطالب:ثالثًا: 
 ميارس من يتولي إدارة شئون التعليم والطالب االختصاصات واملسئوليات اآلتية:

 .تلقي ملفات الطالب المستجدين المرشحين للكلية من مكتب التنسيق ومراجعتها 

 .إعداد استمارات الكشف الطبي للطالب الجدد ومتابعة نتائجه 

 .استخراج أذون تحصيل الرسوم لطالب الكلية واستخراج البطاقات الجامعية لهم مع السداد 

  تدوين أسماء الطالب في سجالت القيد كل فرقة على حده وكذا أعداد سجالت التجنيد
 للذكور منهم.

  على حدة بأرقام جلوس وتنظيم عقد االمتحانات.إعداد كشوف طالب الكلية كل فرقة 

 .تلقي طلبات الطالب المحولين للكلية ومراجعتها مع استيفائهم لشروط التحويل للقيد بالكلية 

 .أعداد جداول االمتحانات للفرق األربع والمتخلفين منهم 

 .تشكيل لجان االمتحانات من مالحظين ومراقبين ولجان كنترول وخالفة 

 امتحانات نهاية العام. إعالن نتائج 

 .اتخاذ اإلجراءات الالزمة للطالب المفصولين والمستنفذين لمرات الرسوب 

 .اتخاذ إجراءات تأديب الطالب والتأشير في السجالت بالقرارات التي تتخذ بشأنهم 

 .اتخاذ اإلجراءات المتعلقة بالتدريب الصيفي للطالب الراغبين في ذلك 

 لمكاتبات المتعلقة بشئون التعليم والدراسة.رد على كافة االستفسارات وا 

  دراسة األعذار المرضية والغير مرضية المقدمة من الطالب لالعتذار من االمتحانات والبت
 فيها.

 .إعداد ودراسة جميع البيانات واإلحصاءات المتعلقة بالتعليم والدراسة 

 اف قيد كل طالب لم يحدد متابعة الحالة التجنيدية للطالب واتخاذ اإلجراءات الالزمة إليق
 موقفه من التجنيد.

 .إعداد االمتحانات التكميلية خاصة الطالب الراسبين في بعض المقررات طبقًا للتعليمات 

  تلقي أوراق الطالب الوافدين المرشحين للكلية وتحديد الرسوم المستحقة عن كل جنسية واتخاذ
 إجراءات قيدهم.

 الفرق النهائية. إعداد وتنظيم الرحالت العلمية لطالب 

 .االشتراك في اإلعداد النتخابات اتحاد الطالب بالكلية 

  إخطار شئون الطالب المركزية بصورة من نتائج امتحانات الكلية وكذا الطالب المحولين
 والرجوع إليها في جميع األمور المتعلقة باإلدارة.

 .حفظ السجالت الخاصة بالطالب ونتائجهم طبقًا للمدة القانونية 
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 مكتب تسري العملية التعليمية:رابعًا : 

 مكتب التدريب الميداني: .1

ويتشكل من عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب، ورؤساء األقسام العلمية المانحة 
 بالكلية، عضو هيئة تدريس من كل قسم مانح "يبدل كل عام"، موظف، عامل للتنظيف.

 الميداني: مسئوليات واختصاصات مكتب التدريب .6

 .توزيع الطالب على أماكن التدريب الميداني 

 .متابعة انتظام الطالب وحضورهم بصفة دورية 

 .تحديد أنسب موعد للتدريب الميداني المتصل 

  تصميم بطاقة لكل مجموعة طالب يتم تسليمها للمكتب من مكان التدريب موقعة من
زام بالواجبات التي يكلفوا بها المشرف الداخلي والخارجي توضح الحضور والغياب وااللت

 أسبوعيًا.

 .تجميع درجات الفصلين الدراسيين 

  تسليم خطابات التدريب الميداني مرفق بها استمارة بنود تقييم الطالب لكل من "الطالب
 والمشرف الداخلي والخارجي".

 .استطالع آراء جهات التدريب والتعرف على المشكالت واقتراحات الحلول 

 ة المتابعة المتاحة بالتدريب الميداني.تفعيل دور لجن 

 .توحيد الحد األقصى لدرجة االمتياز في الشعب الثالثة 

 .إعداد دليل التدريب الميداني للشعب الثالثة 
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 إدارة رعاية الشباب:خامسًا : 
 ميارس من يتولي إدارة رعاية الشباب االختصاصات واملسئوليات اآلتية:

o شباب واتخاذ إجراءات تنفيذها بعد إقرارها.ات رعاية الينيزاإعداد مشروع م 
o  االشتراك في تنفيذ القرارات لمجلس اتحاد الكلية وتقديم كافة الخدمات الفنية واإلدارية

 الالزمة لحسن سير العمل باالتحاد.
o .مراقبة ومتابعة الصرف من موازنة اتحاد الطالب على مختلف األنشطة 
o إعداد البرامج والمشروعات التي تشغل أوقات  االشتراك مع رعاية الشباب بالجامعة في

 الفراغ لطالب الكلية واإلشراف على تنفيذها.
o (نشاط  –خدمة عامة  –جوالة  -علمي متابعة سير العمل في أوجه النشاطات المختلفة

 رحالت(. -رياضي  –اجتماعي  –ثقافي فني 
o سير العمل بها. إعداد مشروعات الخدمة العامة ومعسكرات العمل واإلشراف على حسن 
o  عداد وتجهيز المالعب والمنشآت واألدوات القيام بتنظيم ومتابعة األنشطة الرياضية وا 

عمال التدريب والممارسات والمسابقات الرياضية التي تشترك ومراقبة أالرياضية ومتابعة 
 فيها الكلية.

o ا النشاط.تنظيم إقامة المعارض الخاصة بالنشاط الفني والعمل على تشجيع ممارسة هذ 
o .عداد الخطط والبرامج الالزمة لذلك  تشجيع ممارسة الهوايات األدبية وا 
o  القيام ببحث حاالت الطالب المتقدمين للحصول على مساعدات والعمل على تيسير

 حصول الطالب على احتياجاتهم الدراسية والمعيشية.
o .العمل على تيسير فرص عمل الطالب أثناء العطالت الصيفية 
o  على إقامة المهرجانات والحفالت الختامية في نهاية العام واإلشراف على توزيع اإلشراف

 ورياضيًا وذوي المواهب. اً الجوائز على الطالب المتقدمين علميًا وثقافي
o .أمساك السجالت الالزمة إلثبات األعمال المتعلقة بنشاط رعاية الشباب 
o بها الجهات المختصة والجهات إعداد كافة التقارير والبيانات واإلحصاءات التي تطل

 المسئولة عن رعاية الشباب.
 األنشطة الطالبية:

 :طريق عن وتتم الطالبية األنشطة

 ميول مع تتناسب وفنية وثقافية واجتماعية رياضة من المختلفة لألنشطة خطة وضع 

 الطالب. ورغبات

 فيما اعدتهلمس الكلية طالب لمجلس إتحاد المختلفة األنشطة مجال في مشروعات تقديم 
 .الكلية لطالب وخدمات أنشطة من يقترحه
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ما  وتذليل الكلية طالب لمجلس إتحاد المختلفة األنشطة تنفيذ في اإليجابية المعاونة 
 الخطوط العريضة هذه طريق وعن، المناسبة بالصورة تخرج حتى معوقات من يعترضها

 :- اآلتية األهداف تتحقق
 لها الالزمة اإلمكانيات رتوفي طريق عن الطالب هوايات تنمية. 
 خبرات الطالب يكسب مثمر إنتاجي نشاط في وتنظيمه الطالب فراغ وقت استثمار 

 .مجتمعهم مشكالت تفهم يستطيعون قادة منهم وتخلق
  معسكرات)طريق عن وذلك الطالب بين القيادية الروح وغرس العامة الخدمة روح تشجيع 

 ......(.الرحالت –الترفيهية  المعسكرات – الثقافية المعسكرات – العامة الخدمة
  ذتهم.أسات وبين بينهم الصلة وتوثيق الطالب بين الجامعية والحياة الزمالة روح بث 

 رعاية الطالب:
 :طريق عن وتتم الطالبية الرعاية

 احللول املناسبة وحماولة ودراسية ونفسية اجتماعية مشكالت من الطالب يعرتض ما دراسة .1

 يواجهونها عن طريق : لذينا الطالب مع هلا

 الخدمة – الجوالة – الطالبية )األنشطة بالكلية الشباب رعاية ميزانية خطة مشروع إعداد 
 االجتماعي(. – الثقافي – الفني النشاط – المعسكرات – الرحالت – العامة

 وبين أستاذتهم وبين بينهم العالقات وتوثيق الطالب بين السليمة الجامعية الروح بث 
 األخرى. والجامعات والمعاهد الكليات بطال

 باإلمكانيات وتدعيمها الجامعة طالب اتحاد يعتمدها التي والمشروعات البرامج تنفيذ 
 والبشرية. المادية

 الكليات مع البرامج هذه وتنسيق الكلية مستوى على الخطة وبرامج مشروعات تنفيذ 
 األخرى.

 بالكلية. الطالب بين القومي الوعي تنمية 

  الوطن وعلى عليهم يعود كما فراغهم أوقات في الطالبي النشاط من اإلفادة نظيمت 
 .بالنفع

 الدراسي العام بداية في الطالب على توزيعهو  كتيب في التنفيذية البرامج إصدار. 

 وتيسير المتعددة والهوايات واألنشطة الطالب بين الممارسين قاعدة توسيع على العمل 
 .والبشرية المادية اإلمكانيات فةكا بتوفير الممارسة هذه

 والبرامج المشروعات واقتراح الشباب مشكلة على بالتعرف والدراسات البحوث إجراء 
 .منها يتقرر ما لتنفيذ عليها للتغلب الالزمة
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 إدارتها نظام ووضع ومالعب تآمنش من الشباب تجمعات مراكز استخدام وتنسيق تنظيم 
 .وأدوات مهمات من زميستل ما بجميع وتجهيزها وصيانتها

 اإلشراف وتنفيذ أنشطة اتحاد الطالب بالكلية. 
 تنفيذ انتخابات اتحاد طالب الكلية. 

 االجتماعي التكافل صندوق طريق عن اقتصادية مشكالت من الطالب يعرتض ما حل حماولة .2

 :والذي يتكون الكلية لطالب

 يختارهما التدريس هيئة أعضاء من اثنين وعضوية والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل برئاسة

 والطالب للصندوق أمينا ويكون بالكلية الشباب لرعاية الفني الجهاز ورئيس سنوياً  الكلية مجلس

 الكلية. طالب إتحاد مجلس أمين
 وخيتص صندوق التكافل بالتالي:

o رعاية اجتماعية. أو تأمين من المختلفة بصورة للطالب االجتماعي الضمان تحقيق 

o للطالب الخدمات تنفيذ في المساهمة. 

o في الهادئ االستمرار وبين وتحول بينهم الطالب تواجه التي المشاكل حل علي العمل 

 .المالية دخولهم عجز بسبب دراستهم

 مكتب احتاد طالب الكلية:
 :احتاد طالب الكلية سنويًا من يشكل جملس

 ويكون حق الترشح  ،ادرئيس ونائب رئيس يتم انتخابهما من أعضاء المؤتمر العام لإلتح
( من أصوات 1%+51ويتعين أن يحصل المرشح على) ،االتحاد أعضاءمتاحًا لكافة 

وفى حالة عدم حصول احد المرشحين على النسبة  ،أعضاء المؤتمر العام لالتحاد
ويفوز بالمنصب من  ،صواتاً أتتم اإلعادة بين االثنين األعلى  األصواتالمطلوبة من 

 .واتيحصل على أعلى األص

 األمناء واألمناء المساعدين للجان من أعضاء كل لجنة. 

  يقترح مجلس االتحاد اثنين من أعضاء هيئة التدريس لكل لجنة من لجان المجلس من
ذوي الخبرة في مجال نشاط اللجنة إلى وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ليختار من 

 .تدخل في مجال عملهابينهما مستشارًا للجنة دون أن يكون له الحق في ال

  يختار وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بناًء على اقتراح من مجلس اتحاد الطالب
سكرتارية مجلس االتحاد ومديرًا ماليًا من أحد العاملين بالكلية وذلك وفقا للمعايير 

 .والضوابط التي يضعها مجلس االتحاد

  عاية الشباب بالكليات األخرى للعمل ولمجلس اإلتحاد اقتراح االستعانة بموظفين من ر
 .بالسكرتارية التنفيذية لإلتحاد بعد موافقة عميد الكلية المختص
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  العمل  في ريادييحق للمجلس منح العضوية الشرفية للخريجين الذين كان لهم دور
 فيسنويًا دون أن يكون لهم حق التصويت  أعضاءوبما ال يزيد عن ثالثة  الطالبي
 .الجلسات

 :خيتص جملس احتاد طالب الكلية مبا يلي

 رسم سياسة اإلتحاد. 

 تنسيق العمل بين لجان االتحاد. 

 اعتماد برامج عمل لجان مجلس اإلتحاد. 

 العمل على توثيق العالقة مع االتحادات الطالبية بكليات ومعاهد الجامعة. 

 وضع الموازنة السنوية لالتحاد واعتماد الحساب الختامي. 

  عانات وهبات و حقوق رعاية ووضعها في حساب التوصية بقبو ل ما يرد من تبرعات وا 
 .االتحاد  أغراضاالتحاد متى كانت بهدف تحقيق 

  على األنشطة الطالبية  اإلشراف فياعتماد مكافآت أعضاء رعاية الشباب والمشاركين
 .في ضوء الجهد الذي يبذله كل منهم

  أن يقوم وكيل الكلية أو المعهد لشئون وتعتبر قرارات المجلس سارية فور صدورها على
تزيد عن أسبوع من تاريخ  التعليم والطالب بإبالغها للجهات المعنية لتنفيذها في مدة ال

 .صدورها
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 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث:
عنية يختص بشئون الدراسات العليا والبحوث وتوثيق الروابط مع الكليات والهيئات الم
 بالبحث العلمي، ويكون بحكم وظيفته عضوًا في مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.

 االختصاصات واملسئوليات:
 معاونة العميد في إدارة شئون الكلية فيما يختص بشئون الدراسات العليا والبحوث. 

ة المن  اظرة اإلش  راف عل  ى تنفي  ذ الخط  ة البحثي  ة للكلي  ة والتع  اون ب  ين كاف  ة الجه  ات البحثي   
 بالجامعات ومراكز البحوث المختلفة.

 تنفيذ الالئحة فيما يتعلق بعملية التسجيل للدراسات العليا واإلشراف العلمي. 

وائم الدراس  ات العلي  ا وعملي  ة االتص  ال والتواص  ل ب  ين الكلي  ة وط  الب الدراس  ات ق  متابع  ة  
 العليا بالكلية.

يس والهيئ ة المعاون ة وط الب الدراس ات حصر وتحليل وجمع البيانات الخاصة بهيئة التدر  
 العليا بالكلية.

س واء المحلي ة  األخرىمتابعة تنفيذ اإلتفاقيات العلمية المبرمة بين الكلية والجهات العلمية  
 أو الدولية.

هيئ     ة الت     دريس بالمهم     ات العلمي     ة وقن     وات اإلش     راف المش     ترك لطلب     ة  أعض     اءمتابع     ة  
 الدراسات العليا.

ت العلمية والن دوات ف ي مج االت التربي ة الرياض ية المختلف ة بال داخل دعم حضور المؤتمرا 
 والخارج.

إع    داد قاع    دة بيان    ات المتعلق    ة بط    الب مرحل    ة الدراس    ات العلي    ا وأبح    اث أعض    اء هيئ    ة  
 التدريس.

 هيئة التدريس بالكلية ونشر أبحاث أعضاء هيئة التدريس. ألعضاءإعداد قاعدة بيانات  

ع داد قاع دة  اس تفادةي ق أقص ي تطوير مكتبة الكلي ة وتحق  منه ا وك ذلك ش بكة المعلوم ات وا 
 بيانات للكتب والرسائل العلمية والدوريات وتوثيقها ومتابعة المستفيدين منها.

 تنظيم قبول طالب الدراسات العليا من المصريين والوافدين بالكلية. 

 متابعة تنفيذ خطة الدراسات العليا والبحوث بالكلية. 

 الدراسات العليا بالكلية. متحاناتاتنظيم مواعيد  

 اإلشراف على اللجان التالية: 

 لجنة الدراسات العليا والبحوث. .1

 لجنة العالقات الثقافية والعلمية. .2
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 لجنة المكتبات. .3

 لجنة إدارة المعامل. .4

 اإلشراف على اإلدارات التالية: 

 إدارة الدراسات العليا والبحوث. .1

 إدارة العالقات الثقافية والعلمية. .2

 ارة المكتبات.إد .3

 وحدة النشر العلمي. .4

 أواًل: اختصاصات ومسئوليات جلنة الدراسات العليا والبحوث:

 خطة الدراسات العليا والبحوث العلمية في الكلية بناء على اقتراحات مجالس  عدادإ
 األقسام ومتابعة تنفيذ هذه الخطة في األقسام المختلفة.

 ة بالكلية والعمل على تنشيط البحث المشترك تنسيق البحث العلمي بين األقسام المختلف
 بينها للتعاون على حل المشكالت العلمية.

  إعداد مشروع ميزانية البحث العلمي في الكلية وتوزيعها وفقًا للبرامج المقترحة ووضع
النظم العامة لطريقة التصرف في بنودها المختلفة والعمل على توفير اإلمكانيات الالزمة 

 لبحوث.لتنفيذ برامج ا

  متابعة برامج ونظم الدراسات العليا والدرجات الجامعية بالكلية بما يكفل مسايرتها للتقدم
 العلمي.

  تلقي المشكالت العلمية من الهيئات المختلفة وتوزيعها على األقسام المختلفة بالكلية
 إلجراء البحوث الالزمة لحلها.

 بحوث العلمية لألقسام المختلفة اإلشراف على شئون النشر العلمي في الكلية وجمع ال
بالكلية ونشرها وتوزيعها على الهيئات المعنية وتبادلها مع الهيئات العلمية واألفراد 

 العلميين بالخارج ومتابعة تنفيذ السياسة المرسومة بهذا الشأن.

  االمتحانالنظر في قيد طالب الدراسات العليا وتحويلهم ونقل القيد ووقفه وفي أعذار. 

 في اقتراحات مجالس األقسام في شان تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتقارير  النظر
 المشرفين عليها وتعيين لجان الحكم على الرسائل قبل العرض على مجلس الكلية.

 ثانيًا: اختصاصات جلنة العالقات الثقافية والعلمية:
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 ألقسام.وضع خطة لبعثات الكلية واألجازات الدراسية وفقًا لما تقترحه ا 
  وضع سياسة إليفاد أعضاء هيئة التدريس بالكلية في مهمات علمية لمتايعة التقدم

العلمي في مجال تخصصهم والتنسيق بين برامج هذه المهمات بما يكفل التكامل بينها 
وتحقيق أقصي فائدة علمية، كما تقوم بدراسة التقارير والمقترحات التي يقدمها أعضاء 

بداء   الرأي فيها.هذه المهمات وا 
  اقتراح برنامج عام للمؤتمرات والدورات العلمية والحلقات الدراسية التي تشترك فيها الكلية

هيئة التدريس فيما يعقد منها في الداخل أو الخارج وتشجيع نشر  أعضاءوتنظيم اشتراك 
 التي تقدم فيها. روالتقاريالبحوث 

 ثالثًا: اختصاصات جلنة املكتبات :
  تشجيع أعضاء هيئة التدريس بالكلية على تأليف الكتب والمراجع وضع خطة تكفل

 وتيسير حصول الطالب عليها.
  وضع مشروع موازنة للمكتبة الستكمال الكتب والمراجع والدوريات الالزمة للكلية مع

 تدعيم المكتبة بتزويدها بالمستحدث منها.
 رابعًا : اختصاصات جلنة إدارة املعامل:

 ع مستوى الدراسة األجهزة واألدوات بما يكفل رفالمعامل بمد لتدعيم وضع برنامج طويل األ
 .ةالعملية بالكلي

   ذلك قبل وضع مشروع  ينتهيالالزمة سنويًا على أن  واألدواتوضع نظام لتوفير األجهزة
 .استعمالها بين أقسام الكلية سيريلت الموازنة بوقت كاف

   منها ووضع  مستهلكومتابعة ال وأدوات المخازن من أجهزة تحتويهوضع نظام لحصر ما
 المختلفة. ةنظام يكفل تحقيق التعاون بين مخازن الكلي

  تشترى  التييمكن الحصول عليها من السوق المحلية وتلك  التيواألدوات األجهزة  تحديد
 المواعيد المناسبة. فيللحصول عليها الالزمة اإلجراءات  اتخاذمن الخارج حتى يمكن 

  ووضع  لالستعمالكلية وتقرير مدى صالحيتها ال فيتستخدم  التياألدوات و حصر األجهزة
 بها. االستفادةوتحديد وتنظيم  الستكمالهانظام 

   المختلفة. ةبين أقسام الكلي  استعمالهااألجهزة النادرة لتيسير  الستخداموضع نظام 
  صالح األجهزة العلمية  .واألدوات الرياضية تنظيم صيانة وا 
   أقسام الكلية.ع موازنة المعامل السنوية وتوزيعها على إعداد مشرو 

 مكتب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث:
 ميارس من يتولي إدارة مكتب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث االختصاصات اآلتية:

 ترد للمكتب ومتابعة الموضوعات الصادرة منه. التيدراسة وعرض الموضوعات  -
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ستالم البريد الوارد وقيده في السجالت المختصة لذلك واتخاذ إجراءات عرضه على ا -
 وكيل الكلية ومتابعة ما تم اتخاذه بشأنه وكذلك البريد الصادر.

 القيام بالدراسات والبحوث التي يري الوكيل تكليفه بها. -
ات تنظيم المقابالت والمواعيد واالجتماعات الخاصة بالوكيل للرد على المكالم -

 واالستفسارات.
 القيام بإعمال النسخ على أجهزة الكمبيوتر. -
 القيام بكافة األعمال التي يطلبها وكيل الكلية. -

 إدارة املكتبات:
 يمارس من يتولي إدارة المكتبات االختصاصات والمسئوليات اآلتية:

o .دراسة وعرض الموضوعات التي ترد للمكتب ومتابعة الموضوعات الصادرة منه 
o  متابعة ما جاء بموازنة الكلية والخاص بمكتبات الكلية.إعداد و 
o  اتخاذ إجراءات تزويد مكتبة الكلية بالمراجع والكتب والدوريات والمصورات

 التي تتناول نوع الدراسة واألبحاث الجارية بها. والميكروفيلم
o  اتخاذ إجراءات تبادل المطبوعات مع الكليات والمعاهد ومراكز البحوث والمؤسسات

 علمية المناظرة محليًا وعالميًا.ال
o  مكتبة الكلية بغرض تنسيق العمل وتوحيد أسلوب الخدمة  أمانةاالشتراك في لجان

المكتبية بالمكتبة ومتابعة تنفيذ جميع قرارات لجنة المكتبة ولجنة شئون المكتبات 
 الجامعية.

o جهة متابعة احدث المراجع والكتب التي تصدر في الكتالوجات وعرضها على ال
 المختصة لشرائها.

o  تقيمها المكتبات الجامعية بغرض الدراسة والتدريب على  التياالشتراك في الندوات
ثناء سير العمل أأحدث ما وصل إليه فن المكتبات ومناقشة ما طرأ من مشاكل 

يجاد الحلول المناسبة لها.  وا 
o لقاموس تصنيف وفهرسة مقتنيات المكتبة كفارس المؤلف والعنوان والموضوع وا

عداد قوائم األرفف للكتب والمراجع والرسائل العلمية والمصورات   .والميكروفيلموا 
o  والباحثين  الدارسينإرشاد رواد المكتبة بطرق استخدام الفهارس المختلفة ومساعدة

 في إعداد القوائم.
o  المحافظة على مقتنيات المكتبة والعمل على رفع مستوي الخدمة التي تقدم للقراء

 .الببلوجرافية التجليد والتصوير بأعمالام والقي
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o  إعداد السجالت الالزمة لتسجيل المترددين والمستعيرين للكتب والمراجع وفقًا
 للتنظيم المتبع في المكتبة.

o  إعداد بيانات إحصائية عن أعداد المترددين والمستعيرين والكتب والمراجع التى تم
خطار إدارة المكتبات إعارتها خارجيًا والدوريات والكتب التي تت داول داخليًا وا 

 الجامعية بذلك شهريًا.
o  القيام بأعمال جرد مقتنيات المكتبة وفقًا لما تقرره اللوائح المالية والئحة مكتبات

 الجامعة واتخاذ اإلجراءات القانونية بشان الفاقد والذي تجاوز النسب القانونية.
 وحدة النشر العلمي:
 ر العلمي االختصاصات والمسئوليات اآلتية:يمارس من يتولي وحدة النش

 .تسجيل جميع األبحاث والدراسات الواردة لمجلة الكلية 
  تاريخ  –فهرسة األبحاث المنشورة بجميع األعداد الصادرة للمجلة)عدد األبحاث بكل عدد

 الباحث الناشر(. –عنوان البحث  –اإلصدار 
 يم التي يقرها مجلس إدارة المجلة إرسال األبحاث العلمية للسادة أعضاء لجنة التحك

 العلمية طبقًا للتخصص العلمي.
 إدارة الدراسات العليا والبحوث:

 االختصاصات واملسئوليات اآلتية:والبحوث ميارس من يتولي إدارة الدراسات العليا 
 اإلعالن عن فتح باب القبول لطالب الدبلومات والماجستير والدكتوراه. 
 من استيفائها لشرط القبول. لتأكدوا مستوفاةتلقي الطلبات  
اتخاذ إجراءات اعتماد قبول الطالب بإدارة الدراسات العليا بالجامعة واتخاذ إجراءات قيد  

الطالب في السجالت المخصصة لذلك واستخراج البطاقات الجامعية لهم بعد سداد 
 الرسوم المقررة.

 ا.تنظيم الدراسات لطالب الدراسات العليا ومتابعة حسن سيره 
األقسام العلمية الخاصة بنسب الحضور والغياب واتخاذ إجراءات حرمان  تقراراتلقي  

 الطالب الغير مستوفيين لشروط االمتحان.
اإلعداد والتنظيم المتحانات الدراسات العليا وقيد وتسجيل نتائج االمتحانات في السجالت  

خطار إدارة الجامعة بها.  الفرعية وا 
االمتحانات والتصحيح والكنتروالت لمستحقيها وكذلك  أةمكافاتخاذ إجراءات صرف  

 مكافآت لجان الحكم على الرسائل.
 اتخاذ إجراءات مد فترة التسجيل لطالب الماجستير والدكتوراه بعد إخطار هيئة اإلشراف. 
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اتخاذ إجراءات تشكيل لجان الحكم على الرسائل العلمية واإلعداد والتنظيم لهذه  
 المناقشات.

منح الدرجات العلمية بعد اعتمادها من الجهات المختصة واستخراج  راءاتاتخاذ إج 
 الشهادات المطلوبة.

اتخاذ إجراءات صرف بند أبحاث وتجارب المخصص للكلية طبقًا لقرار مجلس الكلية مع  
خطار الجهات المختصة بها. أعضاءتسجيل أبحاث السادة   هيئة التدريس وا 

 حة الداخلية للكلية فيما يختص الدراسات العليا والبحوث.المشاركة في إعداد وتقرير الالئ 
خطار الجهات   إعداد البيانات واإلحصاءات الخاصة بالدراسات العليا والبحوث وا 

 المختصة بها.
  إدارة العالقات الثقافية والعلمية:

ة اتخاذ إجراءات الترشيح والمد واالنتهاء للبعثات والمؤتمرات العلمية الداخلية والخارجي 
خطار إدارة الجامعة بالترشيحات بعد استيفاء بيانات الترشيح.  وا 

تقوم الكلية بعقدها مع اتخاذ إجراءات  التيإخطار إدارة الجامعة بالمؤتمرات والندوات  
 التنفيذ.

 اتخاذ إجراءات الترشيح الستقدام األساتذة والخبراء للمعاونة في التدريس والبحث العلمي. 
خطار إبداء الرأي في مشروع  ات االتفاقيات وتنفيذ البنود التي تخص الكلية بعد إقرارها وا 

عن الحلقات والدورات الدراسية والتدريبية  اإلعالناتالكلية بشان  باقتراحاإلدارة المختصة 
الداخلية والخارجية واإلعالن عن المنح الدراسية والتدريبية والمفاضلة بين المتقدمين 

 ليها.إلإليفاد 
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 ة خلدمة اجملتمع وتنمية البيئة:وكيل الكلي
وكيل الكلية لشون خدمة المجتمع وتنمية البيئة هو الذي يتعامل مع القضايا المجتمعية    

والمسئول عن توفير عوامل األمن والسالمة المهنية وتأمين بيئة العمل لخدمة عناصر العملية 
ت العالقة، ويعمل تحت إشراف التعليمية إلي جانب دعم االتصال بكافة األطراف المجتمعية ذا

عميد الكلية، ويكون تعيينه من بين أساتذة الكلية بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح 
 العميد، وذلك لمدة ثالث سنوات مرة واحدة.

 واجبات ومسئوليات وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة:
 المجتمع بالكلية وما يستلزمه ذلك من: إدارة اإلزمات وحل المشكالت التي يعاني منها .1
  إعداد الدراسات لتحديد أنواع المشكالت المجتمعية من)أمراض مزمنة، ممارسات سيئة

 كاإلدمان والتدخين، وتلوث للماء والهواء،..........(.
  وضع خطة باألنشطة التابعة له خالل العام الدراسي تعتمد على إحتياجات المجتمع، وتضم

 ية والمساهمة في حل بعض هذه المشاكل.ندوات للتوع
 :اإلعداد الشامل لما تستلزمه هذه الندوات من إجراءات سواء 

 .اإلعالن عنها قبل الموعد المحدد بوقت كاف، وتحديد فرق اإلشراف عليها 
 .تحديد المحاضرين، وتجميع المقاالت لعمل كتيب الندوة 
 ا على موقع الكلية.عمل مطويات خاصة بالندوة، وكتابة التوصيات ونشره 
 .دعوة الطالب وأعضاء هيئة التدريس في هذه الندوات 

 .تنظيم القوافل البيئية واإلرشادية، والقوافل الطبية والعالجية والتبرع بالدم 
  إعداد المطويات والملصقات والكتيبات والنشرات والمجالت الحائطية وتوزيعها داخل وخارج

 المدني. الحرم الجامعي وعلى أفراد المجتمع
  تشجيع الطالب من خالل األسر الطالبية على المشاركة في حل المشكالت المجتمعية خارج

وداخل أسوار الجامعة، لزيادة التالحم بين كليات الجامعة والمجتمع المحيط عن 
المشاركة في األسبوع البيئي للجامعة، مجالت الحائط، المشاركة في القوافل طريق)الندوات، 

 .(ورات التدريبية والتنمية البشرية، حمالت التبرع بالدمالطبية، الد
  القيام بحمالت النظافة والتشجير)وضع سالت في كافة أنحاء المبني، نباتات زينة وأحواض

 زرع في أماكن متفرقة(.
 توفير السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وحماية األرواح والممتلكات من خالل: .2
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 ة والصحة المهنية، ومتابعة كل ما يتعلق بسالمة المباني)متابعة مدى إعداد لجنة للسالم
صالحية وكفاية طفايات الحريق، مراجعة شبكات المياة الالزمة لإلطفاء، مراجعة توصيالت 

 الكهرباء(.
  تقارير دورية تقدم من الفنيين، وكذلك الموظفين بالمكاتب اإلدارية عن مدى توافر عناصر

 األمان والسالمة.
 نظيم دورات تدريبية حول برنامج أعمال الدفاع المدني.ت 
  ندوات وورش عمل)ألعضاء هيئة التدريس، المعيدين، الفنيين، العمال( عن السالمة واألمان

 داخل مختلف وحدات العمل بالكلية.
 .عالمات إرشادية، أعمال تنبيهيه وتحذيرات 
 .إصدار دليل للسالمة والصحة المهنية 
ة مصادر دخل الكلية ومواردها المالية من خالل تنمية وتطوير الخدمات المشاركة في زياد .3

 المقدمة من الوحدات ذات الطابع الخاص، وما يستلزمه ذلك من :
 .مراجعة الهيكل التنظيمي للوحدات، وتوضيح التوصيف الوظيفي لألفراد 
 .شراء كافة األجهزة الالزمة للوحدات 
 لتي تقدمها الوحدات ونشرها بين كافة األطراف عمل مطويات تحوي األنشطة والخدمات ا

 المجتمعية.
  الترويج للخدمات عن طريق دعم اإلتصال باألطراف المجتمعية المستفيدة، وتنظيم لقاءات

 معهم.
 المشاركة في تنظيم الدورات التدريبية "إعداد وحدة للتدريب" وما يتضمنه ذلك من : .4
 ريين "طبقًا للخطة السنوية للجامعة".إعداد دورات تدريبية لتنمية مهارات اإلدا 
 ." دورات لكافة الموظفين والفنيين طبقًا إلحتياجاتهم " لغة، كمبيوتر 
  دورات تدريبية للخريجين لتاهيلهم لسوق العمل " تنمية بشرية، دورات تدريبية ببعض

 المؤسسات العالجية، دورات إسعافات أولية، دورات دفاع مدني".
 األطراف المجتمعية، وما يتعلق بذلك من : دعم االتصال مع كافة .5
 .تمثيل أفراد من المجتمع في مجلس الكلية وبعض اللجان المنبثقة 
 .لقاءات عديدة مع ممثلين لألطراف المجتمعية 
 .مشاركة األطراف المجتمعية في تدريب الطالب 
 ."مشاركة األطراف المجتمعية في توفير فرص عمل الطالب "إعداد ملتقي توظيفي 
 مل بعض أعضاء هيئة التدريس كمستشاريين.ع 
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قياس وتقييم رضا منظمات سوق العمل، والمجتمع المدني عن أداء الكلية ومستوي خريجيها،  .6
 وما يستلزمه ذلك من :

 .إجراء استبيانات وتوزيعها على كافة منظمات سوق العمل 
 .تحليل هذه اإلستبيانات ومناقشتها، وعرضها على مجلس الكلية 
 ا يعرض على المؤتمر السنوي للكلية فيما يخصه.إعداد م .7
 إدارة البرنامج البيئي بالكلية. .8
دراسة السياسات واإلجراءات األكاديمية الموضوعة لتحقيق أهداف الكلية فيما يتعلق بطبيعة  .9

 عمله.
 يكون بحكم وظيفته عضوا في مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة. .11
 ة:اإلشراف على اللجان األتي .11

 .لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
 .لجنة المشاركة المجتمعية 
 .لجنة إدارة األزمات والكوارث 

 اإلشراف اإلداري على اإلدارات التالية: .12
 وتنمية البيئة. إدارة خدمة المجتمع 
 .إدارة الخريجيين 
 .مركز الخدمة العامة 
 .وحدة اإلسعافات األولية 
 .وحدة أعضاء هيئة التدريس 

 ختصاصات جلنة خدمة اجملتمع وتنمية البيئة:اأواًل: 
 إعداد الخطط والبرامج التي تكفل تحقيق دور الكلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة. .1
دارة الوحدات ذات الطابع الخاص التي تقدم خدماتها لغير الطالب عدا المستشفيات  .2 إنشاء وا 

 الجامعية.
استخدام األساليب الفنية والعلمية الحديثة، إعداد وتنفيذ برامج تدريب أفراد المجتمع على  .3

 وتعليمهم ورفع كفاءتهم اإلنتاجية في شتي المجاالت.
 تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والمحاضرات التي تستهدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة. .4
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 ثانيًا: اختصاصات جلنة املشاركة اجملتمعية:

 اساس على تبنى ان على البيئة وتنمية مجتمعال لخدمة السنوية الخطة أعمال متابعة .1
 .المحيط للمجتمع الحقيقية االحتياجات

 .الكلية أداء ومستوى البيئة وتنمية المجتمع بخدمة التوعية برامج تنفيذ على اإلشراف .2
 تقدمها التى البيئة وتنمية المجتمع خدمات عن المجتمعية األطراف رضا مستوى قياس .3

 .الكلية
 .البيئة وتنمية المجتمع لخدمة المقدمة واألنشطة لخدماتا وتوثيق متابعة .4
 األطراف دفع مع السنوي التوظيف وملتقى السنوي الخرجين عيد وتنفيذ على األشراف .5

 .للمشاركة المجتمعية
 متابعه مكتب خالل من سنوي ربع تقرير وكتابة للخرجين عمل فرص توفير متابعة .6

 .الخرجين
 .ذلك وتوثيق العمل أماكن في الطالب تدريب في اهمةللمس المجتمعية اإلطراف تشجيع .7
 خدمة برامج في مشاركةعلى ال والطالب المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء تشجيع .8

 .ذلك وتوثيق البيئة وتنمية المجتمع
 ثالثًا: اختصاصات جلنة األزمات والكوارث :

لمجتمع، قائد الحرس، أمين الكلية، وتتشكل من "عميد الكلية، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة ا
 مدير حمام السباحة، مدير النادي الصيفي، مدير وحدة اللياقة البدنية، ممثلي األقسام العلمية". 

إعداد خطة شاملة لمواجهة الكوارث واألزمات والحاالت الطارئة التي قد تتعرض لها  .1
 المباني.

 الخطة. إعداد ونشر دليل التعليمات التي تنظم أسلوب تنفيذ .2
 تشكيل وتدريب فريق إدارة األزمات بكل مبني. .3
 تحديد الواجبات المنوطة والمهام من فرق العمل المشاركة. .4
تدريب العاملين على كيفية اكتشاف إشارات اإلنذار باألزمة واتخاذ اإلجراءات الوقائية  .5

 والمواجهة الفعلية واحتواء الضرر.
 مة في حاالت الطوارئ والحرائق.توفير الوسائل والمعدات الالزمة المستخد .6
وضع الملصقات والعالمات اإلرشادية في المباني المختلفة بالكلية والتي تعبر عن  .7

الحلول الممكنة حال حدوث الكوارث او الحرائق ومنها " نقاط التجمع، لوحات إرشادية، 
نذار، إسعافات أولية ".  أجهزة إطفاء وا 
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 اني بالكلية وكذلك الطالب.تقديم اإلسعافات األولية لشاغلي المب .8
تحديد نقاط التجمع والتي ال تشكل خطورة لكل مبني بالكلية، وحث العاملين على  .9

 استخدامها حال الطوارئ.
التأكد من توافر مخارج وأبواب الطوارئ الكافية التي تسهل عملية اإلخالء وتدل  .11

 شاغلي المبني على مسالك الهروب ونقاط التجمع.
إخالء المباني من شاغليها فور سماع جرس إنذار الحريق، التأكد من عملية  .11

 وتوجيههم إلي النقاط المحددة سلفًا.
 إعداد سيناريو لألزمة والبدء في تنفيذه باستخدام نقاط اإلنذار المبكر. .12
 مراقبة ردة الفعل للفرق المشكلة إلدارة األزمة وسلوك وتصرفات شاغلي المبني. .13
للوقوف على أوجه القصور  ة واألخطاء التي وقعتتحليل وتقييم آداء فريق األزم .14

 واالستفادة منها.
 مكتب وكيل الكلية خلدمة اجملتمع وتنمية البيئة:

يمارس من يتولي إدارة مكتب وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة االختصاصات 
 والمسئوليات اآلتية :

  واتخاذ إجراءات عرضه على استالم البريد الوارد وقيده في السجالت المختصة لذلك
 وكيل الكلية ومتابعة ما تم اتخاذه بشأنه.

 .دراسة الموضوعات التي ترد للمكتب ومتابعة الموضوعات الصادرة منه 
 .اتخاذ إجراءات قيد البريد الصادر في الدفاتر المخصصة لذلك ومتابعتة 
 .أعداد وتنظيم وحفظ الملفات التي يتطلبها حسن سير العمل 
 قابالت والمواعيد الخاصة بالوكيل.تنظيم الم 
 .القيام بأعمال النسخ على أجهزة الكمبيوتر 
 .القيام بكافة األعمال التي يطلبها وكيل الكلية 

 اختصاصات إدارة خدمة اجملتمع وتنمية البيئة.
 متابعة تنفيذ الخطة السنوية لبرامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 
 والخدمات التي تقدمها الكلية لمتلقي الخدمة.وضع قاعدة بيانات خاصة باألنشطة  
 بمساهمة أعضاء هيئة التدريس والطالب في خدمة المجتمع. خاصة قاعدة بياناتوضع  
عداد البرامج التعليمية، والتدريب   تفعبل مشاركة األطراف المجتمعية في أنشطة الكلية وا 

عقد بروتوكالت مع الميداني وعيد الخريجين، وتوفير فرص العمل لخريجي الكلية) و 
 المؤسسات(.
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إنشاء نظام لالتصال بين الكلية وكافة األطراف المجتمعية) وزارة الشباب والرياضة، وزارة  
 التربية والتعليم، الجمعيات األهلية، منظمات المجتمع المدني(.

 وضع نظام لتوثيق الخدمات واألنشطة المقدمة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة. 
 ري وسنوي بالخدمات التي تقدمها الكلية ألطراف المجتمع.إعداد تقرير شه 
 متابعة الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية. 
تشكيل لجنة لتقييم األدارء ومستوي رضا األطراف المجتمعية عن الخدمات التي تقدمها  

 الكلية.
 .اخلرجييني إدارة اختصاصات

 .استكمال جميع متطلبات التخرج للخريجين 

 ق الوثائق بعد الطباعة.مراجعة وتصدي 

 .مراجعة وتصديق الوثائق بعد الطباعة 

 .تصديق السجل األكاديمي وشهادات حسن السيرة والسلوك 

 .تقديم جميع الخدمات للخريجين السابقين 

 .تسليم الوثائق والملفات للخريجين 

 .طباعة الوثائق والسجل األكاديمي من برنامج الخريجين السابق 

 إنجليزي(. -مي)عربي طباعة السجل األكادي 

 .طباعة السيرة الذاتية 

 .التأكد من بيانات الخريجين من برنامج القبول 

 .التصديق على جميع الوثائق بختم العميد والوكيل 

 .إعداد اإلحصائيات لكل فصل دراسي 

 .اإلعداد والتنسيق لحفل الخريجين في حالة التنفيذ 

 .صدار كتاب الخريجين وطباعته  إعداد وا 
 دمة العامة:  مركز اخل

ت نظم أحك ام ه ذه الالئح ة التص رفات المالي  ة واإلداري ة لمرك ز الخدم ة العام ة بكلي ة التربي  ة 
الي واإلداري م  جامع  ة أس  يوط بإعتب  اره وح  ده ذات ط  ابع خ  اص ل  ه اس  تقالله الفن  ي وال –الرياض  ية 
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ًا ألحك   ام م وفق   27/4/2114بت   اريخ  532والمنش   أ طبق   ًا   لموافق   ة مجل   س الجامع   ة بجلس   ته رق   م 
م، 1972لس نة  49من الالئحة التنفيذيه لقانون تنظيم الجامعات رق م  8فقرة أولى بند 317المادة 

 م.21/11/2115وقد تم إقرار هذه الالئحة من اللوائح الخاصه بجلستها يوم اإلثنين الموافق 

 هداف املركز:أ
يم وخدمة البيئة وله يهدف المركز إلى معاونة الجامعة في أداء رسالتها في مجال التعل

م والئحته 1496لسنة  14على وجه الخصوص القيام باألتي، مع مراعاة أحكام القانون 

 التنفيذيه وتعديالته:

 من الجنسين. ةتدريب الفرق الرياضية بمستوياتها المختلف -
التأهي   ل الب   دني والحرك   ي للفئ   ات العمري   ة المختلف   ة والمعاون   ه ف   ي تلبي   ة متطلب   ات اإللتح   اق  -

 كليات التي يشترط القبول فيها اجتياز اختبارات اللياقة البدنية والحركية.بال
عق  د دورات تدريبي  ة تخصص  ية لتأهي  ل الك  وادر ف  ي مج  االت العم  ل المهن  ي للتربي  ة الرياض  ية،  -

م والكت اب 1987لس نة  15مع اإلسترش اد بكت اب دوري الجه از المرك زي للتنظ يم واإلدارة رق م 
 ا الشان.م.في هذ2114لسنة  5رقم 

القيام بتصوير وطبع وتغلي ف وتجلي د الكت ب والم ذكرات واألبح اث والمج الت العلمي ة والثقافي ة  -
الالزمة للطالب وطالب الدراسات العلي ا وأعض اء هيئ ة الت دريس وغي رهم ف ي مج االت التربي ة 

 الرياضية.
الوس    ائل عم    ل الص    ور العلمي    ة ومس    تلزمات الوس    ائل التعليمي    ة والوس    ائط المتع    ددة بوح    دة  -

 التعليمية والحاسب األلي.
القي  ام ب  أي أعم  ال أخ  رى تخ  دم مج  االت التعل  يم والت  دريب وترف  ع مس  توى الخ  دمات الرياض  ية  -

 والرياضيين.
 تشكيل جملس اإلدراة:

يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يشكل بقرار من السيد األستاذ الدكتور / رئيس 

 التالي: الجامعة لمدة ثالث سنوات وذلك على النحو

 أ.د/ عميد كلية التربية الرياضية. -
 أ.د/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. -
 ثالثة أعضاء من هيئة التدريس بالكلية. -
 أمين الجامعة . -
 ( من ذوي الخبرة من داخل الجامعة أو خارجها.1عدد ) -
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لس   نة  49م الجامع   ات رق   م م   ن الالئح   ة التنفيذي   ة لق   انون تنظ   ي 311م   ع اإللت   زام بأحك   ام الم   ادة 
 م.1972

 إختصاصات جملس اإلدارة:
السلطة المهيمنة على كافة شئون المركز وتصريف أموره الفنية  ىمجلس اإلدارة ه

واإلقرارات والمالية واإلدارية ووضع السياسات التي تحقق أهدافه في ضوء القوانين واللوائح 

 :المنظمة لذلك وله على األخص

 مة للمركز واتخاذ القرارات التي تحقق أهدافه.وضع السياسة العا -
وضع القواعد المنظمة لصرف األجور والحوافز والمكاف أت للع املين والمش رفين ب المركز وم ن  -

بش أن  1972لس نة  49يقدم خدمات خاصة في ضوء موارده مع اإللتزام بأحك ام الق انون رق م 
للع املين م ن أعض اء هيئ ة الت دريس، أم ا تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية وتعديالته بالنسبة 

م  ن  51، 51، 42بالنس  بة للع  املين م  ن غي  ر أعض  اء هيئ  ة الت  دريس يراع  ى اإللت  زام ب  المواد 
م بش  ان نظ  ام الع  املين الم  دنيين بالدول  ة وك  ذلك ج  دول األج  ور 1978لس  نة  47الق  انون رق  م 

 المرفق للقانون.

 ل بالمركز ومركزه المالي.النظر في التقاري الدورية التي تقدم لسير العم -

إق    رار مش    روع الموازن    ه الس    نويه للمرك    ز وحس    ابه الخت    امي تمهي    دًا لعرض    ها عل    ى الجه    ات  -
 المختصة.

الموافقة على إختيار الخبراء والعمالة المؤقته من داخل الجامعة أو خارجها، مع اإللتزام بقرار  -
 م.1997لسنة  25، 24وزير الدولة للتنمية اإلدارية رقمي 

أغراض ه م ع م ع تتف ق الت ى يج ب أن تراح قب ول الم نح والهب ات والتبرع ات الت ي ت رد للمرك ز إق -
 مراعاة سلطات القبول.

ق  رار العق  ود الت  ي تب  رم م  ع األش  خاص والمنش  أت والش  ركات والهيئ  ات والمنظم  ات المحلي  ه ف  ي  -
 مجال نشاط المركز.

ماع ات العلمي ة والقي ام بالزي ارات الموافقة على من يمثل المركز في المؤتمرات والندوات واإلجت -
 العلمية بالخارج.

الدعوة إلى عقد اإلجتماعات والندوات او المؤتمرات العلمي ة عل ى المس توى الق ومي أو ال دولي  -
 بالتعاون مع الجهات األخرى مع اخذ الموافقات الالزمة لذلك.

م ا ج اء ف ي الالئح ة  إقرار القواعد المالية لمحاس بة العم الء م ن داخ ل الجامع ة وخارجه ا وف ق -
 م.1972لسنة  49التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 

 



       

  واإلعتمادوحدة ضمان الجودة                                                                كلية التربية الرياضية         

 الدور األول –وحدة ضمان الجودة واإلعتماد   –كلية التربية الرياضية   –جامعة أسيوط 

 1111داخلي:  -6161211/800تليفاكس:  -/أ 111حجرة 

E-mail: uqaa2010@yahoo.com 
 

 

 

 إختصاصات رئيس جملس اإلدارة:

 دعوة المجلس لإلنعقاد ورئاسة جلساته. -

 متابعة تنفيذ السياسات العامة الموضوعه لتحقيق أهداف المركز. -

ات داخ ل الجامع ة فيم ا تمثيل المرك ز أم ام الغي ر ومخاطب ة الجه ات الخارجي ة ومختل ف الوح د -
 يتعلق بشئون المركز.

 اعتماد صرف المكافأت والحوافز للعاملين طبقًا لما يضعه مجلس اإلدارة من قواعد وأحكام. -

 ابرام العقود المتعلقة بتعامل المركز مع الغير في حدود القواعد التي يضعها مجلس اإلدارة  -
 اختصاصات وحدة اإلسعافات األولية:

 .ات األوليةخدمات اإلسعاف .1

 .كل ما هو متاح من كشف وفحص وعالجاستقبال حاالت الطوارئ وتقديم   .2

 استقبال الحاالت المرضية المترددة يوميًا وتقديم الكشف والعالج . .3

استقبال الحاالت المزمنة مثل مرض السكر والحاالت الخاصة والحاالت النفسية وتقديم  .4
 .العيادة جهاز قياس نسبة السكر بالدمالكشف والفحوص والعالج بصفة دورية ويوجد ب

 .خدمات اإلشراف الطبي على لجان االمتحانات طوال العام  .5

 .خدمات الكشف الطبي على الطلبة الجدد  .6

 .كمال الفحوصات والعالج والمتابعةخدمات تحويل بعض الحاالت للمستشفى الجامعي الست .7

للجهات  يمهالعالج وتقددين لعمل إحصائيات سنوية بشأن الطلبة والطالبات المترد .8
 .المختصة

 وحدة خدمة أعضاء هيئة التدريس :
 يمارس من يتولي إدارة وحدة أعضاء هيئة التدريس االختصاصات والمسئوليات اآلتية:

 .استخراج بيانات الحالة ومفردات المرتب واعتمادها 
 .أعداد المستندات الالزمة للترقيات واعتمادها 
 عثات داخل الجمهورية أو خارجها.بلمنح الدراسية والإنهاء المستندات المطلوبة ل 
 .انهاء إجراءات القيام والعودة من اإلجازات 
 .انتهاء إجراءات االعارات بداخل أوخارج الجمهورية 
 .إنهاء إجراءات حضور الندوات والمؤتمرات داخل أو خارج الجمهورية 
 لغوا سن السبعين.إنهاء األمور اإلدارية والمالية لألساتذة المتفرغين ممن ب 
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  القيادة بالتنسيق مع إدارة المرور  رخصاستيفاء المستندات المطلوبة الستخراج
 بالجامعة.

 .استيفاء المستندات المطلوبة للحصول على البطاقة الشخصية/ العائلية/ جوازات السفر 
 .حجز تذاكر السفر بالطيران 
 .إنهاء إجراءات تسوية المعاش والمستندات المطلوبة 
 خراج تصاريح دخول الحرم الجامعي لسيارات أعضاء هيئة التدريس.است 
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 ثانيًا : التوصيف الوظيفي للجهاز اإلداري بالكلية:
 أمني الكلية

 :اآلتيةميارس أمني الكلية االختصاصات واملسئوليات 
 يعمل شاغل الوظيفة تحت التوجيه اإلداري العام لعميد الكلية. 
السياسات والبرامج والخطط التي يضعها مجلس الكلية  يتولي أمين الكلية شرح وتفسير 

جراءات تنفيذها.  واللجان والرئاسات المختلفة ويوضح طرق وا 
جراءات شئون التعليم أو الدراسات العليا في   القيام بوضع البرامج التنفيذية لسير العمل وا 

 الكلية طبقًا لألسس والقواعد التي يضعها مجلس الكلية.
ت الخاصة بشئون التعليم أو الدراسات العليا قبل عرضها على الجهات مراجعة المذاكرا 

 المختصة.
 القيام باألعمال المتعلقة بأمانة مجلس الكلية ومتابعة تنفيذ هذه القرارات. 
متابعة تنفيذ األعمال المالية واإلدارية في الكلية وفقًا للقرارات التنظيمية الصادرة في هذا  

 الشأن.
بداء المالحظات مراجعة النتائج ا  إلجمالية ألنشطة ومجهودات المسئولين في الكلية وا 

 والتوجيهات التي تعالج أي مشكالت أو تعاون في تطوير العمل.
 اإلشراف على أعداد مشروع موازنة الكلية وعلى متابعة تنفيذها بعد اعتمادها. 
 مباشرة السلطات المالية واإلدارية في الحدود المخولة له. 
 يه من أعمال أخري مماثلة.ما يسند إل 

 إدارة الشئون اإلدارية:
 ميارس من يتولي إدارة الشئون اإلدارية االختصاصات واملسئوليات اآلتية:

  إمساك سجالت ميزانية الوظائف والسجالت النوعية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس
 والعاملين بالكلية.

  نيهم والعاملين.دراسة احتياجات الكلية من أعضاء هيئة التدريس ومعاو 
  اتخاذ اإلجراءات األولية لتعيين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من حيث تلقي طلبات

 التعيين وترتيب المتقدمين والعرض على مجالس األقسام والكلية.
 .اتخاذ اإلجراءات الخاصة باالنتدابات للتدريس من داخل الكلية وخارجها 
  للعاملين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم اتخاذ إجراءات منح اإلجازات بأنواعها

مساك السجالت الالزمة لذلك.  وا 
 .اتخاذ إجراءات توقيع الجزاءات 
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  إمساك سجالت المرتبات والمكافآت ومكافآت أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
 والعاملين.

 زات لمعينين الجدد والعائدين من اإلجاالعمل بالنسبة ل اتخاذ اإلجراءات الالزمة الستالم
 الخاصة واإلعارات والمهمات العلمية واإلجازات الدراسية.

  اتخاذ اإلجراءات الخاصة بالترشيح للعالوات والمكافآت التشجيعية والعالوات الخاصة
خطار إدارة الجامعة بها.  وا 

 .اتخاذ اإلجراءات األولية بإنهاء خدمة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين 
 ارية االختصاصات واملسئوليات التالية :ومتارس الشئون اإلد

 أوالً : قسم شئون أعضاء هيئة التدريس :

 .إمساك سجل موازنة الوظائف للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لجميع األقسام 
  اتخاذ اإلجراءات الخاصة بتكليف المعيدين وذلك بناء على طلب األقسام العلمية بالكلية ثم

 موافقة مجلس الكلية.
  إعداد القوائم بأوائل الخريجين في السنتين األخيرتين الحاصلين على تقدير جيد جدًا على

األقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية األولي، وفي مادة التخصص أو ما يقوم 
مقامها وتعطي األفضلية لمن هو أعلي في مجموع الدرجات مع مراعاة ضوابط المفاضلة 

بشأن تنظيم الجامعات  1972لسنة  49( من القانون 138، 137، 136لمواد)وذلك تطبيقًا ل
المصرية ثم مخاطبة اإلدارة العامة لشئون األفراد والوثائق بالجامعة)إدارة التعيينات( التخاذ 

 اإلجراءات الالزمة لتكليف المعيدين المرشحين.
 نوانيهم بخطاب معلم م الوحدة بعد صدور قرار التعيين للمعيدين بمخاطبتهم على عو تق

 الوصول للحضور الستالم العمل.
 إدارة الوثائق  ها إلىتقدم الوحدة بتسليم العمل واستيفاء ملف مسوغات التعيين ثم إرسال

 بالجامعة مع االحتفاظ بصورة كاملة من الملف المرسل.
  استيفاء إجراءات تعيين المدرسين المساعدين والمدرسين بعد العرض على مجلس القسم

عداد مذكرة بالمرشح لشغل وظيفة  ومجلس الكلية واستيفاء جميع المستندات المطلوبة وا 
رسال جميع المستندات بعد مراجعتها جيدًا ورفق خطاب لإلدارة  مدرس مساعد أو مدرس وا 

 العامة للجامعة التخاذ باقي اإلجراءات القانونية حتي استصدار قرار التعيين.
 اللجنة العلمية الدائمة  العلمي المقدم من العضو قبل إرساله إلي تقوم الوحدة بمراجعة اإلنتاج

لألساتذة المساعدين أو األساتذة وبعد مضي المدد القانونية الالزمة لتقديم اإلنتاج العلمي من 
 أجل الترقية لوظيفة أستاذ مساعد أو أستاذ.
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 رض على السيد أ.د/ تقوم الوحدة بإعداد مذكرة واعتمادها من السيد أ.د/ عميد الكلية للع
رئيس الجامعة تمهيدًا للعرض على مجلس الجامعة مع استيفاء كافة المستندات المطلوبة 
وهي أصل التقرير الوارد من اللجنة العلمية بالموافقة على الترقية وأصل موافقة القسم وموافقة 

ث المقدمة مجلس الكلية وخطاب القسم بأن سيادته له نشاط علمي وريادي ونسخة من األبحا
شهادات من تنمية قدرات  6للترقية للجنة العلمية والمجالت العلمية المنشورة بها وعدد 

 أعضاء هيئة التدريس وما يفيد أن األبحاث سجلت على الصفحة االلكترونية بالكلية.
  اتخاذ اإلجراءات المبدئية لمنح اإلجازات الخاصة باإلعارة ولمرافقة الزوج ورعاية الطفل

مساك السجالت الالزمة  أعضاءزات الدراسية للسادة واإلجا هيئة التدريس ومعاونيهم وا 
 لتسجيل ذلك.

  للسادة أعضاء  ( إجازة الحج والعمرة أو الوضع)الحصول على اإلجازات  إجراءاتاتخاذ
 هيئة التدريس ومعاونيهم وتسجيلها بالسجالت.

  النقدي لرصيد اإلجازات االعتيادية اتخاذ اإلجراءات المبدئية الالزمة للحصول على المقابل
رسالها لإلدارة العامة للحصول على موافقة  للسادة أعضاء هيئة التدريس المحالين للمعاش وا 

 السيد أ. د/ رئيس الجامعة على الصرف.
  إعداد البيانات الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والتي يطلبها مشروع

لالعتماد أو المجلس األعلى للجامعات أو اإلدارة العامة التطوير المستمر والتأهيل 
 لإلحصاءات أو إدارات الجامعة.

  الكمبيوتر  أجهزةإدخال جميع البيانات الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على
دارية بالجامعة وذلك بناء على طلب المجلس األعلى إلبالتعاون مع نظم المعلومات ا

 للجامعات.
 ذ اإلجراءات الخاصة باالنتداب من داخل الكلية وخارجها.اتخا 
 ملفات فرعية لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بغرض حفظ صور القرارات  إعداد

 والمكاتبات الخاصة بهم.
 وحدة التعيينات :

إمساك سجل موازنة الوظائف وسجل تقارير الكفاية وسجل اإلدارات والوحدات  
 للعاملين بالكلية.

 ليم العاملين المعينين بالكلية أو المنقولين العمل.تس 
إعداد ملفات فرعية لجميع العاملين سواء المثبتين أو المتعاقدين أو المؤقتين استيفاء  

نموذج تقرير الكفاية لكل عامل بالكلية من حيث البيانات والتقارير السابقة والجزاءات 
والمختصين الستيفائه طبقًا للقانون  الموقعة أن وجدت مع توزيعه على مديري اإلدارات
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والقواعد الواردة من اإلدارة العامة ثم المراجعة واستكمال االعتمادات ثم عمل كشوف 
رسال التقارير لإلدارة العامة للجامعة التخاذ إجراءات العرض على لجنة شئون  وا 

 العاملين.
عاد التظلم من إبالغ كل عامل بصورة من تقرير الكفاية الخاص به مع أخطار بمي 

 التقرير.
اتخاذ اإلجراءات األولية لترشيح العاملين المستحقين لعالوة تشجيعية وفقًا ألحكام  

 وفقًا للضوابط الواردة من إدارة الجامعة. 1978لسنة  47من القانون  52المادة 
اتخاذ اإلجراءات المبدئية لحصول العاملين على أجازات خاصة لإلعارة ولمرافقة الزوج  

 عاية الطفل والحج والعمرة وأجازة الوضع وتسجيل تلك األجازات بالسجالت.ور 
تلقي القرارات والتعليمات واللوائح والكتب الدورية والقيام بتنفيذ التعليمات الخاصة  

 بالكلية بشأنها.
استيفاء النماذج الواردة من المجلس األعلى للجامعات واإلدارات المركزية للجامعة  

 أو المؤقتين. المتعاقدينسواء المثبتين أو  بخصوص العاملين
الذي بلغوا سن المعاش أو الذين تركوا الخدمة  للعامليناتخاذ إجراءات إنها الخدمة  

 للوفاة.
 وحدة الماهيات واالستحقاقات :

  األدوار  ومكافآتعاونيهم الشهرية مإعداد مرتبات السادة أعضاء هيئة التدريس و
التصحيح ومكافآت التدريس ومكافآت حضور جلسات  تومكافآوالمكافآت التشجيعية 

من مجلس الكلية ومكافآت االختبارات  المنبثقةمجلس الكلية ومجالس األقسام والمجالس 
عداد مكافآت المراقبات ومكافآت أعضاء اللجان العلمية العاملين بالكلية  الشخصية وا 

عداد مكافآت الكنترول للس ادة أعضاء هيئة التدريس ومكافآت أعضاء مجالس التأديب وا 
عداد مكافآت اإلشراف على الماجستير  بالكلية وكذلك المتدربين من كليات أخري وا 

عداد مكافآت مناقشة الماجستير  والدكتوراه  ومكافآت األبحاث المنشورة. والدكتوراهوا 
 افز إعداد مرتبات العاملين المثبتين ومكافآت أدوار االمتحانات والمكافآت التشجيعية والح

ومكافآت اإلشراف على التربية العملية  والدكتوراهالمقرر للحاصلين على الماجستير 
عداد البدل النقدي وبدل  للمنتدبين من خارج الجامعة ومكافآت الممتحنين الخارجي وا 
عداد مكافآت المنتدبين ألعمال المالحظة للعاملين بالكلية  االغتراب للعاملين المنتدبين وا 

عداد حافز أمناء المخازن وكتبة الشطب. والمنتدبين من  خارج الكلية وا 
  أخر كل عام ميالدي لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  الضريبيةإعداد التسويات

والعاملين مع صرف الفروق للمستحقين وخصم ما يستحق لمصلحة الضرائب من 
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رائب من ميزانية المستحق عليهم وذلك بعد سداد المبلغ المستحق بالكامل لمصلحة الض
الجامعة ثم استقطاعه من المستحق عليهم من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

 والعاملين.
  العاملين المتعاقدين والمؤقتين الشهرية بالكلية. أجورإعداد 
  إعداد بطاقات لألجور المتغيرة للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين المثبتين

 والمؤقتين. والمتعاقدين
  احتساب المبالغ المستحقة للمعاشات كاشتراكات عن مدة االعارات واإلجازات الخاصة

 بأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
 .ضمن مستحقات البنوك وشركات المحمول من السادة المشتركين ومتابعة التحصيل 
 دمة.إعداد مصاريف الجنازة ومنحة الثالث شهور للعاملين المؤقتين أثناء الخ 

 وحدة المعاشات:

  هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين. أعضاءمراجعة إجراءات تسوية معاشات 
  قساط االستبداالت للهيئة العامة متابعة حصة الحكومة وحصة العامل وقيمة االدخار وا 

 للتأمين والمعاشات.
 قساط استيفاء سجل إجمالي اشتراكات وأقساط التأمين االجتماعي المستقطعة وسجل األ

 المدد السابقة(. –االعتيادية  –المدد  –االستبدال  –الخاصة للتأمين والمعاشات)اإلعارة 
  عداد نموذج استيفاء سجل التأمين الصحي والمطابقة مع الوحدة الحسابية شهريًا وا 

 المبالغ المستحق للهيئة.
  اء هيئة رعاية الطفل من السادة أعض إجازةاستيفاء سجل رعاية الطفل للحاصلين على

 التدريس والعاملين.
  ب( من التأمين االجتماعي. 8استيفاء سجل المبالغ المرتدة)نموذج رقم 
  تأمين ومعاشات بقيمة المعاشات المستحقة للهيئة شهريًا وكذلك  3إعداد استمارة رقم

تأمين  5بقيمة اشتراكات التأمين الصحي وكذلك استمارة  2711ت 1استمارة ع
 بالتعديالت التي طرأت على قيمة األقساط الخاصة خالل الشهر.ومعاشات، وهي بيان 

 إدارة اخلدمات الداخلية :
 معاون الكلية

 ميارس االختصاصات واملسئوليات اآلتية :
 عمال المتعلقة بالمياه واإلنارة والتليفونات.لقيام بإعمال النظافة والخدمة واألا 
 القيام بأعمال الصيانة الالزمة لتجهيزات الكلية. 
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  اإلخطار عن اإلصالحات الخاصة باألجهزة واألثاث وتجهيزات الكلية للجهات
 المختصة.

 .مساك السجالت المتعلقة بالتشغيل  تشغيل وسائل النقل التابعة للكلية وا 
  استخراج استمارات تذاكر السفر ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين ومراجعة

رسالها للحسابات وكذلك االستمارات استمارات طلب الصرف ومصروفات االنت قال وا 
 المخصصة لالطالع الخاصة بالمدرسين المساعدين والمعيدين.

  إعداد واحتساب البدل النقدي عن تذاكر السفر المجانية المقررة ألعضاء هيئة التدريس
خطار شئون العاملين بها.اومعاونيهم والع  ملين وا 

 .إمساك دفاتر توقيعات المنتدبين للتدريس 
 .إعداد كشوف حضور وانصراف العاملين بالكلية واتخاذ ما يلزم بشأنهم 
 .إعداد كافة التقارير الدورية والسنوية عن كافة الخدمات بالكلية 
 .توزيع نوبتجيات العمل بالكلية 
  بقاعات المحاضرات والفصول. وانتظامهامتابعة حسن سير الدراسة 
 اصة بإعمال االمتحانات بالكلية.المشاركة في أعداد األماكن والتجهيزات الخ 
  تقديم الخدمات الخاصة بالطالب من بونات تغذية وجوازات سفر وتقديم المذاكرات

 واألدوات الكتابية والكتب الدراسية طبقًا لما تقرره السلطة المختصه بالكلية.
 إدارة الشئون العامة :
 أوالً : قسم المشتريات :

مات اخلاصة جلميع إدارات وأقسام الكلية خيتص بشراء مجيع األصناف واملستلز
 عن طريق :

 .الشراء المباشر وتوفير عروض األسعار الالزمة باألصناف المطلوبة 
  جنية، البد من  51111الممارسات والمزايدات : إذا زادت قيمة المشتريات المطلوبة عن

 عمل ممارسة عامة بين الشركات إلتاحة الفرصة لكل الشركات الموردة للصنف
عالنهم عن موعد  المطلوب، وذلك بإخطارهم بخطابات رسمية صادرة من الكلية وا 
الممارسة، ثم تتم الممارسة، ويتم الترسية على أقل األسعار وأجودهم عن طريق الفنيين 

 المكلفين.
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 ثانياً : قسم المخازن :
اتر يتكون قسم املخازن من كاتب شطب، وأمناء خمازن، خيتصوا بالتسجيل يف الدف

 للبيانات اآلتية :
 فواتير الشراء. 
 أذون اإلضافة للسلع المشتراه. 
 القيام بتكهين العهد المستهلكة. 
 توزيع العهد على موظفي اإلدارات. 

يف حني خيتص كاتب الشطب بإمساك الدفاتر املالية اخلاضعة لالئحة املخازن، واليت 
 تتكون من :

 شطب المعامل. 
 للكلية.شطب مخازن مستديم  
 ابة العهد الشخصية.رق 

تب الشطب يف حني خيتص أمناء املخازن بإمساك نفس الدفاتر املالية لكا
 ومطابقتها، باإلضافة إلي :

ثباتها   استالم كل العهد الخاصة بالكلية، وتوزيعها ونقلها للموظفين باإلدارات المختلفة وا 
 بدفاتر العهد.

 تكهين العهد التالفة غير الصالحة. 
 والمحفوظات قسم السكرتارية

  لي الكلية واتخاذ كافة اإلجراءات المتعلقة بشأنه تلقي جميع البريد الصادر والوارد من وا 
 وقيده بالدفاتر الخاصة بذلك ومتابعة ما تم بشأنه.

  استالم وتصدير الشيكات الصادرة من الوحدة الحسابية إلي الجهات المختلفة والمستحقين
 لتلك الشيكات.

  البريد.استالم عهدة طوابع 
 الصرف الخاصة بالوحدة الحسابية. االشراف على غرفة حفظ المستندات المالية بعد 
 .حفظ جميع الملفات الخاصة بسير العمل بالكلية 

 واجبات ومسئوليات العمال بمختلف وحدات الكلية:

o .تسجيل الظواهر غير الطبيعية التي تحدث أثناء فترات العمل واإلبالغ عنها 
o لحراسة للوحدات واألقسام بالكلية.القيام بأعمال ا 
o .ضبط أى محاولة اعتداء على منشآت الكلية واإلبالغ عن ذلك فورًا 
o  توجيه الزوار لألماكن والوحدات المطلوبة، وتنظيم عمليات الخروج. متابعة عمليات

 النظافة بمختلف الوحدات ذات العالقة بطبيعة عمله.
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o والزوار. تجهيز الوحدات واألقسام واستقبال الضيوف 
o .الترتيب المتحانات الطالب والدراسات العليا، وتأهيلي الدكتوراه 
o  من عوامل النظافة، والصيانة. –متابعة احتياجات الوحدات واألقسام ذات العالقة 
o .القيام بأي عمل يسند إليه من قبل رئيس القسم او الوحدة التي يعمل من خاللها 
o لي الوحدات ذات العالقة بطبيعة  القيام بعمليات النسخ والتصوير، ونقل البريد من وا 

 عمله والتي يري المسئول المباشر التكلفة بها.
o بعة تعليمات وتوجيهات العميد والسادة الوكالء ورؤساء األقسام.امت 
o التي يعمل بها. استالم المعامالت الواردة للمكتب أو الوحدة 
o .دارت الكلية  توصيل المعامالت لألقسام العلمية وا 
o الغ القرارات واألوامر والتعليمات التي يريدها الرئيس المباشر إلي الوحدات المختصة إب

 في الكلية.
o .المساهمة مع الزمالء عند الحاجة 


