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 وظائف الدرجات العليا

 أوالً ـ عميد الكلية 

 وهي من الوظائف الخاصة بحملة االلقاب العلمية

 )المتطلبات والمؤهالت ( 

التعليييييييب والخبييييييلد : رييييييخارد الييييييرنتولاا مييييييم خبييييييلد ميييييين خيييييي   ت يييييي ب م اصييييييب  ليييييييا معيييييياون  - 1

  مير نلية او لئيس ق ب او فلع  لمي . 

المعييييييييالف والمخييييييييالاا : معلفيييييييية  يييييييييرد بالقيييييييييارد واالرالد ميييييييين خيييييييي   القييييييييوا ين واليييييييي ظب  -2

اف والتو ييييييت والتحليييييي  القابليييييياا : قابليييييية  لييييي  القييييييارد واالريييييل -3ال افيييييتد التيييييي تيييييريل النليييييية . 

 . ونرف األخطاء

 طبيعة العمل ( )

 رالد النلية .إل هتا الوظيفة بال راط القياري:  تختص -1

 تتضيييييييمن: قييييييييارد  لييييييييا لنافييييييية اق ييييييياب النليييييييية واالريييييييلاف  لييييييي  وضيييييييم الخطيييييييط المختلفييييييية -2

 االختصاصاا واالرلاف  ل  ت فيتها .

ى الراخليييييييية والقيييييييوا ين االخيييييييلتييييييي ري وفيييييييا : قيييييييوا ين الخاصييييييية بيييييييالتعليب العيييييييالي واال ظمييييييية  -3

 .واال ظمة ال افتد والص حياا المخولة لت

  ل  نافة اق اب النلية .  تتضمن االرلاف -4

 تتطليييييب ا يييييلاء اتصييييياالا : راخليييييية وا ريييييطة تاا   قييييية بعمييييي  النليييييية ميييييم نافييييية تريييييني اـييييي 5

 .وخال يةنلية ال
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 )الواجبات والمهام (

 النلية .اللئيس األ ل  والمبارل لنافة اق اب   -1

 .للنلية ومتابعة ت فيتها  ة تلاتي ياف  ل  إ رار الخطة االاإلرل -2

 اإلرلاف  ل  إرالد ر ون النلية التعليمية والبحثية واإلرالية والمالية والثقافية. -3

 .النلية  وت ظيب  م  نافة اق اب والمالية واالرالية  وضم الخطط التعليمية -4

 وتعييييييير مصيييييييارقتت موافقييييييية  لييييييي   يييييييل مصيييييييارقة محاضيييييييل م يييييييالس االق ييييييياب العلميييييييية  -5

 المواضيم  ل  م لس النلية .

 ول  اء األق اب األخلى لت ييل األمول . تتوزيم الص حياا لمعاو ي -6

 .ة واالرالية والعلمية القا و ية اصرال األوامل االرالية بمختلف ص وفخا المالي -7

   النلية.م ح الموافقاا العلمية والمالية واالرالية والقا و ية لت يل ا ما -8

 االريييييييلاف و ابيييييييلاب العقيييييييور المختلفييييييية واالتفاقيييييييياا ميييييييم الم   ييييييياا العلميييييييية الراخليييييييية -9

 . الخال ية و

مصييييييييارقة محاضييييييييل الل ييييييييان الخاصيييييييية بالنلييييييييية بمختلييييييييف اصيييييييي افخا القا و ييييييييية  -11

 والمالية والعلمية . واالرالية

 حضول الم تملاا الراخلية والخال ية او تنليف من ي وب   ت . -11

 ف ا التخلج التي تقيمخا النلية الم تملاا وال رواا وحاالرلاف  ل    -12

 لييييييي  ت فييييييييتها فيييييييي  يعمييييييي  بالصييييييي حياا التيييييييي حولتخيييييييا القيييييييوا ين واالريييييييلاف  -13

 الم االا العلمية واالرالية والقا و ية والمالية .

 .ب واالر العم  بالص حياا التي تخص قبو  الطلبة واالمتحا اا و -14

ول  يييييييياء  للريييييييي ون االرالييييييييية والعلمييييييييية  النلييييييييية معيييييييياو ي  مييييييييير أراءتقييييييييويب  -15

 الوحراا التابعة لت.ومرلاء األق اب 

 االرلاف  ل  الم تملاا وال رواا وحف ا التخلج التي تقيمخا النلية .  -16

  .ح ين صولتخاالتاتية للنلية وت ليةالعم   ل  ت مية وتعزيز الموالر الما -17

 . ترني  الل ان ال زمة ألراء أ ما  النلية -18
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 ـ معاون عميد الكلية ثانياً 

وهيييييييي مييييييين الوظيييييييائف الخاصييييييية بحملييييييية االلقييييييياب العلميييييييية وتريييييييم  هيييييييتا الوظيفييييييية 

 الم اصب التالية :

 أـ معاون العمير للر ون العلمية . 

 ب ـ معاون العمير للر ون االرالية .

 معاون العميد للشؤون العلمية 

 المتطلبات والمؤهالت () 

(  يييييي ت 11يعارلخييييييا ولريييييييت خبييييييلد التقيييييي   يييييين   التعليييييييب والخبييييييلد : رييييييخارد الييييييرنتولاا او مييييييا -1 

 .مم ت  ب م اصب  ليا

المعييييييييالف والمخييييييييالاا: معلفيييييييية  يييييييييرد بالقيييييييييارد واإلرالد ميييييييين خيييييييي   القييييييييوا ين واليييييييي ظب  -2 

 .نلية ال افتد التي تريل ال

 . القابلياا : قابلية  ل  اإلرالد و االرلاف والتو يت والعم  بالص حياا -3 

 طبيعة العمل ()

 . في النلية تختص : هتا الوظيفة بال راط القياري الرالد االق اب العلمية  -1

 واالرييييييلاف  ليييييي  وضييييييم الخطييييييط العلمييييييية نلييييييية ال اق يييييياب تضييييييمن: الت  يييييييا مييييييم نافيييييية ي -2

 االق اب العلمية . واالرلاف  ل  ت فيتها من قب 

 ن الخاصيييييية بييييييالتعليب العييييييالي واال ظميييييية الراخلييييييية والقييييييوا ين األخييييييلىيقييييييوا التيييييي ري وفييييييا :  -3

 واأل ظمة ال افتد والص حياا المخولة لت .

 . نلية تتضمن االرلاف  ل  نافة األق اب العلمية في ال -4

األق ييييييياب تتطليييييييب ا يييييييلاء اتصييييييياالا : راخليييييييية وخال يييييييية وا ريييييييطة تاا الع قييييييية بعمييييييي   -5

  مم نافة م   اا الرولة وال امعاا العلاقية نليةفي ال العلمية

 الواجبات والمهام ()

 نلية .نافة األق اب العلمية في الاللئيس المبارل ل -1 

 نلية ..  ضو م لس ال2 
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 يتلأس ويرتلك بعضوية الل ان العلمية والل ان المختلفة األخلى . -3 

 نلية .وت ظيب  م  نافة األق اب العلمية في الوضم الخطط تاا االختصاص  -4

 .  ل   م  ارالد االق اب لت ييل األمول االرلاف -5

 إصرال األوامل ال امعية العلمية وح ب الص حياا المم وحة لت . -6

 نلية . ا ما  االق اب العلمية في الم ح الموافقاا لت ييل  -7

و االرييييييلاف  ليييييي  الميييييي تملاا حضييييييول الميييييي تملاا الراخلييييييية والخال ييييييية بعيييييير تنليفييييييت بييييييتلك  -8

 وال رواا التي تقيمخا االق اب العلمية  .

 العم  بالص حياا التي تخص قبو  الطلبة واالمتحا اا والرواب .  -9

فييييييي الم يييييياالا  واالرييييييلاف  ليييييي  ت فيييييييتها ولتخييييييا القييييييوا ينخيعميييييي  بالصيييييي حياا التييييييي   -11

 .العلمية

 معاون العميد للشؤون االدارية .ثالثاً ـ 

 والمؤهالت (المتطلبات )

 يييييي ة( ميييييين خيييييي    11التعليييييييب والخبييييييلد : رييييييخارد الييييييرنتولاا مييييييم خبييييييلد ارالييييييية و لمييييييية   -1

 ت  ب م اصب  ليا .

والييييييي ظب المعيييييييالف والمخيييييييالاا : معلفييييييية  ييييييييرد بالقييييييييارد واالرالد مييييييين خييييييي   القيييييييوا ين  - 2 

 .نليةال افتد التي تريل ال

 . القابلياا : قابلية  ل  االرالد و األرلاف والتو يت والعم  بالص حياا -3 

 طبيعة العمل ()  

 تخييييييتص : هييييييتا الوظيفيييييية بال ريييييياط القييييييياري االرالد االق يييييياب االرالييييييية لل امعيييييية واالرييييييلاف -1

  ل   يل العملية االرالية في ترني ا ال امعة .

 واالريييييييلاف  لييييييي  وضيييييييم الخطيييييييط تتضيييييييمن: الت  ييييييييا ميييييييم نافييييييية تريييييييني ا ال امعييييييية  -2

 واالرلاف  ل  ت فيتها من قب  األق اب تاا الع قة

 ين الخاصيييييية بييييييالتعليب العييييييالي واأل ظميييييية الراخلييييييية والقييييييوا ين األخييييييلىتيييييي ري وفييييييا : قييييييوا  -3

 لت . ة  ظمة ال افتد والص حياا المخولواأل

 . يةنلتتضمن االرلاف  ل  نافة األق اب االرالية والمالية والقا و ية في ال -4



 جمهىريت العراق 

 وزراة التعليم االعالي والبحث العلمي 

  كليت الكىث الجامعت
 
 

 

6 

تتطليييييييب ا يييييييلاء اتصييييييياالا : راخليييييييية وخال يييييييية وا ريييييييطة مختصييييييية بعمييييييي  االق ييييييياب تاا  -5

 مم نافة م   اا الرولة وال امعاا العلاقية . نليةفي ال الع قة

 ) الواجبات والمهام ( 

 ة.لنليل لنافة األق اب االرالية في االلئيس المبار -1

 ة .نلي ضو م لس ال -2

 ة .يتلأس ويرتلك بعضوية الل ان المختلف -3

 ة .نلينافة األق اب االرالية في ال وضم الخطط تاا االختصاص وت ظيب  م  -4

  ل   م  ارالد االق اب الت ييل األمول . االرلاف -5

 اصرال األوامل ال امعية المختلفة وح ب الص حياا المم وحة لت . -6

 .ةنليأ ما  االق اب االرالية في الم ح الموافقاا لت ييل  -7

 حضول الم تملاا الراخلية والخال ية بعر تنليفت بتلك . -8 

 .بملنز النلية  االق اب التابعة لت. االرلاف  ل  الم تملاا وال رواا التي تقيمخا 9 

فييييييي الم يييييياالا  ولتخييييييا القييييييوا ين واالرييييييلاف  ليييييي  ت فيييييييتهاخيعميييييي  بالصيييييي حياا التييييييي  -11 

 .  العلمية

 رئيس القسم والفرع العلمي رابعاً ـ 

 المتطلبات والمؤهالت ()

التعلييييييب والخبيييييلد : ريييييخارد اليييييرنتولاا ميييييم خبيييييلد فيييييي الق يييييب أو الفيييييلع العلميييييي ولرييييييت خرمييييية  - 1 

 . (   واا 11تق   ن    ال

رالد واالرييييييييلاف ميييييييين خيييييييي   القييييييييوا ين عييييييييالف والمخييييييييالاا : معلفيييييييية  يييييييييرد بيييييييياإلالم -2

 رالد النليةإواال ظمة ال افتد ب

 القابلياا : قابلية  ل  االرالد و األرلاف والتو يت والعم  بالص حياا .  -3 

 ) طبيعة العمل (

 تختص : هتا الوظيفة بال راط اإلرلافي وارالد الق ب او الفلع العلمي . -1

 تتضمن : الت  يا مم نافة ترني ا النلية -2
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والقيييييوا ين األخيييييلى تيييييوري وفيييييا : قيييييوا ين الخاصييييية بيييييالتعليب العيييييالي واال ظمييييية الراخليييييية  -3

 واأل ظمة ال افتد والص حياا المخولة لت .

 .تتضمن االرلاف  ل  الق ب او الفلع العلمي  -4 

. تتطليييييييب ا يييييييلاء اتصييييييياالا : راخليييييييية وخال يييييييية وا ريييييييطة تاا   قييييييية بعمييييييي  األق ييييييياب 5 

 .أو الفلوع العلمية تاا الع قة في النلية 

 ) الواجبات والمهام (

 .اللئيس المبارل للق ب او الفلع العلمي  .1

 . ضو م لس النلية .2

 .يتلأس ويرتلك بعضوية الل ان المختلفة .3

 لئيس الل  ة العلمية للق ب او الفلع العلمي . .4

 وضم الخطط تاا االختصاص وت ظيب  م  الق ب العلمي او الفلع .  .5

  اإلرلاف  ل   م  ارالد الق ب أو الفلع العلمي لت ييل األمول .  .6

 م ح الموافقاا لت ييل أ ما  الق ب العلمي او الفلع . .7

 حضول الم تملاا الراخلية والخال ية و بعر تنليفت بتلك .  .8

اإلرييييييلاف  ليييييي  الميييييي تملاا وال ييييييرواا التييييييي تقيمخييييييا لئا يييييية الق ييييييب او القييييييلع العلمييييييي  .9

. 

يعميييييييي  بالصيييييييي حياا التييييييييي حولتخييييييييا القييييييييوا ين او  مييييييييارد النلييييييييية واالرييييييييلاف  ليييييييي   .11

 .ي الم االا العلميةت فيتها ف

 .ب واالعم  بالص حياا التي تخص ت  ي  الطلبة واالمتحا اا والر  .11

 وافقة  ل  تلك .متعيين مقلل للق ب من الترلي ين بعر ا تحصا  ال .12

 ً  :ـ وظائف التدريسيين  خامسا

 الوظائف الخاصة بحملة االلقاب العلمية وترم  هتا الوظيفة الع اوين التالية :ـ 
 أـ ا تات 

 ب ـ ا تات م ا ر 
 ج ـ مرلس 

 ر ـ مرلس م ا ر 
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 ) طبيعة العمل ( 

 تختص : هتا الوظيفة بالترليس لطلبة الرلا ية األولية. -1

واطييييييياليح تتضيييييييمن : ا يييييييرار الم ييييييياهن والقييييييياء المحاضيييييييلاا وم اقرييييييية البحيييييييو  العلميييييييية - -2

 طلبة الرلا اا العليا

لرلا ييييييييية المعيييييييرد لخييييييييتا الخاصيييييييية بيييييييالتعليب العييييييييالي والم ييييييياهن ا نتييييييي ري وفييييييييا : قيييييييوا ي -3

 .الغل 

 المقرمة للتخلج الطلبة  تتضمن االرلاف  ل  بحو  -4

تتطليييييييب ا يييييييلاء اتصييييييياالا : راخليييييييية وخال يييييييية وا ريييييييطة تاا   قييييييية بعمييييييي  الترلي يييييييي  - 5 

 وطلبتت .

 ) الواجبات والمهام (  

 منان ت  ب م اصب  ليا بالنلية .باإل -1

 والفلوع العلمية . ق ابرتلاك بعضوية الل  ة العلمية ل اال -2

 يتلأس ويرتلك بعضوية الل ان المختلفة . -3

  ضوية ل ان الم اقرة للطلبة الرلا اا العليا . -4

 . تمتحا يا ضو ل  ة    -5

 . تالمرالنة بوضم األ ئلة االمتحا ي  -6

 االرلاف  ل  بحو  التخلج الخاصة بالطلبة . -7

يعيييييير  ريييييياط الت يييييي ي  وريييييي ون الطلبيييييية  شااااااعبة التسااااااجيل وشااااااؤون الطلبااااااة : -سادساااااااً 

ريييييعبة فعالييييية فيييييي  مييييييم النليييييياا   وهيييييي مييييين التريييييني ا اإلراليييييية  لييييي  م يييييتوى ريييييعبة تتبيييييم 

معييييياون العميييييير لرييييي ون العلميييييية فيييييي النليييييية  وتليييييك ب يييييبب ميييييا يقيييييم  لييييي   اتقخيييييا مييييين مخييييياب 

تتعلييييييا بالطلبيييييية ابتييييييرءاي ميييييين رخييييييو  الطالييييييب فييييييي الملحليييييية األوليييييي  وصييييييوالي إليييييي  الملحليييييية 

خيييييلد  فضيييي   يييين تليييييك الطلبيييية الخلي ييييون وميييييا يتعلييييا بخييييب مييييين وثييييائا تخييييلج ورل ييييياا  األ

ييييييلتبط  مييييي  هيييييتا الريييييعبة برييييين  ف يييييي بق يييييب الت ييييي ي  ورييييي ون الطلبييييية فيييييي لئا ييييية ال امعييييية  

  :وت ق ب  راطاا هتا الرعبة ال  وحرثين لئي يتين هما
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لمواصيييييييفاا ويقييييييم  ليييييي   يييييياتا هييييييتا الوحييييييرد م مو يييييية ميييييين ا وحاااااادل تسااااااجيل الطلبااااااة :-  أ

 ي :الوظيفية  متمثلة باالت

  تخييييييتب هييييييتا الوحييييييرد بالمعلوميييييياا الخاصيييييية بالطلبيييييية ابتييييييراء ميييييين ت يييييي يلخب فييييييي الملحليييييية

األوليييي   هييييتا المعلوميييياا تيييي ظب ضييييمن أضييييابيل معي يييية ي يييي   فيخييييا نيييي  مييييا وا ييييت أو قييييرب 

للطاليييييييب مييييييين أميييييييول الت ييييييي ي  والتي يييييييي  وال ييييييييلد الرلا يييييييية أو تايييييييييراا اال يييييييتملال 

أو ا تقييييييالخب بييييييين األق يييييياب فييييييي النلييييييية الواحييييييرد أو ا تقييييييالخب بييييييين النلييييييياا ضييييييمن بالييييييرواب 

ال امعييييييية الواحيييييييرد أو ميييييييم ال امعييييييياا األخيييييييلى وحتييييييي  ميييييييم ال امعييييييياا فيييييييي اليييييييرو  

األخيييييلى  وهيييييتا األميييييول تنيييييون  لييييي    قييييية وثيقييييية ميييييم معييييياون العميييييير لرييييي ون الطلبييييية 

األمول التيييييي ولر تنلهيييييا لقييييية بييييياليييييتي يقيييييم  لييييي   اتقيييييت إصيييييرال األواميييييل اإلراليييييية المتع

ي ا ف  . ا

   تنيييييون وحيييييرد الت ييييي ي  تاا   قييييية م يييييا رد ومتبارلييييية ميييييم األق ييييياب العلميييييية اللئي يييييية فيييييي

النلييييية فنيييي  م خييييا يعتميييير  ليييي  األخييييل فاألق يييياب تعتميييير فييييي ريييي ون طلبتخييييا  ليييي  مييييا تقرمييييت 

 لخيييييا وحيييييرد الت ييييي ي   ومييييين هيييييتا الرييييي ون تقيييييريب تايييييييراا اال يييييتملالية ومتابعييييية الغيابييييياا

وإصييييييرال أوامييييييل العقوبيييييياا واإل ييييييتالاا فيخييييييا وتعييييييري  التلريييييييح المتعلقيييييية بالطلبيييييية ال ييييييرر 

  .وإصرال أوامل الل وب بالغياباا وتلقين القير وأ باب الل وب األخلى

 

 

ويقيييييم  لييييي   ييييياتا هيييييتا الوحيييييرد م مو ييييية مييييين المواصيييييفاا الوظيفيييييية   وحااااادل الوثاااااائ  :-  ب

  :متمثلة باالتي

 ابقتخا  نو خيييييا ملتبطييييية بالطلبييييية اليييييتين قييييير تخل يييييوا مييييين هيييييتا الوحيييييرد تختليييييف  ييييين  ييييي

النلييييييية  ات يقييييييم  ليييييي   اتقخييييييا تقييييييريب وثييييييائا وتاييييييييراا التخييييييلج  م خييييييا مييييييا ينييييييون 

ي لليييييرل اا وم خيييييا ميييييا ينيييييون مقتصيييييلاي  لييييي  المعييييير  العييييياب و ييييي ة التخيييييلج  متضيييييم ا

 .والرول التي   ح فيت الطالب وت ل لت بين أقلا ت ضمن   ة التخلج الواحرد

    وألهمييييييية الوثييييييائا وح ا يييييييتخا في خييييييا تخضييييييم للتييييييرقيا ميييييين قبيييييي  الموظييييييف الم يييييي و

مييييين حيييييي  اليييييرل اا و يييييرر ال يييييا اا والمعيييييرالا لل ييييي واا األلبعييييية والمعييييير  العييييياب 
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لأللبييييييم  يييييي واا  وبعيييييير هييييييتا التييييييرقيا تييييييرقا ميييييين قبيييييي  م يييييي و  رييييييعبة الت يييييي ي  

وأخييييييلاي مييييين ورييييي ون الطلبييييية ثيييييب مييييين قبييييي  معييييياون العميييييير للرييييي ون العلميييييية والطلبييييية 

قبييييي   ميييييير النليييييية وتحمييييي  الوثيقييييية فيييييي طياتخيييييا التوقيعييييياا الث ثييييية مييييين قبييييي  م ييييي و  

 .رعبة الت  ي  ومعاون العمير للر ون العلمية و مير النلية

 ً   حدل التعليم المستمر:وـ   سابعا

  :ويمنن وصف مخاب هتا الوحرد باالتي

ت ظيب وت  يا ومتابعة الرولاا التي تقيمخا الوحيرد للمريالنين مين روائيل الرولية والقطياع الخياص وإرالد  - أ

فييي خرميية الم تمييم( ميين خيي   تخيئيية الترلي يييين المييرلبين  نليييةمييا ييير ب رييعال   الال ريياطاا المتعلقيية بخييا ب

  .بالت  يا مم األق اب العلمية

إ رار الرلي  الخاص بالرولاا الترليبية التيي تقيمخيا النليية وإصيرال ريخاراا للمتخيل ين مين اليرولاا   - ب

  .واإل ابة  ل  النتب الل مية الخاصة بتلك

اللو  يتية الخاصية بإقامية اليرولاا بالتعياون ميم األق ياب العلميية  ارالد تفاصي  ضبط وت ظيب ال رياطاا - ا

 .وبما يت ا ا وتو خاا ملنز التعليب الم تمل

 وحدل ضمان الجودل واالعتماد االكاديمي  ـثامناً 

 )المتطلبات والمؤهالت (

منلييييييف باإلرييييييلاف  ليييييي   ملييييييياا التطييييييويل وال ييييييورد  وتحقيييييييا معيييييياييل  ضييييييو هيئيييييية تييييييرليس 

اال تمييييييار والتقييييييويب األنيييييياريمي فييييييي العملييييييية التعليمييييييية فييييييي األق يييييياب األناريمييييييية  وضييييييبط  ييييييورد 

 لييييييي  تطيييييييويل وتح يييييييين األراء فيييييييي ال وا يييييييب نافييييييية  العمييييييي  اإلرالي راخييييييي  النليييييييية  والعمييييييي 

 و رل ثقافتخا.

 )طبيعة العمل (

تخيييييتص هيييييتا الوحيييييرد ب ريييييل ثقافييييية ال يييييورد وتقيييييويب م يييييتوى األراء والعمييييي   لييييي  ت فييييييت ومتابعييييية 

التقيييييييويب واال تميييييييار األنييييييياريمي ووضيييييييم وت فييييييييت الخطيييييييط اإل يييييييتلاتي ية للنليييييييية  ونيييييييتلك  ميييييييم 

 ييييين أ ريييييطة ال يييييورد فيييييي النليييييية وتوثييييييا ال خيييييور وال تيييييائن  البيا ييييياا والمعلومييييياا برييييين  م يييييتمل

ل ثقافتخيييييا  لييييي  تنيييييليس مفخيييييوب ال يييييورد و رييييي . فيييييي  مييييييم أ ريييييطة ال يييييورد واال تميييييار األنييييياريمي

 .م توى النلية 
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 )المهام والواجبات (

 .طبيا بل امن ال ورد بالنليةاإلرلاف  ل  ت -1

 . ل  تقويب األراء في النلية اإلرلاف  -2

 ت فيت بل امن التقويب واال تمار األناريمي.اإلرلاف  ل   -3

 .ويلية واإل تلاتي ية للنلية إ رار وت فيت الخطط التط -4

 اإلرلاف  ل  أ ما  ملنز  وحرد( تق ية المعلوماا.  -5

 رلا ة الصعوباا أو المرن ا التي توا ت بلامن التطويل وال ورد واقتلاح الحلو  لخا.  -6

النلية والت  يا مم  ق ابئة الترليس في اصة أل ضاء هيتحرير االحتيا اا الترليبية المتخص -7

  مارد تطويل المخالاا في ت فيتها .

لبلامن الترليبية وولش تر يم أ ضاء هيئة الترليس  ل  المرالنة في حضول الرولاا وا -8

 . العم  

اإلرييلاف  ليي  إ ييرار خطيية لتطييويل مخييالاا م  ييوبي النلييية ميين أ ضيياء هيئيية التييرليس  -9

 لطلبة. والموظفين وا

اإلرلاف  ل  ا تخراب التق ياا والتعليب اإللنتلو ي والو ائط التعليمية والتعليب  ن بعير فيي  -11

 التعليب والتعلب راخ  النلية.   

اإلرلاف  ل  إ رار التقليل ال  وي للنلية وتوزيعت  ل  ال خاا المختصية بعير إقيلالا مين  -11

 العمير.قب  

ي للمخاب الم اطة بت  تقريب تقاليل رولية لعمير النلية  ن  -12 تطول العم  بالوحراا التابعة لت وفقا

 والصعوباا التي توا خخا.

 اإلرلاف  ل  ت فيت ما يحا  إليت من مواضيم تاا اختصاص بالتطويل وال ورد. -13

األراء األنياريمي والبحثيي واليوظيفي فيي  ت فيت ومتابعة  رياطاا  يوائز اإلبيراع والتمييز فيي -14

 النلية. 

حلية الم ا بة للملا عة الرولية لمعاييل ال ورد المعتمرد لضيمان التح يين وضم الخطط المل -15

 .الم تمل في أراء األق اب األناريمية والوحراا اإلرالية بالنلية

ت فيت ومتابعة تقويب وتطويل األراء الترلي ي لعضو هيئة الترليس  وم ا رتت لتحقيا التمييز  -16

 المخ ي والعلمي. 

 النلية من أ ما .ت فيت ما ينلفت بت  مير  -17
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 الوظائف االدارية والمالية

 الوحدل االدارية  ـ  تاسعا

تقيييييوب بخيييييا الوحيييييرد يتمييييييز  مييييي  الوحيييييرد اإلراليييييية بالتريييييعب واألهميييييية و مييييييم األ ميييييا  التيييييي 

  ويمنيييييييين وصييييييييف المخيييييييياب  تنييييييييون بتو يييييييييت ميييييييين  مييييييييير النلييييييييية ومعيييييييياون العمييييييييير اإلرالي

 والوا باا الم اطة لمريل الوحرد :

 .لت ييل العم   الوحرد االراليةتوزيم المخاب بين الموظفين العاملين ب -1

متابعييييييية توا ييييييير ميييييييوظفي الوحيييييييرد المونلييييييية الييييييييت م ييييييي وليتخا وميييييييرى التيييييييزامخب ب يييييييا اا  -2

 .العم  الل مي من  احية الحضول واال صلاف

 متابعة أ  از الموظفين لأل ما  الم اطة -3

 أييييييياب  ۰۱ ييييييازاا اال تيارييييييية  ليييييي  أن ال تت يييييياوز العرييييييلد اييييييياب   الموافقيييييية  ليييييي  ميييييي ح اإل -4

 . ازاا الملضية( والمصارقة  ل  اال

رييييييلد أييييييياب الع ی ييييييازاا اال تيارييييييية و الملضييييييية لمييييييا زار  لييييييالتوصييييييية بالموافقيييييية  ليييييي  اإل -5

  ازاا الرلا ية ضافة ال  اإلباإل (أياب ۰۱  

 العاملين. اومتابعة  راطا وحرداإلرلاف  ل  أراء العم  في ال -6

 التوصية بفل  العقوبة  ل  العاملين المقصلين   -7

 . قتلاح تو يت نتب الرنل والتقريل للعاملين المتميزين والمبر ينا -8

 ييييية وظيفيييييية مييييين رل ييييية الييييي  رل ةييييييقوالتلفييييييم والتلعييييي ود الوظيفيييييية التوصيييييية بمييييي ح ال   -9

 وحرد .أخلى للعاملين في ال

 وحييييييرد يييييين خييييييرماا أي ميييييين العيييييياملين فييييييي ال اء ييييييتغ التوصييييييية بييييييالتعيين والت  يييييييب واال -11

 . وفقا للقوا ين والتعليماا ال افتد

خيييييييالج أوقييييييياا اليييييييرواب  ضيييييييافيبالعمييييييي  اال وحيييييييردف العييييييياملين فيييييييي الاقتيييييييلاح تنليييييييي  -11

 . ا ين والتعليماا ال افتدالل مي وضمن القو

لمييييييية والف ييييييية ضييييييمن  طييييييا  اختصيييييياص فييييييي الميييييي تملاا وال ييييييرواا الع لوحييييييردتمثييييييي  ا -12

 وحرتت .
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راء وبمييييييا ي ييييييا ر  ليييييي  تطييييييويل أ وحييييييردالمخيييييياب والم يييييي ولياا بييييييين م ت ييييييبي ال يييييييمتوز -13

 . المحرر  وحرد العم  وتح ي ت ضمن م ك ال

 .ال  راخ  العلا   الوحرديفار م ت بي إالتوصية ب -14

 . وحردالتوصية بم ح المخصصاا المختلفة ل ميم العاملين في ال -15

 ولفعت إل  ال خاا تاا الع قة . وحردبال العاملينتقييب أراء  -16

المييييي ك  حييييياالا الييييي قص فيييييي ل ييييير وحيييييردعييييييين بعقييييير موقيييييا للعييييياملين فيييييي القتيييييلاح التا  -17

 .ولضمان  ل ة  يل العم  

نميييييييالخب الميييييييرد ابوظيييييييائفخب   ييييييير  لوحيييييييردبالموافقييييييية  لييييييي  تثبييييييييا ميييييييوظفي ا التوصيييييييية  -18

 القا و ية .

ا تمتعيييييييت ت فيييييييي حيييييييااليالييييييي  أحييييييير م ت يييييييب الوحيييييييرد اطييييييية مخييييييياب ميييييييريل إالتوصيييييييية ب -19

  ازاا اال تيارية و الملضية واإليفار .باإل

 اليت من قب  موظفي الوحرد ال  الم  و  األ ل  مقرمةلفم المتنلاا ال -21

 .أية ص حياا أخلى يخولخا أليت م  ولت المبارل  -21

  : شعبة اإلعالم والعالقات العامةـ عاشراً 

  :  تقوب رعبة اإل  ب بالمخاب اآلتيةمي تلتبط الرعبة بالمعاون اإلرالي بح ب الخين  الت ظي

تغطية أ رطة النلية العلمية واإلرالية والف ية وال صفية وغيلها  لتنون حلقة وصي  ميم ق يب اإل ي ب فيي  - أ

  .لئا ة ال امعة وو ائ  اإل  ب األخلى في الم تمم

  .االرتلاك في أ رار أرلة النلية المختلفة مم وحرد التخطيط والمتابعة - ب

  .ولفرا بالمعلوماا ال زمة لت النلية االلنتلو ي وتطويل موقم  الت  يا مم المختصين في النلية بت ظيب - ا

حفييظ وألرييفة أ رييطة النلييية وتوثيقخييا لألغييلا  اإل  مييية وبمييا يخييرب إظخييال  ييمعة النلييية ومنا تخييا  -  

  .اال تما ية والعلمية بين النلياا والم   اا العلمية المختلفة

 قيياا العاميية إراميية الصيي ا مييم الم   يياا اإل  مييية تاا وأخيييلاي فييان ميين مخيياب وحييرد اإل يي ب والع - ج

 .الع قة
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  الوحدل المالية :ـ  احد عشر

تتييول  هييتا الوحييرد تخطيييط وت ظيييب وت  يييا األمييول المالييية والمحا ييبية فييي النلييية ميين خيي   وصييف المخيياب 

  :التالية

  .ت ظيب قوائب اللواتب ورفعخا في المو ر المحرر - أ

  .الم تريمة ورفعخا ال  ل  ة المرتلياا حب ال لف  - ب

  .ت ظيب م ت راا الصلف والقير و وصوالا إتن القب  - ا

  . ت ظيب قوائب اال تقطا اا وت ريرها إل  ال خاا تاا الع قة -  

ت ظيييب قييوائب ال ييفل واأليفيياراا وأ ييول المحاضييلاا وأما يية الصيي رو  والمرييالنة فييي محاضييل ال ييلر  - ح

  .ال  وي

نا ون االو  من ن   ي ة 31لقياب بت وية الح اباا في  خاية ال  ة المالية وإ رار الح اباا الختامية في ا - خ

 . مالية

  

  الوحدل القانونية :ـ اثنا عشر 

  : يمنن وصف مخاب هتا الوحرد باالتي

العيالي والبحي  العلميي ضمان ت فيت وتحقيا األ ظمة والقوا ين والتعليماا الصارلد من قبي  وزالد التعلييب  - أ

ومتابعتخييا وترييخيص الخليي  و ييواحي القصييول فييي تطبيقخييا ولفييم توصييياا برييان تلييك اليي  ال ييير المعيياون 

  .اإلرالي

تقريب اال ترالاا القا و ية لتوضيح ال صوص القا و ية او لبيان لأي قا و ي في م يلة مع يية ألي وحيرد  - ب

  .إرالية في النلية

ابعة بع  المعام ا القا و ية التي تخص النلية في بع  الروائل الحنوميية بتخويي  األرلاف  ل  مت -   .

  .من ال ير العمير

  .التوقيم والختب  ل  المعام ا والتعخراا القا و ية بص حياا مخولة من قب  لئا ة ال امعة - ج

النلا ياا وغيلهيا التابعية للنليية( تقوب بمتابعة المي  لين والم يتفيرين مين ممتلنياا النليية  ال يواري أو  - ح

  .ولصر أي مخالفة بإ مالخب بح ب العقر المبلب بي خب ولفم توصياتخا لمحا بتخب

الحضييول والمرييالنة فييي ال ييرواا والييرولاا التييي تخييص ال ا ييب القييا و ي للفييم نفيياءد  ميي  الوحييراا  - خ

 .القا و ية بالنلية ومتابعة الم ت راا تاا الع قة

 

  وحدل المخازن : ـ ثالثة عشر

  :توصف المخاب اللئي ة لختا الوحرد باالتي

  .ا ت ب وت خيز وت ظيب الموار المخز ية وال يطلد  ليخا لضبط ا  يابيتخا با تملال - أ

المحافظة  ل  المخزون  ل  اخيت ف أ وا يت مين القلطا يية واألثيا  المت يوع والم يتلزماا اللياضيية  - ب

  .الم تخلنةوخزن الملحقاا والموار 
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وتوثيقخييا فييي ال يي  ا نلييية ا  أو التييي تييلر ميين مخييازن الإرخييا  المييوار التييي يييتب رييلائخا ميين األ ييو - ا

  .المختصة

  .أخلاج الموار  ل  وحراا النلية وأق امخا وح ب الحا ة لن  وحرد -  

  ال خياا المع يية فيي لخا إليتتول  الوحرد  ملية أت ف الموار الم تخلنة والفائضة وت ظيمخا بقوائب وإل ا - ج

 .نلية ال

 

 وحدل الصيانة والخدمات:ـ اربعة عشر 

  : ترتم  مخاب هتا الوحرد الوصف الوظيفي للمخاب في ار اا 

صيا ة  ميم أ واع ومتطلباا ومنو اا الممتلناا الثابتة في النليية  رياملة بيتلك صييا ة الب ايية مين حيي   - أ

 . صييا ة األ خيزد • .تي ي ياا الم يالي • .التي ي ياا المائيية • .النخلبائييةالتي ي ياا  • :األميول التاليية

  .إرامة ترغي  المولرد • .صيا ة الحرائا •

تقييريب الخييرماا  وترييم  العميي  اليير وب ميين ا يي  إظخييال النلييية بييالمظخل ال ئييا  ميين خيي   المتابعيية  - ب

متخصص ويقيوب هيتا العمي  الي   ا يب  مي  واإلرلاف  ل  ت ظيف ب اياا ومناتب النلية  من خ   نارل 

 . راط الصيا ة ويعتبل منم ي لت في ال خو  بالنلية ال  الم توى المطلوب في أرائخا الخرمي واإلرالي

 

  :وحدل استعالمات وامن الكلية ـ خمسة عشر 

  : يمنن وصف مخاب هتا الوحرد باالتي

   .وملا عي النليةاألرلاف  ل      الحضول واال صلاف الخاص بزوال  - أ

  .األرلاف  ل      خفالاا الرفاع المر ي - ا

  .محا بة الطلبة المخالفين للزي الموحر بح ب التعليماا ال افتد -  

  .التينر من الضيوف القارمين ال  النلية من  رب حملخب ألي   ح وتفتيش الحقائب - ج

  .ي الم ا باا المختلفةالقياب برول الملرر والترليفاا ل ميم الزائلين ف - ح

  .القياب بن  ما من ري ت المحافظة  ل  امن النلية و  مة افلارها وم راتخا - خ

 ن  ما ينلف بت من تو يخاا واوامل تصرل من  مير النلية والمعاون االرالي - ر


