
 

 

 

 الذلَل التنعَمُ 

 صرباتْ-لكلَْ اهلنذصْ 

 

 

 إعذاد

 شبأماني خليفة األر

 

 مزاجعْ

 مجلس الكلية

 

 

 

 ـ2019لسنة



 

 المقدمة

 

 ًوما   املحيذد  خلق مناخ مزٍح للعمل انطالقا من أهمَْ اجلانب التنعَمُ يف 

ما تنص علَى  يف ظلًالكلَْ ب اهلَكل التنعَمُ لٌحذاتالصالحَات األكادميَْ ًاإلدارٍْ 

 .التعلَم العالُ ًالقزارات الصادرّ بوذا الشأن  لٌاٖح ًقٌانني

علٓ تأدٍْ  مزشذًا ًمضاعذًا للمضٌٗلني بالكلَْإعذاد هذا الذلَل لَكٌن هلذا مت 

فض التذاخل ًاالسدًاجَْ يف األدإ ً عن البعذ بشكل ٍضمنًاألمجل أعماهلم علٓ الٌجى 

 بالكلَمْ  ًاألكادميَْ  اإلدارٍْاملناصب  العتالٕالٌظَفَْ بٌضع شزًط ًاضحْ الصزاعات 

ً ٍزفع من جٌدّ إجنماس األعمماإ إ    فعالَْ أدإ الكلَْ  علٓ اجيابًَاًهذا بذًري ٍؤثز 

 املضتٌٍات اليت نتطلع هلا مجَعا.

كما ٍضم هذا الذلَل الضَاصات التنعَمَْ املتبعْ يف الكلَْ ًاليت من شمأنوا  

 ًالذِ بذًري ٍذفعنا للتمَش. الكلَْعنذ مجَع الفٗات بالزفع من مضتٌٔ الزضا 

    

 

 

 أ.أمانُ خلَفْ األربش

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

 و الوصف الوظيفي ملكوناتهاهليكل التهظيمي 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كلية الهندسة صبراتة  -الهيكل التنظيمي   

 

 دللس الكلية

 عنيد الكلية

 مكتب شؤون اللحية

اجلودةمكتب  ضنان  وكيل الصؤون العلنية مكتب  الوسائل  

 التعلينية

مكتب 

لتــــــــــدريـبا  

مكتب  الدراسة 

 واالمتحاىات 

مكتب  العالقات 

 الثقافية

 

 مكتب  شؤون املكتبة

مكتب  خدمات اجملتنع  

 والبيئة

مكتب  شئون أعضاء هيئة 

 التدريس

 مكتب  احلرس اجلامعي

 مكتب  الصؤون اإلدارية واملالية

مكتب  البحوث 

 واالستصارات

واالمتحاىات وحدة الدراسة  

 وحدة امليعومة واألرشفة

وحدة املالية 

 واملخازن

وحدة شؤون 

 العاملني واخلدمات

 مكتب  الصؤون الفيية
 مكتب  مسحل الكلية

وحدة القبول 

 والتسحيل

 وحدة اخلرجني 

 وحدة اليصاط 

وحدة اخلدمة 

 االجتناعية

 قسه العلوو العامة

 قسه اهليدسة املدىية

 قسه اهليدسة امليكاىيكية

 قسه اهليدسة اليفطية 

 قسه اهليدسة الكينيائية

 قسه هيدسة احلاسبات وتقيية املعلومات

 قسه اهليدسة الكوربائية وااللكرتوىية

 قسه  اهليدسة البيئية واملوارد الطبيعية

 مكتب  احملفوظات

 الدراساتمكتب  

 العليا

احتاد الطلبةمكتب    

و 9102هليكل التيعيني لكلية اهليدسة ا  



 

 

 رئيسنا، كعضوية الكلية عميد منيتألف مجلس الكلية 

العلمية  كرؤساء األقساـ كل من ككيل الشؤكف العلميةل دائمة

كرئيس قسم الدراسة كاالمتحانات كرئيس مكتب ضماف الجودة 

كما يضم المجلس رؤساء المكاتب المدرجة كمسجل الكلية 

بعضوية غير دائمة كرئيس اتحاد الطلبة بالهيكل التنظيمي للكلية 

كيعتمد ذلك على طبيعة المواضيع المطركحة للنقاش كيتم 

ؤكف اللجنة كتب شمتحرير محاضر االجتماعات عن طريق مدير 

 .  بالكلية 

 

كما يمكػن   ،كبشكل دكرمكل شهر  مرتينيجتمع مجلس الكلية 

كال عقد اجتماع المجلس لمناقشػة األمػور الطارئػة كالعاجلػة ،     

ء المجلػس  أعضػا  أكثػر مػن نصػف   يصح االجتماع إال بحضػور  

 .الدائمين

تصدر قػرارات المجلػس باألغلبيػة المطلقػة أل ػوات األعضػاء       

 .الكلية عميدالحاضرين، كعند التساكم يرجح الجانب الذم فيه 

 

 مهاـ المجلس:  

التو ية بإقرار الخطة اإلستراتيجية للكليػة بمػا يتوافػق مػع      -

 الخطط اإلستراتيجية للجامعة.  

 إقرار إستراتيجية للبحث العلمي في الكلية. -

إقرار الخطػة العامػة لتطبيػق الجػودة كاالعتمػاد األكػاديمي        -

 بالكلية.  

 كضع ضوابط القبوؿ كالتحويل من الكلية كإليها. -

 تشكيل لجاف دائمة أك مؤقتة من بين أعضائه أك من غيرهم. -

 .تشجيع إعداد البحوث العلمية كتنسيقها بين أقساـ الكلية  -

س، كالمعيػػدين، النظػػر فػػي تعيػػين أعضػػاء هييػػة التػػدري     -

 كالمحاضرين، كترقياتهم.

 دللس الكلية



التو ػػية بػػإقرار الخطػػط الدراسػػية المقترحػػة مػػن األقسػػاـ  -

 . العلمية

إقرار المناهج الدراسية كالكتب المقررة كالمراجع فػي أقسػاـ    -

 الكلية.

 إقرار مواعيد االمتحانات ككضع التنظيمات الخا ة بإجرائها. -

 التنفيذية الداخلية للكلية.التو ية بإقرار الالئحة  -

 إقرار خطط التدريب  الالزمة للكلية. -

 إقرار خطة النشاط للكلية. -

البت في األمور  الطالبية التي تدخل في اختصا ػه كالتوجيػه    -

 لمجلس الجامعة فيما عدا ذلك.

أك عميػد   االنظر فيما يحيله إليه مجلػس الجامعػة أك رئيسػه    -

 أم.الكلية للدراسة كإبداء الر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اهليكل التيعيني ملكتب عنيد الكلية
 

 
 

ا: عميد الكلية
ً
 ثاني

يتولى إدارة الشؤكف هو عضو هيية تدريس بالكلية  

ما تنص عليه اللوائح العلمية كاإلدارية كالمالية للكلية في حدكد 

ما أنه أحد أعضاء مجلس كالقوانين المتعلقة بهذا الشأف ، ك

 الجامعة. 

 :مَاو العنيد 

( 22( من القرار )32يكلف عميد الكلية كفق ما كرد بالمادة )

بشأف الهيكل التنظيمي للجامعات كمؤسسات التعليم العالي 

 : بالمهاـ التالية

علػى تنظػيم شػؤكنه كالػدعوة      كاإلشراؼ مجلس الكلية رئاسة -

 .لحضور جلساته كتنفيذ قراراته 

 التعليم العالي. كزارة كقراراتتطبيق لوائح  -

علػى إعػػداد الخطػة اإلسػػتراتيجية للكليػة كمتابعػػة     اإلشػراؼ  -

 تنفيذها.

كاإلداريػة   التعليمية كالبحثيةعلى إدارة شؤكف الكلية  اإلشراؼ -

 كالمالية.

 تطوير الكلية إداريان كأكاديميان كبحثيان . -

 عميد الكلية

 مدير مكتب شؤكف اللجنة سكرتارية العميد

الكلية عنيد  



 كخارج الجامعة.تنسيق كتطوير عالقات الكلية داخل  -

كمػدراء كرؤسػاء    العلميػة كرؤساء األقسػاـ   ككيلأداء تقويم  -

 الوحدات التابعة له.

 على ممتلكات الكلية الثابتة كالمنقولة. المحافظة -

العمل علػى تنميػة كتعزيػز المػوارد الماليػة الذاتيػة للكليػة         -

 كتحسين  ورتها.

 تشكيل اللجاف الالزمة ألداء أعماؿ الكلية.  -

األكػاديمي  سير الدراسػة كاألداء   نتقرير دكرم شامل ع إعداد -

 الجامعة. اإلدارة العليا إلى  رفعهفي الكلية ككاإلدارم كالبحثي 

 تطبيق نظم كلوائح الجودة كالتقويم كاالعتماد األكاديمي. -

 اإلشراؼ على مختلف  النشاطات الطالبية بالكلية. -

 داخل الكلية.كاالنضباط اـ كضبط النظ ،االمتحاناتأداء  مراقبة -

 تشجيع إجراء البحوث في تخصصات الكلية المختلفة. -

كاإلدارية مع ألكاديمية الكلية كرؤساء األقساـ ا يلكك اختيار -

 األخذ باالعتبار أراء مجالس األقساـ كمصلحة العمل .

القرارات الداخلية التي يقتضيها حسن سير العمل  إ دار -

 بالكلية كفقان لألنظمة كاللوائح.

 ككالء الكلية كرؤساءتقارير األداء الوظيفي التي يعدها  اعتماد -

 .منسوبيهمبشأف كمديرك اإلدارات كالوحدات اإلدارية األقساـ 

 التنسيق بين األجهزة اإلدارية كالفنية ككل العاملين بالكلية -

 كاإلشراؼ عليهم.

تقديم المقترحات التي من شأنها سد حاجة الكلية من كوادر  -

 علمية كفنية كإدارية إضافة إلى المنشأت كالتجهيزات.

 

 

 الكلية : عنيدشروط اختيار 

 :اآلتي في الكلية عميد اختيار معايير تتمثل 

 .الجنسية ليبي أك ليبية يكوف أف -

 تخصصات أحد في الدكتوراق درجة على حا ال يكوف أف -

 .الكلية



 ال لمدة بالكلية عضو هيية تدريس منصب شغل قد يكوف أف -

 .الفعلي العمل من ثالث سنوات عن تقل

 في المشاركةك االستراتيجي التخطيط على القدرة لديه  -

 .كالجامعة الكلية مستول على العلمي كالتطوير الجودة أعماؿ

 كخدمة المجتمع . له مساهمات في مناشط الكلية -

 ضمن كالعمل هممع لتوا لكا اآلخرين قيادة على القدرة لديه -

 .فريق

 .ضغط تحت كالعمل الوقت إدارة على القدرة لديه -

 .المشكالت كحل القرارات التخاذ القدرة لديه -

 كآداب بقواعد ملتزـ ك كالعدؿ كالشفافية النزاهةيتمتع ب -

 .المهنة

 هيية أعضاء حتراـكبإ اآلخرين مع طيبة عالقاتب يتمتع -

 .التدريس

 تيرتكب تجاكزات أك مخالفات كلم يصدر في حقه قرارا لم -

 تأذبية .

 

 : مدير مكتب شؤوٌ اللحية -
 

 موظف يقوـ بتولي اختصا ات مدير مكتب عميد الكلية

كيتمتع كيشترط عند اختيارق حصوله على مؤهل جامعي ,

المحاضر بشكل متقن ككاضح بقدرات لغوية تمكنه من  ياغة 

الحاسب  ـإضافة إلى مهارات التعامل مع االخرين ك استخدا

  .كالقدرة على انجاز ما يسند له من اعماؿ في الوقت المحدد

 (22)من القرار  (33)كيكلف بالمهاـ التالية كفق ما كرد بالمادة 

 :بشأف الهيكل التنظيمي للجامعات كمؤسسات التعليم العالي

 مجلس الكلية . الجتماعاتد كالتحضير اإلعدا -

تلقي المواضيع التي تعرض بمجلس الكلية أك عميدها كاستيفاء  -

 البيانات كالمعلومات الالزمة عنها.

إعداد كتجهيز جدكؿ أعماؿ مجلس الكلية بالتنسيق مع العميد  - 

 كتبليغ الجهات المعنية  تكتحرير المحاضر كتدكين القرارا



ماعات مجلس الكلية كعرضها على عميد اعداد محاضر اجت -

 كاعضاء المجلس لالعتماد.الكلية 

 القياـ بما يكلفه به العميد من أعماؿ. -

 

 سكرتارية العنيد : -
 سر مكتب عميد الكلية أمينموظف يقوـ بتولي اختصا ات 

كيتم اختيارق لما يتمتع به من قدرة على كيحمل مؤهل جامعي 

التعامل مع االخرين كاتقانه لمهارات استخداـ الحاسب كقدرته 

 كيكلف بالمهاـ التالية : على انجاز العمل في الوقت المحدد 

 تنظيم مواعيد كزيارات عميد الكلية . -

 توثيق كأرشفة المراسالت الواردة كالصادرة من العميد . -

 على عميد الكلية .عرض البريد  -

القياـ بأعماؿ الطباعة كالسحب كالتصوير الخا ة بمكتب عميد  -

 الكلية.

 توفير البيانات كالمعلومات التي يطلبها العميد. -

 القياـ باالعماؿ المكلف بها من قبل العميد .  -

 االلتزاـ بأخالقيات المهنة كفق الميثاؽ االخالقي للكلية .  -

 

 

 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الكليةوكيل الصؤوٌ العلنية باهليكل التيعيني ملكتب 
 

 
 

 

ا: عميد الكلية
ً
 ثاني

 سير على باإلشراؼ مكلفهو عضو هيية تدريس بالكلية  

كيختص بمعاكنة العميد في إدارة الشؤكف  التعليمية العملية

 بعد الثانية المرتبة في الوظيفة هذق كتقع ، األكاديمية بالكلية

كرئيس اللجنة  ، الدائمين الكلية مجلس أعضاء أحد كهو ، العميد

 العلمية بالكلية. 

 الوكيل:مَاو 

 بالتعاكف مع الشؤكف األكاديمية يختص بإدارة الكلية ككيل  -

 . الكلية عميد

 .غيابه عند العميد مقاـ يقوـ  -

علػى تنظػيم    كاإلشػراؼ  اللجنة العلمية بالكليػة مجلس  رئاسة -

 .شؤكنه كالدعوة لحضور جلساته كتنفيذ قراراته 

البرامج التعليمية  يخص فيما األقساـ مقترحات دراسة -

 .الكلية مجلس على عرضهاكالخطط الدراسية ك

 . العلمية  الطالب شيوف على اإلشراؼ -

 لمجلس التنفيذية كالقرارات اللوائح تنفيذ على اإلشراؼ -

 .الكلية

 ككيل الشؤكف العلمية

 اعضاء اللجنة العلمية  سكرتارية الوكيل 

 وكيل الصؤوٌ العلنية 
 الكلية



 .يخصه فيما للكلية العلمي المؤتمر على يعرض ما إعداد -

  . الكلية في المقررات تدريس متابعة على اإلشراؼ -

قسم  مع التنسيقإتماـ معادالت الطلبة المنتقلين للكلية ب -

 الدراسة كاالمتحانات.

 للمهاـ كفقا العمل سير عن الكلية لعميد دكرية تقارير تقديم -

 .تواجهه التي كالصعوبات به، المناطة

 

 الكلية : وكيلشروط اختيار 

 :اآلتي في الكلية ككيل اختيار معايير تتمثل 

 .الجنسية ليبي أك ليبية يكوف أف -

 ال لمدة بالكلية عضو هيية تدريس منصب شغل قد يكوف أف -

 .الفعلي العمل من ثالث سنوات عن تقل

 في المشاركةك االستراتيجي التخطيط على القدرة لديه  -

 .كالجامعة الكلية مستول على العلمي كالتطوير الجودة أعماؿ

 .بالكلية البحثية كالمشركعات العلمي البحث في المساهمة- 

 كالدكرات العلمية كالندكات المؤتمرات في المشاركة- 

 .التدريبية

البرامج  تقرير إعدادك  المقررات تو يف فى المشاركة  -

 التعليمية.

 خدمة نشاطات ك الكلية كفاعليات اللجاف فى المشاركة -

 .المجتمع

 الطالب كأعضاء هيية التدريس مع التوا ل على القدرة لديه -

 .قيادة األخرين ك

 .ضمن فريق كالعمل الوقت إدارة على القدرة لديه -

 .المشكالت كحل القرارات التخاذ القدرة لديه -

 كااللتزاـ بأخالقيات ميثاؽ الكلية . كالعدؿ كالشفافية النزاهة -

 تيرتكب تجاكزات أك مخالفات كلم يصدر في حقه قرارا لم -

 تأذبية .

 

 



 :بالكلية  اللحية العلنية  -
هي لجنة تهدؼ للمساهمة في التحسين المستمر لبرامج 

نجػو تحقيػق أهػداؼ    الكلية األكاديمية, كفي توجيػه سياسػاتها   

 . التعليميةكتقويم خططها  كرؤية الكلية 

تتكوف من ككيل الشؤكف العلمية رئيسان كعضػوية ثمػاف أعضػاء    

هيية تدريس يمثلوف األقساـ العلمية بالكلية كيتم اختيارهم عػن  

 طريق مجالس األقساـ .

كتجتمع اللجنة بشكل دكرم مرتين شهريان كما يمكن أف تجتمػع  

عاجلػة.كما تقػوـ   بدعوة مػن رئيسػها  ك لمناقشػة موضػوعات     

 اللجنة العلمية بالمهاـ التالية :

اإلسهاـ في تطػوير البػرامج كالمنػاهج كفػق متطلبػات سػوؽ        -

 العمل.  

 اإلسهاـ في تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للكلية.  -

المقدمة مػن قبػل األقسػاـ العلميػة     مقترحات دراسة كتقييم ال -

 .بالخصوصتقرير  كإعداد

 
 : الوكيلسكرتارية  -

موظف يقوـ بتولي اختصا ات أمين سر مكتب ككيل الشؤكف 

العلمية بالكلية كيحمل مؤهل تخصصي كيشترط عند اختيارق اف 

يكوف قادران على التوا ل مع االخرين كيتقن مهارات استخداـ 

 الحاسب كيكلف بالمهاـ التالية :

 الكلية . ككيل مراسالت كطباعةتنظيم  -

 واردة كالصادرة.توثيق كأرشفة المراسالت ال -

 الكلية . ككيلعرض البريد على  -

 كيلالقياـ بأعماؿ الطباعة كالسحب كالتصوير الخا ة بمكتب  -

 الكلية.

ككيل الكلية في مجاؿ القياـ باالعماؿ المكلف بها من قبل  -

 . االختصاص 

 االلتزاـ بأخالقيات المهنة كفق الميثاؽ االخالقي للكلية . -

 



 

 الكليةلألقساو العلنية باهليكل التيعيني 
 

 
 

 

  

القػارين  يتألف مجلس القسم من أعضاء هيية التػدريس  

فػي  القسم الشؤكف األكاديمية إلدارة ، كلكل مجلِس  الحياتن به

 .ككفق دليل اإلجراءاتاللوائح كالقوانين حدكد 

كػل شػهر علػى األقػل، كال يصػح       مرتينيجتمع مجلس القسم 

يتػرأس المجلػس رئػيس    ، كاالجتماع إال بحضور ثلثػي أعضػائه  

كتصدر قرارات المجلس باألغلبية المطلقة أل وات  العلميالقسم 

 األعضاء الحاضرين كعند التساكم يرجح الجانب الذم فيه رئيس

 .القسم

تعتبر قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليهػا اعتػراض   

( خمسة عشر يومان من تاريخ 15الكلية خالؿ )من عميد 

ك ولها إليه. كإذا اعتػرض عليهػا أعادهػا إلػى مجلػس      

القسم مشفوعة بوجهة نظرق لدراستها مػن جديػد، فػإذا    

بقي المجلس على رأيه يحاؿ القرار المعترض عليه إلى 

 مجلس الكلية للبت فيه.

مجلس القسم العلمي   

 رئيس القسم العلمي

منسق 
 المشاريع

منسق 
 الجودة

سكرتارية 
 القسم 

منسق الدراسة 
 واالمتحانات

 دللس القسه العلني



 :اجمللس مَاو 
بشأف   (22)من قرار رقم  (43)يكلف مجلس القسم كفق المادة   

بالمهاـ  الهيكل التنظيمي للجامعات كمؤسسات التعليم العالي

  التالية:

 التو ية بإقرار خطط الدراسة أك تعديلها. -

التو ية بإقرار البرامج كالمناهج الدراسػية كالكتػب المقػررة     -

 كالمراجع في القسم.

كتنسػيقها،  شجيع أعضاء القسم على إعػداد البحػوث العلميػة،    ت -

 كالعمل على نشرها.

 اقتراح ضوابط القبوؿ كالتحويل من القسم كإليه. -

 كتو ػػيف المقػػررات الدراسػػية   الدراسػػيةالخطػػط  إعػػداد -

 .كتطويرها

كاالجػازات بػدكف    إجػازات التفػرغ العلمػي    طلبػات النظر في  -

 .  بالقسمهيية التدريس  ألعضاء

األقسػاـ  أك  العميػد النظر فيما يحيله إليػه مجلػس الكليػة أك     -

 للدراسة كإبداء الرأم.  األخرل

 تشكيل لجاف دائمة أك مؤقتة من بين أعضاء هيية التدريس.  -

كالنظر في لتو ية بتعيين أعضاء هيية التدريس، كالمعيدين، ا-

 طلبات قبوؿ أعضاء هيية التدريس كالهيية المعاكنة له.

ح كدليل اختيار قيادات القسم كفق ما تنص عليه اللوائ -

 اإلجراءات

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

هو عضو هيية التدريس المكلف بتسيير األمور العلمية كاإلدارية 

قرارات كالمسؤكؿ عن تنفيذ  لوائح التعليم العالي كفق، بالقسم

، كيقدـ للعميد تقريران عن أعماؿ القسم في نهاية مجلس الكلية 

رئيس القسم من بين أعضاء هيية  كيكلف. الدراسي  الفصلكل 

كيعتبر عضو .كفق ما كرد في دليل إجراءات األقساـالتدريس 

 دائم بمجلس الكلية كترأس مجلس القسم.

 : رئيس القسهمَاو 
بشأف   (22)من قرار رقم  (44)القسم كفق المادة  رئيسيكلف   

بالمهاـ  الهيكل التنظيمي للجامعات كمؤسسات التعليم العالي

 التالية:

رئاسة مجلس القسم كاإلشراؼ علػى تنظػيم شػؤكنه كالػدعوة      -

لحضور جلساته كتنفيذ قراراته كإرسػاؿ محاضػر جلسػاته إلػى     

 الكلية. ككيل

 تنفيذ قرارات مجلس الكلية فيما يتعلق بالقسم. -

اإلشراؼ علػى إعػداد الخطػة اإلسػتراتيجية للقسػم كمتابعػة        -

 تنفيذها.

إدارة شؤكف القسم التعليمية كالبحثية كاإلداريػة   اإلشراؼ على -

 اإلشراؼ على تطوير القسم إداريان كأكاديميان كبحثيا.ن ك

 كخارجها. الكليةتنسيق كتطوير عالقات القسم داخل  -

رفع قػرارات كتو ػيات مجلػس القسػم إلػى مجلػس الكليػة         -

 قرارات. هذق ال تنفيذ كمتابعة كتوضيح كجهة نظرق ك

 القياـ بما يفوض إليه من  الحيات من قبل عميد الكلية.  -

كل ما يقػع مػن عضػو هييػة     عن عميد الكلية لمبادرة بإبالغ ا -

التدريس كمن في حكمه من إخػالؿ بالوجبػات المطلوبػة أك أم    

 مخالفات أخرل.  

 .  تمثيل القسم في االجتماعات ذات العالقة باالختصاص -

 كالتقويم كاالعتماد األكاديمي.تطبيق نظم كلوائح الجودة  -

 رئيس القسه العلني



 اإلشراؼ على مختلف  النشاطات الطالبية بالقسم. -

 ، كضبط النظاـ داخل القسم.بالقسم  مراقبة أداء االمتحانات -

 اإلشراؼ على عملية التطوير األكاديمي لبرامج القسم.  -

شامل عن سير الدراسػة كاألداء األكػاديمي    فصليإعداد تقرير  -

 لبحثي في القسم كرفعه إلى عميد الكلية.كاإلدارم كا

 توزيع العبء الدراسي على أعضاء هيية التدريس.اإلشراؼ عل  -

 إعداد تقارير األداء الوظيفي ألعضاء هيية التدريس. -

  

 : شروط اختيار رئيس القسه 
اآلليات الموضحة بدليل إجراءات  حسبيتم اختيار رئيس القسم 

 يير التالية:األقساـ العلمية ككفق المعا

 أف يكوف ليبي أك ليبية الجنسية . -

اف يكوف قد شغل منصب عضو هيية تدريس لمدة ال تقل عن  -

 سنتين من العمل الفعلي .

 أف يتمتع بصفات قيادية .   -

أف يكوف قادرا على حل الخالفات داخل قسمه كبأساليب مقنعة  -

 مع تقبل النقد البناء.

فريق كاشراؾ االخرين في اتخاذ القدرة على العمل ضمن  -

 القرارات.

 ُملم باللوائح كالقرارات كيسير العمل كفق دليل اإلجراءات. -

اف يكوف قادرا على تحسين الخدمات التعليمية التي يتلقاها  -

 .الطالب 

أف يتمتع بالسمعة الطيبة كالمكانة العلمية المرموقة كيكوف  -

 قادرا على التوا ل مع اآلخرين .

المشاركة في إعداد كتو يف المقررات الدراسية كالمساهمة  -

 في تطوير طرؽ التدريس.

القدرة على المساهمة في مناشط خدمة المجتمع كاألنشطة  -

 الطالبية.

اف يكوف قادرا على المشاركة في التخطيط االستراتيجي  -

 كتطبيق متطلبات الجودة .



 قيات ميثاؽ الكلية.كااللتزاـ بأخال كالعدؿ كالشفافية النزاهة -

 تيرتكب تجاكزات أك مخالفات كلم يصدر في حقه قرارا لم -

 تأذبية .

    
 : ميسق الدراسة واالمتحاىات

عضو هيية تدريس يتم اختيارق كفق اآلليات كالشركط الموضحة 

بدليل إجراءات األقساـ العلمية ، يقوـ بالتنسيق مع قسم الدراسة 

بالتعاكف مع  يخص اعداد الجداكؿكاالمتحانات بالكلية فيما 

كتوزيع القاعات كتنسيب الطالب  اعضاء هيية التدريس بالقسم

 .لطالب كل االجراءات المتعلقة باكالمراقبات كاالشراؼ على 

 
 : ميسق اجلودة

عضو هيية تدريس يتم اختيارق كفق اآلليات كالشركط الموضحة 

سير العملية بدليل إجراءات األقساـ العلمية ، يقوـ بمتابعة 

التعليمية كمتابعة كافة البرامج األكاديمية كمدل مطابقتها 

لمعايير الجودة كيعمل كحلقة ك ل بين القسم كمكتب الجودة 

 بالكلية لتوضيح مفاهيم الجودة كالعمل كفق معاييرها.

 

 : ميسق املصاريع
عضو هيية تدريس يتم اختيارق كفق اآلليات كالشركط الموضحة 

ت األقساـ العلمية ، يقوـ بالتعاكف مع المشرفين بدليل إجراءا

االكاديمين للطالب لحصر طلبة المشاريع كاستقباؿ المقترحات 

كمتابعة سير العمل بالبحوث كتنسيق مواعيد المناقشات كتقديم 

نماذج التقييم للجنة المناقشة كاستالـ النتائج كإتماـ اإلجراءات 

 ة  .الواردة بدليل إعداد المشاريع بالكلي

 

 سكرتارية القسه : -

موظف يقوـ بتولي اختصا ات أمين سر القسم العلمي بالكلية 

كيحمل مؤهل تخصصي كيشترط عند اختيارق اف يكوف قادران على 

كيتقن مهارات استخداـ الحاسب كيكلف  اآلخرينالتوا ل مع 



الهيكل بشأف   (22)من قرار رقم  (43)المادة بالمهاـ التالية كفق 

  : التنظيمي للجامعات كمؤسسات التعليم العالي

 تنظيم كطباعة مراسالت رئيس القسم . -

 توثيق كأرشفة المراسالت الواردة كالصادرة. -

 احضار البريد كعرضه على رئيس القسم . -

في الوفت  القياـ باالعماؿ اإلدارية التي يتطلبها القسم -

 . بإشراؼ رئيس القسم المخصص ك

 جتماعات القسم كتبليغ األعضاء .التحضير ال -

التوا ل مع الوحدات المختصة كتزكيد القسم باحتياجاته من  -

 قرطاسيه كتجهيزات .

 االلتزاـ بأخالقيات المهنة كفق الميثاؽ االخالقي للكلية . -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  لقسه اجلودة وتقييه األداءاهليكل التيعيني 
 

 
 

 
عضو هيية التدريس المكلف باإلشراؼ علػى عمليػات    هو 

 التطوير كالجودة، كتحقيق معايير االعتماد كالتقويم األكػاديمي 

، كضػبط جػودة   العلميةلعملية التعليمية في األقساـ ل كالمؤسسي

العمل اإلدارم داخل الكلية، كالعمل على تطوير كتحسين األداء في 

 أحد أعضاء مجلس الكليػة  كافة الجوانب كنشر ثقافتها، كما أنه

 . الدائمين

 رئيس قسه اجلودة::مَاو  

من القرار  (41)كفق ما كرد بالمادة  رئيس قسم الجودةيكلف 

 بشأف الهيكل التنظيمي للجامعات كمؤسسات التعليم العالي( 22)

 بالمهاـ التالية:

 .تكريس مفهوـ الجودة كنشر ثقافتها على مستول الكلية -

 اإلشراؼ على تطبيق برنامج الجودة بالكلية.

 اإلشراؼ على تنفيذ برنامج التقويم كاالعتماد األكاديمي -

 .كالمؤسسي 

 .إعداد كتنفيذ الخطط التطويرية كاإلستراتيجية  -

 رئيس قسم الجودة

 منسقي الجودة باالقساـ سكرتارية القسم

 رئيس قسه اجلودة



دراسة الصعوبات أك المشكالت التي تواجه برامج التطوير  -

 كالجودة كاقتراح الحلوؿ لها. 

التدريس على المشاركة في حضور  تشجيع أعضاء هيية -

تختص بجودة الدكرات كالبرامج التدريبية ككرش العمل التي 

 تطوير المهارات . األداء ك

اإلشراؼ على تنفيذ ما يحاؿ إليه من مواضيع ذات اختصاص  -

 بالتطوير كالجودة.

كضع الخطط المرحلية المناسبة للمراجعة الدكرية لمعايير  -

لضماف التحسين المستمر في أداء األقساـ الجودة المعتمدة 

بالتنسيق مع  منسقي  األكاديمية كالوحدات اإلدارية بالكلية

 االقساـ.

كمستول سوؽ العمل كمتطلبات  كضع آلية للتعرؼ بتوقعات -

كل  رضا عمالء الكلية )الداخليين كالخارجيين( كإبالغها إلى

 .قةاألقساـ األكاديمية كالوحدات اإلدارية ذات العال

تنفيذ كمتابعة تقويم كتطوير األداء التدريسي لعضو هيية  -

 التدريس، كمساعدته لتحقيق التميز المهني كالعلمي. 

اإلشراؼ على تبادؿ المعلومات مع الجهات اإلقليمية كالدكلية  -

المتخصصة كمقارنة المعايير المطبقة بالكليات لتطوير المعايير 

 المطبقة بالكلية.

 ير المتابعة الدكرية كالسنوية عن نشاط القسم .إعداد تقار -

 

 شروط اختيار رئيس قسه اجلودة : -

 .الجنسية ليبي أك ليبية يكوف أف -

 ال لمدة بالكلية عضو هيية تدريس منصب شغل قد يكوف أف -

 .الفعلي العمل من ثالث سنوات عن تقل

 في المشاركةك االستراتيجي التخطيط على القدرة لديه  -

 .كالجامعة الكلية مستول على العلمي كالتطوير الجودة أعماؿ

اف يوف حا ال على دكرات تدريبية بخصوص الجودة أك عمل  -

 منسق للجودة بإحدل األقساـ العلمية .

 .بالكلية البحثية كالمشركعات العلمي البحث في المساهمة- 



 كالدكرات العلمية كالندكات المؤتمرات في المشاركة- 

 .التدريبية

البرامج  تقرير إعدادك  المقررات تو يف فى المشاركة  -

 التعليمية.

 خدمة نشاطات ك الكلية كفاعليات اللجاف فى المشاركة -

 .المجتمع

 الطالب كأعضاء هيية التدريس مع التوا ل على القدرة لديه -

 . كيتمتع بالسمعة الطيبية قيادة األخرينك

 .ضمن فريق كالعمل الوقت إدارة على القدرة لديه -

 .المشكالت كحل القرارات التخاذ القدرة لديه -

 كااللتزاـ بأخالقيات ميثاؽ الكلية . كالعدؿ كالشفافية النزاهة -

 تيرتكب تجاكزات أك مخالفات كلم يصدر في حقه قرارا لم -

 تأذبية .

 

 سكرتارية القسه : -

موظف يقوـ بتولي اختصا ات أمين سر القسم العلمي بالكلية 

كيحمل مؤهل تخصصي كيشترط عند اختيارق اف يكوف قادران على 

التوا ل مع اآلخرين كيتقن مهارات استخداـ الحاسب كالتوا ل 

مع االخرين كملم بالمفاهيم االساسية للجودة كيكلف بالمهاـ 

  التالية :

توثيق  إضافة إلىتنظيم كطباعة مراسالت رئيس القسم  -

 .كالصادرةرشفة المراسالت الواردة كأ

 احضار البريد كعرضه على رئيس القسم .  -

القياـ باالعماؿ اإلدارية التي يتطلبها القسم في الوفت  -

 .المخصص 

 . منسقي االقساـالتحضير الجتماعات القسم كتبليغ   -

 االلتزاـ بأخالقيات المهنة كفق الميثاؽ االخالقي للكلية . -

 

 

 



 

  التدريس ملكتب شؤوٌ ٍيئةاهليكل التيعيني 
 

 
 

 
من قبل عميد الكلية المكلف هو عضو هيية التدريس  

بالكلية، كهو عضو أعضاء هيية التدريس بكل ما يخص الهتماـ ل

 غير دائم بمجلس الكلية .

 

 رئيس مكتب اعضاء ٍيئة التدريس::مَاو 

( 22)من القرار  (35)كفق ما كرد بالمادة  رئيس المكتبيكلف 

بالمهاـ  الهيكل التنظيمي للجامعات كمؤسسات التعليم العاليبشأف 

 التالية:

اتخاد إجراءات تمكين أعضاء هيية التدريس الجدد من مباشرة -

 أعمالهم بالتنسيق مع األقساـ العلمية المختصة كابالغ الجامعة.

اعداد البيانات كاالحصائيات الخا ة بأعضاء هيية التدريس  -

 كإبالغ الجامعة

 إحالتهاخاذ احراءات استيفاء مستندات التعاقد كالتعيين ات -

 للجهات المختصة .

أعضاء هييػة  دراسة ما يحاؿ إليها من موضوعات ذات عالقة من  -

 التدريس أك األقساـ العلمية.

 رئيس مكتب شؤكف هيية التدريس

 سكرتارية المكتب

 رئيس املكتب 



أك إخػالء الطػرؼ لمػن انهػي عملػه       اإلجػازات  إجػراءات اتماـ  -

 بالكلية.

ء هيية التدريس لمكتػب  اتماـ اجراءات كرفع معدؿ االداء العضا -

 العميد العتمادها كاحالتها للجامعة .

اتمػػاـ اجػػراءات التعػػاكف الػػداخلي كالخػػارجي العضػػاء هييػػة   -

 التدريس كرفعها لمكتب العميد العتمادها كاحالتها للجامعة .

فصلي عن سير العمل بالمكتب كيحاؿ الدكرية كالتقرير الاعداد  -

 لعميد الكلية .

 

 رئيس املكتب :شروط اختيار  -

 .الجنسية ليبي أك ليبية يكوف أف -

 ال لمدة بالكلية عضو هيية تدريس منصب شغل قد يكوف أف -

 .الفعلي العمل من سنتين تقل

كالضوابط الخا ة بأعضاء هيية  نكالقواني حلم باللوائأف يكن ُم -

 التدريس.

المتعلقة بنشاط ادارة شؤكف  الخطط اعداد  على القدرة لديه  -

 هيية التدريس . أعضاء

 مستول على العلمي كالتطوير الجودة أعماؿ في المشاركة-

 .كالجامعة الكلية

كإدارة  أعضاء هيية التدريس مع التوا ل على القدرة لديه - 

 .الجامعة

رات كالمراسالت الواردة من الجامعة امواكبة مستجدات القر -

 بخصوص اعضاء هيية التدريس 

 .الوقت إدارة على القدرة لديه -

القدرة على المساهمة في حل مشاكل شيوف اعضاء هيية  -

 التدريس .

 كااللتزاـ بأخالقيات ميثاؽ الكلية . كالعدؿ كالشفافية النزاهة -

 تيرتكب تجاكزات أك مخالفات كلم يصدر في حقه قرارا لم -

 تأذبية .

 



 سكرتارية القسه : -

أعضاء هيية  مكتبموظف يقوـ بتولي اختصا ات أمين سر 

يكوف  أفكيحمل مؤهل تخصصي كيشترط عند اختيارق  التدريس

قادران على التوا ل مع اآلخرين كيتقن مهارات استخداـ الحاسب 

  كيكلف بالمهاـ التالية :

إضافة إلى توثيق  المكتبتنظيم كطباعة مراسالت رئيس  -

 كأرشفة المراسالت الواردة كالصادرة.

في الوفت  المكتبرية التي يتطلبها القياـ باالعماؿ اإلدا -

 المخصص .

ساعات التعاكف ألعضاء هيية نسخ معدالت األداء كحفظ   -

 . التدريس بملفاتهم كأم مستندات أخرل تحاؿ إلي المكتب 

 االلتزاـ بأخالقيات المهنة كفق الميثاؽ االخالقي للكلية . -

 

 

  



 قسه الوسائل التعلينيةاهليكل التيعيني 
 

 
 

 
من قبل عميد الكلية المكلف هو عضو هيية التدريس  

بكل ما يخص الوسائل التعليمية، كهو عضو غير دائم الهتماـ ل

 بمجلس الكلية .

 

 رئيس القسه::مَاو 

( 22)من القرار  (40)كفق ما كرد بالمادة  رئيس المكتبيكلف 

بالمهاـ  العاليبشأف الهيكل التنظيمي للجامعات كمؤسسات التعليم 

 التالية:

التنسيق مع األقساـ العلمية بالكلية لتحديد احتياجاتها من  -

 كسائل تعليمية.

االشراؼ على القاعات المخصصة لعرض الوسائل التعليمية  -

 كالتأكد من جاهزيتها.

التوا ل مع الجهة المختصة لتوفير مستلزمات أعضاء هيية  -

 التدريس من قرطاسية كادكات.

 االشراؼ على المعامل التابعة للكلية . -

العمل على توفير الوسائل التعليمية السمعية كالبصرية كالتي  -

 لها عالقة بتخصصات األقساـ العلمية بالكلية.

 توفير أجهزة العرض الالزمة لألنشطة العلمية بالكلية. -

 رئيس قسم الوسائل التعليمية

 رئيس القسه 



 إعداد التقارير الدكرية كالسنوم عن نشاط القسم. -

 بالكلية. ةداد كإنتاج الوسائل التعليميالمساهمة في إع -

المشاركة في اعداد الخطط اإلستراتيجية المتعلقة بنشاط  -

 القسم.

في اعداد االكراؽ البحثية مساعدة اعضاء هيية التدريس  -

 للمشاركة بها في المؤتمرات العلمية.

مساعدة طلبة الدراسات العليا في اعداد رسائلهم كتنسيقها 

 المناسب. كطباعتها بالشكل

 

 رئيس القسه:: شروط اختيار

 ما يلي :يتم اختيار رئيس قسم الوسائل التعليمية كفق 

 أف يكوف ليبي الجنسية . -

أف يكوف قد شغل منصب عضو هيية تدريس بالكلية مدة ال تقل  -

 عن سنة فعلية .

يكوف قادراه على ابتكار الوسيلة التعليمية كمواكب للتطور  أف -

 .الحا ل بالوسائل التعليمية 

يدرؾ الرابط بين المادة العلمية كالوسيلة التعليمية أف  -

 المناسبة لها .

 أف يتقن العمل على الوسائل التعليمية المتاحة بالكلية . -

 تيرتكب تجاكزات أك مخالفات كلم يصدر في حقه قرارا لم -

 . تأذبيه

 

 

 

 

 

 

 



 

  تصاراتقسه البحوث واالساهليكل التيعيني 
 

 
 

 

 
من قبل عميد الكلية المكلف هو عضو هيية التدريس  

بالكلية، كهو عضو  البحوث كاالستشاراتبكل ما يخص الهتماـ ل

 غير دائم بمجلس الكلية .

 

 ::قسه البحوث واالستصاراترئيس مَاو 

( 22)من القرار  (38)كفق ما كرد بالمادة  رئيس المكتبيكلف 

بالمهاـ  الهيكل التنظيمي للجامعات كمؤسسات التعليم العاليبشأف 

 التالية:

التنسيق بين االقساـ العلمية التي لها عالقة بما كرد له من   -

استشارات فنية من مكتب االستشارات الفنية بالجامعة أك مركز 

 البحوث كالدراسات العلمية التابع للجامعة

بحوث العلمية بالكلية كذلك تدليل الصعوبات التي قد تواجهه ال -

 بالتنسيق مع الجهات المختصة .

تنفيذ كاقتراح اجراء الدراسات كاألبحاث المتعلقة بتطوير  -

 البرامج التعليمية بأقساـ الكلية.

 رئيس قسم البحوث كاالستشارات

 كحدة خدمة المجتمع كالبيية

 رئيس القسه 



الندكات كالحلقات البحثية ذات العالقة  إقامةاالشتراؾ في  -

بتخصصات الكلية سواء بمفردها أك بالمشاركة مع الجهات 

 اخل كالخارج.بالد

تفعيل حركة البحث العلمي كتحفيز اعضاء هيية التدريس  -

 على ذلك.

المساهمة في تحقق رسالة كاهداؼ الكلية من خالؿ اقتراح   -

كتنفيذ الدراسات  في ضوء معايير الجودة كبرامج تطوير العمل 

 المهني كاالكاديمي.

 اعداد تقارير دكرية كسنوية عن مناشط القسم . -

 رئيس القسه:: اختيارشروط 

 .الجنسية ليبي أك ليبية يكوف أف -

 ال لمدة بالكلية عضو هيية تدريس منصب شغل قد يكوف أف -

 .الفعلي العمل من ثالث سنوات عن تقل

 اف ال تقل درجته العلمية عن أستاذ مساعد.  -

 في المشاركةك االستراتيجي التخطيط على القدرة لديه  -

 .كالجامعة الكلية مستول على العلميكالبحث  الجودة أعماؿ

 .بالكلية البحثية كالمشركعات العلمي البحث في المساهمة -

 كالدكرات العلمية كالندكات المؤتمرات في المشاركة- 

 .التدريبية

 تطوير البرامج التعليمية. في  المشاركة  -

 خدمة نشاطات ك الكلية كفاعليات اللجاف فى المشاركة -

 .المجتمع

 األخرين كيتمتع بالسمعة الطيبة.  مع التوا ل على القدرة لديه -

 .بحثي ضمن فريق كالعمل الوقت إدارة على القدرة لديه -

 كااللتزاـ بأخالقيات ميثاؽ الكلية . كالعدؿ كالشفافية النزاهة -

 تيرتكب تجاكزات أك مخالفات كلم يصدر في حقه قرارا لم -

 تأذبية .

 



 والبيئة ::وحدة خدمة اجملتنع 

الهتماـ من قبل عميد الكلية لعضو هيية التدريس  يكلف 

 بالكلية  بكل ما يخص شؤكف خدمة المجتمع كالبيية

 
 ::الوحدةرئيس مَاو 
 بالمهاـ التالية: الوحدةرئيس يكلف 

توجيه البرامج الدراسية بالكلية كالدراسات العليا للعمل على   -

 مشاكل المجتمع الليبي كحلها. 

تقديم االستشارات العلمية الالزمة لمؤسسات المجتمع فيما  -

 يتعلق باختصا ات الكلية .

تقديم الدكرات التدريبية التي تحتاجها مؤسسات المجتمع  -

 المدني.

المساهمة في برامج التنمية البشرية للمجتمع الليبي من خالؿ  -

 المؤتمرات كالدراسات كالبجوث.

العمل ذات العالقة بالتخصص المشاركة في الندكات ككرش  -

 سواء كاف ذلك بالداخل أك بالخارج.

 اعداد تقارير دكرية كسنوية عن مناشط القسم . -

 رئيس املكتب:: شروط اختيار

 خدمة المجتمع كالبيية كفق ما يلي : كحدةيتم اختيار رئيس 

 .الجنسية ليبي أك ليبية يكوف أف - -

 ال لمدة بالكلية تدريسعضو هيية  منصب شغل قد يكوف أف -

 .الفعلي العمل من سنتين سنوات عن تقل

 في المشاركةك االستراتيجي التخطيط على القدرة لديه  -

 لخدمة المجتمع كالبيية  كالبحث العلمي الموجه الجودة أعماؿ

 .المجتمع خدمة نشاطات مشارؾ فعلي في -

مع اآلخرين  داخل كخارج الكلية  التوا ل على القدرة لديه -

 كيتمتع بالسمعة الطيبة. 



 كااللتزاـ بأخالقيات ميثاؽ الكلية . كالعدؿ كالشفافية النزاهة -

 تيرتكب تجاكزات أك مخالفات كلم يصدر في حقه قرارا لم -

 تأذبية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 قسه العالقات واملؤمتراتاهليكل التيعيني 
 

 
 

 
من قبل عميد الكلية المكلف هو عضو هيية التدريس  

بالكلية، كهو عضو  التعاكف الدكليبكل ما يخص شؤكف الهتماـ ل

 غير دائم بمجلس الكلية .

 

 ::القسهرئيس مَاو 

( 22)من القرار  (39)كفق ما كرد بالمادة  رئيس المكتبيكلف 

بالمهاـ  التعليم العاليبشأف الهيكل التنظيمي للجامعات كمؤسسات 

 التالية:

الترتيب التجهيز للمؤتمرات الندكات المبرـ عقدها بالكلية اك   -

 خل اك الخارج.اة فيها سواء بالدكالمشار

تجميع البيانات كالمعلومات عن الهييات التي تشترؾ فيها   -

 الكلية ككذلك عن باقي أعضائها.

عة فيما يتعلق التنسيق مع مكتب التعاكف الدكلي بالجام -

 باالختصا ات كفق االجراءات  المتبعة بالكلية .

اعداد قاعدة بيانات تضم اعضاء هيية التدريس المشاركين -

 بالمؤتمرات العلمية كنشر ثقافة البحث العلمي.

دراسة كاعداد مقترح االستفادة من االتفاقيات الدكلية لتي  -

 عملية التعليمية.عقدتها الجامعة مع الكليات المناظرة لخدمة ال

 رئيس قسم العالقات كالمؤتمرات

 رئيس القسه 



عاكف  الدكلي متابعة تنفيذ أنشطة التعاكف التي أقرها مكتب الت -

 .كاألنظمة تالبرتوكوالكنة كفق االمتع رمع الجهات بالتنسيق 

 تقارير دكرية كسنوية عن مناشط القسم . إعداد -

 رئيس القسه:: اختيار شروط

 ما يلي :يتم اختيار رئيس قسم العالقات كالتعاكف الدكلي كفق 

 .الجنسية ليبي أك ليبية يكوف أف - -

 ال لمدة بالكلية عضو هيية تدريس منصب شغل قد يكوف أف -

 .الفعلي العمل من سنتين سنوات عن تقل

 حية كاحدة على األقل غير لغته األ لية .يجيد التحدث بلغة  -

 في المشاركةك االستراتيجي التخطيط على القدرة لديه  -

 كالتطوير العلمي .  الجودة أعماؿ

شخص مأثر في المجتمع كيتمتع بالسمعة الطيبة كيمكنه إقامة  -

 عالقات جيدة بمؤسسات المجتمع بالداخل كالخارج. 

 كااللتزاـ بأخالقيات ميثاؽ الكلية . كالعدؿ كالشفافية النزاهة -

 تيرتكب تجاكزات أك مخالفات كلم يصدر في حقه قرارا لم -

 تأذبية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مكتب الدراسات العليا والتدريباهليكل التيعيني 
 

 
 

 
 

هو عضو هيية التدريس المكلف باإلشراؼ على سير العملية 

التعليمية كاألكاديمية كالبحثية لطلبة الدراسات العليا كالوحدات 

 ، كهو عضو غير دائم بمجلس الكلية . التابعة له في الكلية

 رئيس القسه::مَاو 

( 22)من القرار  (34)كفق ما كرد بالمادة  رئيس المكتبيكلف 

بالمهاـ  بشأف الهيكل التنظيمي للجامعات كمؤسسات التعليم العالي

 التالية:

 .كالتدريبتنفيذ كمتابعة سياسة الكلية للدراسات العليا  -

عػة شػركط القبػوؿ بالدراسػات     اإلشراؼ علػى تطػوير كمراج   -

 كاختباراتها كلجانها.ا العلي

اإلشػػراؼ علػػى نشػػاطات كتطػػوير قػػدرات الكليػػة فػػي مجػػاؿ  -

 .استحداث تخصصات جديدة للدراسات العليا كتطويرها  

تلقػػي تقػػارير متابعػػة تنفيػػذ خطػػط كبػػرامج الدراسػػات      -

راءات الالزمػػػة لتػػػذليل جػػػبالػػػداخل كالخػػػارج كاتخػػػاذ اال

 الصعوبات كحل المشاكل .

المعيدين في التخصصات من حتياجات األقساـ استقباؿ كمتابعة ا -

 ، إضافة لمتابعة أداء المعيدين داخل أقسامهم .المختلفة

 مديرمكتب الدراسات  العليا

 كحدة التدريب كحدة المعيدين كحدة التسجيل كالدراسة 

 مدير مكتب الدراسات العليا



 

فػػي  الموفػػدين للدراسػػة  اإلشػػراؼ علػػى متابعػػة أحػػواؿ    -

 الخارج.

بحػػث طلبػػات التمديػػد كانهػػاء البعثػػة ع ضػػماف رجػػوع       -

 لمباشرة عمله بالقسم الذم يتبعه.المبعوث 

األقسػػاـ العلميػػة بالكليػػة لغػػرض  تلقػػي ترشػػيحات مختلػػف -

 .الدراسة اك التدريب كالنظر فيها  

اإلشراؼ على طلبػات التأجيػل كاالعتػذار عػن عػدـ الدراسػة،        -

ككػػػذلك عمليػػػات الحػػػذؼ كاإلضػػػافة كفقػػػان لألنظمػػػة   

  .كالقرارات الصادرة بهذا الخصوص 

تقديم تقارير دكرية عػن سػير العمػل بالوحػدات التابعػة لػه        -

 ، كالصعوبات التي تواجهها.اهاـ المناطة بهكفقان للم

ف طريػق السػلطة العليػا    اإلشراؼ على تنفيذ مػا يحػاؿ إليػه     -

موضػػوعات ذات اختصػػاص بالدراسػػات العليػػا   بالجامعػػة مػػن  

 كالبحث العلمي.

الدراسات العليا في الجامعة فيما يخػص   مكتبالتنسيق مع  -

 طلبة الدراسات العليا.

 االمتحانات للدراسات العليا.اعتماد نتائج  -

إ دار القرارات الداخلية التي يقتضيها حسن سػير العمػل    -

 كفقان لألنظمة كاللوائح.

 الحرص على تطبيق متطلبات ضماف الجودة.  -

اعداد مشركع الميزانيػة الالزمػة لتنفيػذ خطػط كبػرامج       -

 الدراسات العليا كالتدريب كمتابعة اعتمادها كتنفيذها.

 

 العليا: ب الدراساتتمك مديرتيار شروط اخ
 يتم اختيار رئيس المكتب كفق الشركط كالمعايير التالية :

 .الجنسية ليبي أك ليبية يكوف أف -

 ال لمدة بالكلية عضو هيية تدريس منصب شغل قد يكوف أف -

 .الفعلي العمل من ثالث سنوات عن تقل

 أف تكوف درجته العلمية أستاذ مشارؾ فما فوؽ. -



 في المشاركةك االستراتيجي التخطيط على القدرة لديه  -

 .كالجامعة الكلية مستول على العلمي كالتطوير الجودة أعماؿ

 .بالكلية البحثية كالمشركعات العلمي البحث في المساهمة- 

 كالدكرات العلمية كالندكات المؤتمرات في المشاركة- 

 .التدريبية

 خدمة نشاطات ك الكلية كفاعليات اللجاف فى المشاركة -

 .المجتمع

 الطالب كأعضاء هيية التدريس مع التوا ل على القدرة لديه -

 .قيادة األخرين ك

 .ضمن فريق كالعمل الوقت إدارة على القدرة لديه -

 .المشكالت كحل القرارات التخاذ القدرة لديه -

 كااللتزاـ بأخالقيات ميثاؽ الكلية . كالعدؿ كالشفافية النزاهة -

 تيرتكب تجاكزات أك مخالفات كلم يصدر في حقه قرارا لم -

 تأذبية .

 

 وحدة املعيديً:-
 هذق إدارةتختص هذق الوحدة بشؤكف  المعيدين بالكلية ، كيتولى 

الوحدة موظف يحمل مؤهل جامعي كله القدرة على التوا ل مػع  

كالتعامػل مػع البيانػات،    كيتقن مهارات استخداـ الحاسب  اآلخرين

 بالمهاـ التالية :كيكلف 

 كإحالتهػا اسػتيفاء مسػتندات تعيػين المعيػدين      إجػراءات اتخاذ  -

 للجهات المختصة .

 كإبػالغ الخا ة بالمعيػدين بالكليػة    كاإلحصاءاتالبيانات  إعداد -

 الجهات المختصة .

الجامعة باحتياجات الكلية من المعيدين  كفقػا للشػركط    إخطار -

 عنها. اإلعالف إجراءاتكاتخاذ 

 متابعة أداء المعيدين داخل أقسامهم كمدل التزامهم . -

تقديم تقرير دكرية عن سػير العمػل بالوحػدة لػرئيس مكتػب       -

 الدراسات العليا.

 



 :التدريبوحدة -
 هػذق  إدارةبالكلية ، كيتولى  التدريبتختص هذق الوحدة بشؤكف  

كله القدرة على  عضو هيية تدريس ليبي بدرجة محاضر الوحدة 

كجدكلػة الخطػط التدريبيػة     إعػداد كيتقن  اآلخرينمع  التوا ل

 كيكلف بالمهاـ التالية 

تحديد احتياجات أقساـ كمكاتب الكليػة مػن البػرامج التدريبيػة      -

 مقترح يقدـ لرئيس مكتب الدراسات العليا. كإعداد

 بالكلية  بالمتدربينالخا ة  اإلحصاءاتتضم بيانات قاعدة  إعداد -

 كالمكاتب لدراستها   األقساـاقتراح برامج تدريبية كعرضها على  -

 .  ةالتدريبيالمرشحين للدكرات  أسماءتلقي  -

تقديم تقرير دكرية عن سػير العمػل بالوحػدة لػرئيس مكتػب       -

 الدراسات العليا.

 
 :التسحيل والدراسة وحدة -

بالكليػة ،   طػالب الدراسػات العليػا    تختص هذق الوحدة بشػؤكف   

الوحدة موظف يحمل مؤهل جامعي كله القدرة  هذق إدارةكيتولى 

كيػتقن مهػارات اسػتخداـ الحاسػب      اآلخػرين على التوا ػل مػع   

 كالتعامل مع البيانات، كيكلف بالمهاـ التالية :

ـ تلقي ملفػات الطلبػة المرشػحين مػن جميػع       - العلميػة   األقسػا

 بالكلية.

 كإيقػاؼ تقػاؿ الطػالب كتسػجيلهم    المتعلقة بان اإلجراءات إتماـ -

 . القيد.

تنظيم الجداكؿ الدراسية كجدكؿ القاعات كاالمتحانات الدكريػة   -

 كالنهائية.  

عػن  سػير    تقػارير  كإعػداد  الدارسػين كبيانػات   إحصاءات إعداد -

 الدراسة كالعمل بالوحدة كتقديمه لرئيس مكتب الدراسات العليا.

 
 
 
 



  الكليةمسحل مكتب اهليكل التيعيني 
 

 
 

 
 

كالوحدات التابعة الكلية ب الطالبشؤكف على  يشرؼ موظفهو 

 ، كهو عضو دائم بمجلس الكلية . له في الكلية

 ::مسحل الكليةمَاو 

( 22)من القرار  (45)كفق ما كرد بالمادة  مسجل الكليةيكلف 

بالمهاـ  بشأف الهيكل التنظيمي للجامعات كمؤسسات التعليم العالي

 التالية:

 اإلشراؼ على األقساـ التابعة للمكتب كتنظيم العمل داخلها. -

 المشاركة في إعداد الخطط المتعلقة بنشاط المكتب . -

التنسيق مػع إدارة مسػجل عػاـ الجامعػة بشػأف الطػالب كفػق         -

 اإلجراءات المتبعة بالكلية .

المشػػاركة فػػي إعػػداد الخطػػط المتعلقػػة بنشػػاط الكليػػة      -

كالتشغيلي كالحرص علػى تطبيػق متطلبػات ضػماف      ياالستراتيج

 الجودة.

التنسيق مع األقسػاـ العلميػة بخصػوص تجديػد قيػد الطػالب        -

كإيقافه كاعتماد نماذج التسجيل كغيرها كفق دليل إجراءات مكتب 

 التسجيل كقسم الدراسة كاالمتحانات بالكلية .

 مسجل الكلية 

قسم الخدمة 

 االجتماعية 

قسم 

 الخرجين
قسم 

 النشاط

سكرتارية 

 المسجل
قسم القبوؿ 

 كالتسجيل

 مسحل الكلية 



اإلجػراءات   إلتماـية التنسيق مع قسم الدراسة كاالمتحانات بالكل -

الخا ة بالطالب المنتقلين إلى الكلية كغيرهم كفق ما كرد بدليل 

 إجراءات مكتب التسجيل كقسم الدراسة كاالمتحانات بالكلية .

تحػاؿ   التقارير الدكريػة كالسػنوية عػن نشػاط المكتػب      إعداد -

 . لمجلس الكلية

 كتب .تمثيل الكلية في االجتماعات المتعلقة باختصا ات الم -

 أم أعماؿ أخرل يكلف بها من قبل عميد الكلية . -

 

 شروط اختيار المسجل :
رات ايتم اختيار المسجل كفق المعايير الموضحة بػاللوائح كالقػر  

 يشترط في مسجل الكلية األتي :ك

 أف يكوف ليبي أك ليبية الجنسية . -

 الحصوؿ على مؤهل جامعي. -

كمضى علػى عملػه بالكليػة    أف يكوف قد تدرج بالعمل الوظيفي  -

 مدة ال تقل عن ثالث سنوات.

 شارؾ في تطوير العمل اإلدارم بالكلية  -

 اف يجيد التعامل مع االخرين كيتمتع بحسن السيرة. -

 اف يكوف ُملم باللوائح كالقررات المتعلقة بتخصص الوظيفة. -

 كااللتزاـ بأخالقيات ميثاؽ الكلية . كالعدؿ كالشفافية النزاهة -

 تيرتكب تجاكزات أك مخالفات كلم يصدر في حقه قرارا لم -

 تأذبية .

 سكرتارية مكتب املسحل : -

موظف/ موظفة يقوـ بتولي اختصا ات أمين سر مكتب مسجل 

الكلية كيحمل مؤهل تخصصي كيشترط عند اختيارق أف يكوف 

قادران على التوا ل مع اآلخرين كيتقن مهارات استخداـ الحاسب 

  بالمهاـ التالية :كيكلف 

تنظيم كطباعة مراسالت مسجل الكلية إضافة إلى توثيق  -

 كأرشفة المراسالت الواردة كالصادرة.

القياـ باألعماؿ اإلدارية التي يتطلبها المكتب في الوقت  -

 المخصص .



 تنظيم مواعيد كزيارات مسجل الكلية . -

من القياـ باألعماؿ التي يكلف بها عن طريق المسجل كض -

 االختصاص.

 االلتزاـ بأخالقيات المهنة كفق الميثاؽ االخالقي للكلية . -

 

 قسه القبول والتسحيل  : -

يتألف من مجموعة من الموظفين يقومن بتولي الشؤكف الطلبة 

 مبالكلية تحت إشراؼ مسجل الكلية كيشترط عند اختياره

على التوا ل مع  القدرة المؤهل التخصصي المناسب للوظيفة ك

  بالمهاـ التالية : كالقياـاآلخرين كيتقن مهارات استخداـ الحاسب 

كأكراؽ الطالب المرشحين للقبوؿ بالكلية  كشوفاتتلقي  -

  كمراجعتها كاستيفاء اإلجراءات الواجبة نحوها.

إتماـ اإلجراءات المتعلقة بالطالب من نقل كتسجيل كإيقاؼ قيد  -

 كاستأنف الدراسة.

 الوافدين . أعماؿ شؤكف الطلبة -

 إعداد سجالت قيد الطالب. -

 استخراج البطاقات الجامعية للطالب.-

 منع اإلفادات الخا ة باإلسكاف الطالبي. -

 الخا ة بالطالب . تإعداد اإلحصائيات كالبيانا -

 حفظ الملف اإلدارم للطالب . -

 أرشفة البيانات كالمعلومات المتعلقة بالطالب إلكتركنيُا -

 

 اخلرجني  :قسه  -

يتألف من مجموعة من الموظفين يقومن بتولي الشؤكف الطلبة 

الخرجين بالكلية تحت إشراؼ مسجل الكلية كيشترط عند 

اختيارهم المؤهل التخصصي المناسب للوظيفة ك القدرة على 

التوا ل مع اآلخرين كيتقن مهارات استخداـ الحاسب كالقياـ 

  بالمهاـ التالية :

طالب الخرجين كمراجعتها كاستيفاء اإلجراءات تلقي نتائج ال -

 الواجبة نحوها. 



إتماـ اإلجراءات المتعلقة بتحرير كشوفات درجات الخرجين  -

 كتحرير اإلفادات. 

تسليم اإلفادات كالشهادات ككشوؼ الدرجات أل حابها بعد  -

 اعتمادها من الجهات المختصة .

 . الخرجين بالخا ة بالطال تإعداد اإلحصائيات كالبيانا -

 الخرجين أرشفة البيانات كالمعلومات المتعلقة بالطالب -

 .إلكتركنيُا

 

 قسه اخلدمة االجتناعية   : -

تولى موظف شؤكف الخدمة االجتماعية بالكلية ك بإشراؼ ي

مسجل الكلية كيشترط عند اختيارق المؤهل التخصصي المناسب 

كأف يكوف مؤثر  للوظيفة ك القدرة على التوا ل مع اآلخرين

كله القدرة على حل المشاكل  كيتقن فن الحوار كاإلقناع 

  بالمهاـ التالية : كيكلف

ر د كبحث الظواهر المختلفة داخل الكلية كأثر ذلك على  -

 العملية التعليمية كتقديم التو يات بشأنها.

القياـ بتجميع البيانات عن طريق االستبيانات كأدكات البحث  -

رؼ على اتجاهات كأنماط السلوؾ  كتحليلها كتقديم العلمي للتع

 التو يات بشأنها .

كالتو يات التي من شأنها توطيد العالقة بين  تتقديم المقترحا-

أعضاء هيية التدريس كالطالب كالموظفين على مختلف 

 .اإلداريةالمستويات 

 برامج الخدمة االجتماعية كطرح أساليب تنفيذها بالكلية  إعداد -

الدراسات كالبحوث المتعلقة بأساليب  إعدادشتراؾ في اال -

 معالجة االنحرافات كالظواهر الغير سوية بالكلية .

المجتمع  الجامعي بالكلية  ألفرادتقديم النصح كالمشورة  -

 لمساعدتهم في التغلب غلى مشاكلهم .

 إعداد التقارير الدكرية عن سير العمل بالقسم . -

 

 



 قسه اليصاط    : -

اإلشراؼ كاإلعداد للمناشط المقامة بالكلية ك بإشراؼ ب يختص

المؤهل  الموظف المسؤكؿ مسجل الكلية كيشترط عند اختيار

التخصصي المناسب للوظيفة ك القدرة على التوا ل مع اآلخرين 

كفق ما كرد بالمادة  كالقدرة على اإلبداع  كيكلف بالمهاـ التالية 

التنظيمي للجامعات كمؤسسات بشأف الهيكل ( 22)من القرار  (42)

 :التعليم العالي

اقتراح الخطط المتعلقة بالنشاط الطالبي الثقافي كالرياضي  -

 بالكلية .

مع للمناشط الجداكؿ الزمنية لتنفيذ الخطط المعتمدة  إعداد -

مواعيد االمتحانات كالعطالت كعدـ التأثير على  اعاة مر

 المحاضرات.

المعدة للتعرؼ على المواهب في تصميم كتوزيع النماذج  -

 مختلف المجاالت كرعايتها كتشجيعها.

الجوائز  عالمشاركة في تنظيم المسابقات المتنوعة كتوزي -

 التقديرية كالتحفيزية على الفائزين.

 تشكيل الفرؽ كتنظيم العركض داخل الكلية . -

المساهمة في إحياء المناسبات الدينية كالوطنية كتنظيم  -

 ت كالمهرجانات.الملتقيا

 تنظيم الدكريات الرياضية كتشجيع الفائزين . -

الحرص على اعداد برامج تنشيطية مختلفة يمكن لجميع فيات  -

 الكلية المشاركة فيها .

توثيق المناشط إلكتركنا من خالؿ الصور كاالشرطة كأرشفة  -

 الوثائق. 

 إعداد التقارير الدكرية عن سير العمل بالقسم . -

 

 

 
 
 



  قسه الدراسة واالمتحاىاتاهليكل التيعيني 
 

 
 

 
 

كل ما يخص الدراسة على  يشرؼ عضو هيية تدريس بالكليةهو 

، كهو عضو دائم كالوحدات التابعة له بالكلية  كاالمتحانات 

 بمجلس الكلية .

 ::رئيس قسه الدراسة واالمتحاىاتمَاو 

 (36)كفق ما كرد بالمادة  قسم الدراسة كاالمتحانات رئيسيكلف 

بشأف الهيكل التنظيمي للجامعات كمؤسسات ( 22)من القرار 

 بالمهاـ التالية: التعليم العالي

العلميػة فػي كضػع الجػداكؿ الدراسػية      األقسػاـ  التنسيق بػين   -

 .ضاء هيية التدريسعكتغطية المقررات المشتركة بأ

الطالب من الكلية البت في طلبات النقل بين األقساـ كانتقاؿ  -

 كإليها بالتنسيق مع األقساـ المختصة كمسجل الكلية.

إعداد قوائم بأسماء الطالب الذين لهم حق الدخوؿ لالمتحانات  -

 .اكتحديد أرقاـ جلوسهم كالمواد التي لهم حق دخوؿ امتحاناته

تنظيم الجداكؿ الدراسية كجداكؿ القاعات كاالمتحانات الدكرية  -

 كالنهائية .

متابعة سير األمور الدراسية كاإلشراؼ على االمتحانات الدكرية  -

 كالنهائية .

 رئيس قسم الدراسة كاالمتحاات

 كحدة 

 الشؤكف الدراسية

 

سكرتارية 

 رئيس المكتب
 كحدة

المنظومة كاالرشفة   

 رئيس القسه  



توزيع المراقبات في االمتحانات بالتنسيق مع  اإلشراؼ على-

 العلمية . األقساـ

 اإلشراؼ على تنسيب الطالب لألقساـ العلمية . -

اإلشراؼ كاإلعداد للنظر في طلبات المراجعة  كاالمتحانات  -

 فق اللوائح كالقوانين .التكميلية ك

 اإلشراؼ على الوحدات التابعة للقسم كتنظيم العمل داخلها. -

 المشاركة في إعداد الخطط المتعلقة بنشاط المكتب . -

المشاركة في إعداد الخطط المتعلقة بنشاط الكلية  -

كالتشغيلي كالحرص على تطبيق متطلبات ضماف  ياالستراتيج

 الجودة.

 ـاهم في تطوير بيية العمل ك انجاز المهاتسإعداد مقترحات  -

 بكفاءة أكثر .

إعداد تقارير عن سير العملية التعليمية كاالمتحانات لعرضها  -

 .على مجلس الكلية 

اإلشراؼ كالتنسيق بين األقساـ العلمية بخصوص إعداد جدكؿ  -

يضمن الستخداـ المعامل ك المختبرات ، كالقاعات الدراسية  

 . األطراؼانتفاع جميع 
المساهمة في حل مشاكل الطالب كاألقساـ العلمية التي تقع  -

 ضمن اختصاص القسم .

 أم أعماؿ أخرل يكلف بها عن طريق عميد الكلية . -

 

 قسهالشروط اختيار رئيس 
يتم اختيار رئيس قسم الدراسة كاالمتحانات بالكلية  كفق ما  

 يلي :

 .الجنسية ليبي أك ليبية يكوف أف -

 ال لمدة بالكلية عضو هيية تدريس منصب شغل قد يكوف أف -

 .الفعلي العمل من ثالث سنوات عن تقل

 في المشاركةك االستراتيجي التخطيط على القدرة لديه  -

 .كالجامعة الكلية مستول على العلمي كالتطوير الجودة أعماؿ



 خدمة نشاطات ك الكلية كفاعليات اللجاف فى المشاركة -

 .المجتمع

 . الطالب كأعضاء هيية التدريس مع التوا ل على القدرة لديه -

 شارؾ في تطوير العمل اإلدارم بالكلية . -

 يتمتع بسيرة حسنة كيملك  فات قيادية . -

 اف يكوف ُملم باللوائح كالقررات المتعلقة بتخصص الوظيفة. -

 .ضمن فريق كالعمل الوقت إدارة على القدرة لديه -

 .المشكالت كحل القرارات التخاذ القدرة لديه -

 كااللتزاـ بأخالقيات ميثاؽ الكلية . كالعدؿ كالشفافية النزاهة -

 تيرتكب تجاكزات أك مخالفات كلم يصدر في حقه قرارا لم -

 تأذبية .

 

 : رئيس القسهسكرتارية  -
قسم الدراسة موظف/ موظفة يقوـ بتولي اختصا ات أمين سر 

مؤهل تخصصي كيشترط عند  الكلية كيحملب كاالمتحانات

اختيارق أف يكوف قادران على التوا ل مع اآلخرين كيتقن مهارات 

  يكلف بالمهاـ التالية :التعامل مع البيانات كاستخداـ الحاسب ك

إضافة إلى توثيق  رئيس القسم،تنظيم كطباعة مراسالت  -

 كأرشفة المراسالت الواردة كالصادرة.

التي يتطلبها المكتب في الوقت القياـ باألعماؿ اإلدارية  -

 المخصص .

 الكلية . رئيستنظيم مواعيد كزيارات  -

كضمن  رئيس القسمالقياـ باألعماؿ التي يكلف بها عن طريق  -

 االختصاص.

 أرشفة ملفات الطالب المحالة من األقساـ العلمية . -

 االلتزاـ بأخالقيات المهنة كفق الميثاؽ االخالقي للكلية . -

 
 االمتحاىات والصؤوٌ الدراسية   : وحدة -

الشؤكف الطلبة الدراسية  بالوحدةيتولى الموظفين العاملين 

رئيس قسم كالتنسيق إلجراء االمتحانات بالكلية تحت إشراؼ 



الكلية كيشترط عند اختيارهم المؤهل ب الدراسة كاالمتحانات

التخصصي المناسب للوظيفة ك القدرة على التوا ل مع اآلخرين 

كُملمين باللوائح كاألدلة ذات  مهارات استخداـ الحاسب قافكإت

 بالمهاـ التالية : االختصاص كيكلفوف

 إتماـ اإلجراءات المتعلقة بالشؤكف الدراسية للطالب .  -

 تنظيم العمل داخل الوحدة كاقتراح الخطط لتطويرق. -

الحفاظ على سرية البيانات كالمعلومات كاإلحصائيات المتعلقة  -

 بنشاط الوحدة.

كمراجعتها كاستيفاء اإلجراءات الواجبة  طلبات المراجعةتلقي  -

 نحوها. 

بخصوص مراقبات االمتحانات كغيرها  ـتجهيز مراسالت األقسا-

 من مراسالت ضمن االختصاص. 

توزيع الطالب على لجاف االمتحانات حسب عددهم بكل مقرر  -

 كسعة القاعات.

قديم تقرير عن جاهزية القاعات قبل ترقيم المقاعد بالقاعات كت-

 .موعد االمتحانات بأسبوع 

المالحظات  نإعداد تقرير عن سير االمتحانات الدكرية يتضم -

 كالمقترحات كيقدـ لرئيس قسم الدراسة كاالمتحانات.

إعداد النماذج المتعلقة بإتماـ اإلجراءات الخا ة بقسم الدراسة  -

 .كاالمتحانات 

إلتماـ اإلشراؼ على توزيع كاستالـ نماذج الرغبات من الطالب  -

 إجراء التنسيب.

على األقساـ بعد  ااستالـ ملفات طلبة العلوـ العامة لتوزيعه -

 إتماـ إجراءات التنسيب حسب الالئحة.

استالـ نموذج الوضع األكاديمي من األقساـ كحصر المتعثرين  -

 كتقديم تقرير لرئاسة القسم.

 أرشفة ملفات الطالب المحالة للوحدة الكتركنيا ن. ك حفظ-

إعداد كشوؼ الطلبة الغير درجة بالمنظومة أك المنقطعين  -

 كمن في حكمهم .



القياـ باألعماؿ التي يكلف بها عن طريق رئيس القسم كضمن  --

 االختصاص.

 االلتزاـ بأخالقيات المهنة كفق الميثاؽ االخالقي للكلية . -

 
 امليعومة واألرشيف   :وحدة  -

يتولى الموظفين العاملين بالوحدة شؤكف المنظومة كأرشفة 

النتائج كالمستندات المتعلقة بنشاط القسم كتحت إشراؼ رئيس 

قسم الدراسة كاالمتحانات بالكلية كيشترط عند اختيارهم 

المؤهل التخصصي المناسب للوظيفة ك القدرة على التوا ل مع 

رات استخداـ الحاسب كُملمين باللوائح اآلخرين كإتقاف مها

 كاألدلة ذات االختصاص كيكلفوف بالمهاـ التالية :

تولي مسؤكلية المحافظة على مكتب المنظومة كاإلشراؼ   -

عليها كضماف الحفاظ على األجهزة كاتخاذ الالزـ لغرض  يانتها 

إدخاؿ البيانات كالنتائج النهائية للمقررات  كسحب نسخة  -

 ا من قبل الجهات المختصة كاعتمادها.لمراجعته

حصر الطالب المتعثرين بعد ر د النتائج كإعداد قوائم  -

 المفصولين .

تزكيد أعضاء هيية التدريس بقوائم الطالب إلدراج إعماؿ السنة  -

 أك كشف الحضور كالغياب.

التأكد من  حة البيانات المدرجة بطلب إجراء االمتحاف  -

 التكميلي .

المدرجين بالمنظومة فق دليل سحب كشوؼ درجات الطالب  -

 إجراءات التسجيل كقسم الدراسة كاالمتحانات.

تجهيز كسحب قوائم الطلبة المتقدمين لالمتحانات حسب  -

 المقرر.كإحالتها لوحدة االمتحانات كالشؤكف الدراسية . 

ة ال يتم تغيير أم بيانات متعلقة بأم مقرر إلى بعد استالـ كاف -

موافقة  -المستندات المطلوبة ك)موافقة رئيس القسم كالعميد 

رئيس قسم الدراسة كاالمتحانات ( كيحتفظ بتلك المرفقات مع 

 .الوحدةالورقية للقرر كاالحتفاظ بها بأرشيف  5نموذج 



كراسات اإلجابة بعد تصحيحها مرفقة بنسخة من استالـ   -

 ر.األسيلة ك نسخة من اإلجابة النموذجية للقر

تجهيز المستندات المطلوبة إلتماـ اجراءات المراجعة كإحالتها  -

 لرئيس قسم الدراسة كاالمتحانات.

تتولى الوحدة إدخاؿ نتائج طلبات المراجعة كالتي حدث بها  -

تغيير في الدرجات بعد اعتمادها من رئيس قسم الدراسة 

 كاالمتحانات.

يانات  الحجز تقديم تقرير يتضمن المالحظات كنسبة إدخاؿ ب -

 نماذجها .  إحالةالمبدئي للطالب كاألقساـ التي تأخرت في 

المتعلقة بنشاط  كالمستنداتالخا ة بالنتائج  5أرشفة نماذج  -

 .القسم 

 تقديم تقارير دكرم عن سير العمل بالوحدة . - 

الحفاظ على سرية البيانات كالمعلومات كاإلحصائيات المتعلقة  -

 بنشاط الوحدة.

القياـ باألعماؿ التي يكلف بها عن طريق رئيس القسم كضمن  -

 االختصاص.

 االلتزاـ بأخالقيات المهنة كفق الميثاؽ االخالقي للكلية . -

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  قسه شؤوٌ املكتبةاهليكل التيعيني 
 

 
 

 
 

باإلشراؼ على سير  أك موظف يكلف هو عضو هيية التدريس 

، كهو عضو غير دائم كالوحدات التابعة له العمل بالمكتبة 

 بمجلس الكلية .

 رئيس القسه::مَاو 

من  (37)كفق ما كرد بالمادة  قسم شؤكف المكتبة رئيس يكلف 

بشأف الهيكل التنظيمي للجامعات كمؤسسات التعليم ( 22)القرار 

 بالمهاـ التالية: العالي

اتخػػػاذ اإلجػػػراءات الالزمػػػة لتزكيػػػد المكتبػػػة بالكتػػػب    -

كالمراجػػع كالمشػػاركة فػػي الػػدكرات المتعلقػػة بالنشػػاط      

 . العلمي بالكلية 

اإلشراؼ على توفير المراجع للطالب في قاعة المطالعة  -

 بالمكتبة .

التنسيق مع الكليات األخرل كالمعاهد كمراكز البحوث  -

 تبادؿ المطبوعات . بالمؤسسات العلمية المناظرة بشأف

 القياـ بأعماؿ فهرسة الكتب كالدكريات . -

اإلشراؼ على مد طلبة بالكتب الدراسية كمعاكنتهم في اإلفادة  -

 منها كمن مصادر إجراء البحوث.

 رئيس قسم شؤكف المكتبة

 سكرتارية القسم  كحدة الفهرسة كإعارة الكتب

 رئيس قسه شؤوٌ املكتبة



 تعليمات إعارة الكتب كالمراجع.اإلشراؼ على تطبيق  -

 .اإلشراؼ على الوحدات التابعة له كتنظيم العمل داخل المكتبة  -

إعداد الخطط كالمقترحات المتعلقة بنشاط المكتبة كتطبيق  -

 معايير الجودة فيما يخص مهاـ القسم.

التنسيق الشتراؾ في المواقع االلكتركنية  التي تخدـ تخصصات  -

 مع الجهات ذات العالقة . قالكلية كالتنسي

العمل على تفعيل المكتبة االلكتركنية كالتنسيق مع الجهات ذات  -

 االختصاص.

 إعداد تقارير دكرية كسنوية عن نشاط القسم . -

 أم أعماؿ أخرل يكلف بها عن طريق عميد الكلية . - 

 

 شروط اختيار رئيس القسه
يتم اختيار رئيس قسم الدراسة كاالمتحانات بالكلية  كفق ما  

 يلي :

 .الجنسية ليبي أك ليبية يكوف أف -

موظف  أك  بالكلية تدريسعضو هيية  منصب شغل قد يكوف أف -

  . الفعلي العمل منسنتين  عن تقل ال لمدةبمؤهل جامعي 

 في المشاركةك االستراتيجي التخطيط على القدرة لديه  -

 . الجودة أعماؿ

 ُمطلع على نظم ادارة المكتبات كالفهرسة . -

 . الطالب كأعضاء هيية التدريس مع التوا ل على القدرة لديه -

 حسنة كيملك  فات قيادية .يتمتع بسيرة  -

 .ضمن فريق كالعمل الوقت إدارة على القدرة لديه -

 كااللتزاـ بأخالقيات ميثاؽ الكلية . كالعدؿ كالشفافية النزاهة -

 تيرتكب تجاكزات أك مخالفات كلم يصدر في حقه قرارا لم -

 تأذبية .

 

 

 
 



 سكرتارية القسه : -

شؤكف المكتبة موظف يقوـ بتولي اختصا ات أمين سر قسم 

بالكلية كيحمل مؤهل تخصصي كيشترط عند اختيارق اف يكوف 

قادران على التوا ل مع اآلخرين كيتقن مهارات استخداـ الحاسب 

  كالتوا ل مع االخرين كيكلف بالمهاـ التالية :

تنظيم كطباعة مراسالت رئيس القسم إضافة إلى توثيق  -

 كأرشفة المراسالت الواردة كالصادرة.

 احضار البريد كعرضه على رئيس القسم .  -

القياـ باالعماؿ اإلدارية التي يتطلبها القسم في الوفت  -

 المخصص .

 االلتزاـ بأخالقيات المهنة كفق الميثاؽ االخالقي للكلية . -

 

 وحدة الفَرسة واإلعارة   : -

يتولى الموظفين العاملين بالوحدة شؤكف فهرسة كإعارة الكتب  

كتحت إشراؼ رئيس قسم شؤكف المكتبة كيشترط عند اختيارهم 

المؤهل التخصصي المناسب للوظيفة ك القدرة على التوا ل مع 

 اآلخرين كإتقاف مهارات استخداـ الحاسب كيكلفوف بالمهاـ 

 التالية :

لية أك الموجودة بالمكتبة كتصنيفها استالـ الكتب الواردة للك  -

 كفهرستها.

 تطبيق نظم علمي للفهرسة بإشراؼ رئيس القسم المكتبة. -

 تنظيم عملية إعارة الكتب كتجهيز النماذج. -

تنظيم عملية المطالعة داخل المكتبة كتوفير المناخ المناسب  -

 لذلك .

المعموؿ بها تزكيد الطالب بمشاريع التخرج كفق آليات اإلعارة  -

 بخصوص األبحاث .
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بمكتب الشؤكف العمل باإلشراؼ على سير  موظف يكلفهو 

، كهو عضو غير دائم التابعة له  كاألقساـ اإلدارية كالمالية

 بمجلس الكلية .

 ::مدير املكتبمَاو 

بالمهاـ المنصوص مكتب الشؤكف اإلدارية كالمالية  مديريكلف 

بشأف الهيكل التنظيمي ( 22)من القرار  (44)بالمادة  عليها 

 لمهاـ التالية:باإلضافة ل للجامعات كمؤسسات التعليم العالي

اإلشػػراؼ علػػى األقسػػاـ التابعػػة للمكتػػب كتنظػػيم العمػػل      -

 داخلها.

 إعداد الخطط المتعلقة بنشاط المكتب.المشاركة في  -

التنسيق مع مكتب الشؤكف اإلدارية كمكتب الشؤكف المالية  -

بالجامعة فيما يتعلق باإلجراءات المالية كاإلدارية المتعلقة 

 بالكلية .

 مديرمكتب الشؤكف اإلدارية كالمالية

سكرتارية 

 المكتب
قسم الشؤكف 

اإلدارية 

 كالخدمات

قسم الشؤكف 

المالية 

 المخازف 

مكتب 

 المحفوظات

 مدير مكتب الصؤوٌ اإلدارية واملالية 



المشاركة في إعداد الخطط المتعلقة بنشاط الكلية  -

االستراتيجي كالتشغيلي كالعمل على تطوير هيكلية األعماؿ 

 كالعمل ضمن متطلبات الجودة.اإلدارية 

النظر في طلبات اإلجازات كالنقل بأنواعها كاتخاذ ما يلزـ من  -

 إجراءات كإخطار الجهات المعنية .

لقول العاملة بالتنسيق مع األقساـ حصر احتياجات الكلية من ا -

 العلمية كإدارة الكلية كفق احتياجاتهم كإخطار الجامعة بذلك .

متابعة أداء العاملين بالكلية كباألقساـ التابعة له كأعداد  -

التقارير الخا ة بذلك كإحالتها لعميد الكلية كالمكتب المناظر 

 بالجامعة .

 المشاكل المتعلقة باالختصاص.حل  -

إعداد التقارير الدكرية كاإلحصائية كالسنوية الخا ة  -

كالمكتب  بالموظفين كنشاط المكتب كإحالته لعميد الكلية

 المناظر بالجامعة .

التنسيق مع األقساـ العلمية كالمكاتب األخرل لتلبية  -

 احتياجاتهم المادية . 

 تمثيل الكلية في االجتماعات المتعلقة باختصا ات المكتب . -

 تنسيق بخصوص المناشط الخارجية  التي تقاـ داخل الكلية .ال -

التنسيق مع عميد الكلية لتوزيع المباني كهيكلة الموارد  -

 المتاحة بالكلية لالستفادة منها بشكل أفضل.

 أم أعماؿ أخرل يكلف بها عن طريق عميد القسم -

 
 : مدير املكتب شروط اختيار 

كالمالية  كفػق المعػايير    ريةاإلدايتم اختيار مدير مكتب الشؤكف 

 الموضحة باللوائح كالقرارات كيشترط فيه األتي :

 أف يكوف ليبي أك ليبية الجنسية . -

 الحصوؿ على مؤهل جامعي. -

أف يكوف قد تدرج بالعمل الوظيفي كمضى علػى عملػه بالكليػة     -

 مدة ال تقل عن ثالث سنوات.

 شارؾ في تطوير العمل اإلدارم بالكلية  -



 كيتمتع بحسن السيرة. اآلخرينيجيد التعامل مع  اف -

 رات المتعلقة بتخصص الوظيفة.ااف يكوف ُملم باللوائح كالقر -

 كااللتزاـ بأخالقيات ميثاؽ الكلية . كالعدؿ كالشفافية النزاهة -

 تيرتكب تجاكزات أك مخالفات كلم يصدر في حقه قرارا لم -

 تأذبية .

 سكرتارية املكتب: -

موظفة يقوـ بتولي اختصا ات أمين سر مكتب الشؤكف موظف/ 

اإلدارية كالمالية بالكلية كيحمل مؤهل تخصصي كيشترط عند 

اختيارق أف يكوف قادران على التوا ل مع اآلخرين كيتقن مهارات 

  استخداـ الحاسب كيكلف بالمهاـ التالية :

تنظيم كطباعة مراسالت مدير المكتب إضافة إلى توثيق  -

 المراسالت الواردة كالصادرة. كأرشفة

القياـ باألعماؿ اإلدارية التي يتطلبها المكتب في الوقت  -

 المخصص .

القياـ باألعماؿ التي يكلف بها عن طريق مدير المكتب كضمن  -

 االختصاص.

 االلتزاـ بأخالقيات المهنة كفق الميثاؽ األخالقي للكلية . -

 

 :  الصؤوٌ اإلدارية واخلدماتقسه  -
يتألف من مجموعة من الموظفين يقوموف بتولي الشؤكف 

اإلدارية بالكلية  كالخدمات تحت إشراؼ مدير مكتب الشؤكف 

اإلدارية كالمالية كيشترط عند اختيارهم المؤهل التخصصي 

المناسب للوظيفة ك القدرة على التوا ل مع اآلخرين كيتقن 

يكلفوف  مهارات استخداـ الحاسب  كاإللماـ بقوانين العمل ك

  بالمهاـ التالية :

 المهاـ اإلدارية كالتالي: -1

 حفظ الملفات الفرعية للموظفين كالمنتجين بالكلية . -

مراقبة حضور كانصراؼ الموظفين كالمنتجين طبقان للقواعد  -

 التي تقرها الكلية .



استقبل طلبات منح اإلجازات بأنواعها كإخطار مدير المكتب  -

 بذلك .

المخالفات التي تقع من  الموظفين كالعاملين  التبليغ عن -

 بالكلية .

إتماـ إجراءات تسليم العمل للموظفين الجدد كإخالء طرؼ من  -

 ينته عمله بالكلية .

 اعدد البيانات كاإلحصائيات الخا ة بالموظفين كالعماؿ. -

 متابعة اإلجراءات التي تتخذ بشأف المراسالت الواردة. -

للجهات  اسنوية الخا ة بالموظفين كإحالتهإعداد التقارير ال -

 المختصة بالكلية .

إلدارات متابعة التغيرات بشأف توزيع الموظفين أك طلب نقلهم  -

 كأقساـ داخل الكلية .

 مهاـ الخدمات كالتالي: -2

الكلية في تنفيذ برامج الزيارات كالحفالت التي تنظمها  -

 المناسبات المختلفة .

حصر احتياجات الكلية من أعماؿ الصيانة للمباني كالمرافق  -

كالقياـ بأعماؿ الصيانة كإحالة ما تعتر منها كاألجهزة كاألثاث 

 إلدارة الجامعة .

ك تنظيم حركة  سيارات الكلية تاإلشراؼ على استخداما -

المركبات كتولي أعماؿ الصيانة الالزمة لها كتصاريح استخدامها 

 ك رؼ كقودها.

     19رقم  تقديم كافة الخدمات للعاملين بالكلية كفقا القانوف -

  كالئحته التنفيذية .

 اإلشراؼ على خدمات أعماؿ النظافة بالكلية كالخدمات العامة . -

ستقباؿ االقياـ بخدمات استقباؿ ضيوؼ الكلية  كأعماؿ  -

 المترددين على الكلية كالرد على استعالماتهم .

 صف الكلية .اإلشراؼ على مق -

تنظيم مناشط متنوعة بين العاملين لتقوم ركابط الصداقة   -

 بينهم.



المشاركة في أعماؿ اللجاف كفرؽ العمل ذات العالقة بنشاط  -

 . القسم

تنسيق مشاركة الكلية في حمالت التشجير كغيرها من أعماؿ  -

 اجتماعية ككطنية .

 

 :  الصؤوٌ املالية  واملخازٌقسه  -
مجموعة من الموظفين يقوموف بتولي الشؤكف المالية يتألف من 

بالكلية  كإدارة المخازف تحت إشراؼ مدير مكتب الشؤكف 

اإلدارية كالمالية كيشترط عند اختيارهم المؤهل التخصصي 

المناسب للوظيفة ك القدرة على التوا ل مع اآلخرين كيتقن 

وف  مهارات استخداـ الحاسب  كاإللماـ بقوانين العمل كيكلف

  بالمهاـ التالية :

 المهاـ المالية كالتالي: -1

 القياـ بأعماؿ الجرد الدكرم كالمفاجئ كالسنوم. -

 إعداد التقارير السنوية الخا ة بنشاط القسم. -

المشاركة في أعماؿ اللجاف كفرؽ العمل ذات العالقة بنشاط  -

 القسم .

 تحصيل اإلرادات كالرسوـ الخا ة بالكلية . -

 بأعماؿ الصرؼ المختلفة في حدكد اللوائح كالتعليمات. القياـ -

 حفظ حساب النثريات بالكلية . -

 إعداد المستندات الخا ة بالمشتريات كفق اللوائح . -

ة كالتأكد من تولي إجراءات البيع كالشراء كفق الطرؽ المقرر -

 مطابقتها للموا فات .

لية بالكلية إعداد المقياسات السنوية الخا ة بالخطط التشغي -

 تتضمن المواد الالزمة للمعامل كالقرطاسية كاألدكات كاألجهزة .

 مهاـ إدارة المخازف كالتالي: -2

حفظ السجالت كالدفاتر المخزنية ،كإجراء القيود الالزمة أكال  -

 بأكؿ كتسجيل األ ناؼ الموردة كالمصركفة .

كالسالمة التأكد من توفير كافة إجراءات كمستلزمات األمن  -

 بالمخازف.



المتعلقة بتخزين المواد كاأل ناؼ بشكل  تالقياـ بكافة اإلجراءا -

كإعادة طلب ما ك ل منها كتوفر شركط األمن كالسالمة مناسب 

 لمعدؿ إعادة طلبها .

القياـ بأعماؿ الجرد الدكرم كالمفاجئ كالسنوم للمخازف  -

كفق التشريعات  كاتخاذ اإلجراءات الالزمة حياؿ النقص اك الزيادة

 السارية .

 إعداد قاعدة بيانات تضم األ ناؼ الموجودة بالمخازف . -

 
 احملفوظات  : وحدة -

شيوف توثيق المراسالت من كإلى  الكلية كحفظ تتولى الوحدة 

تحت إشراؼ مدير مكتب الشؤكف  كالمنشورات كاإلعالنات الوثائق

عن  المسيوؿالموظف  اإلدارية كالمالية كيشترط عند اختيار

المؤهل التخصصي المناسب للوظيفة ك القدرة على الوحدة 

كاإللماـ   مهارات استخداـ الحاسب كإتقافالتوا ل مع اآلخرين 

  بالمهاـ التالية :  بقوانين العمل كيكلف

 فتح كتنظيم الملفات كفق األ وؿ العلمية لألرشفة . -

 محتوياتها.الحفاظ على جاهزية الملفات كتنظيم تداكؿ  -

 حفظ  ور المكاتبات بالملفات المخصصة لها. -

 الحفاظ على سرية المعلومات. -

القياـ بأعماؿ السحب كالطباعة كالتصوير كفق اختصاص  -

 المكتب.

تسليم البريد ك المراسالت الواردة بعد تقيدها بدفاتر الوارد  -

 من كإلى  الجهات المعنية بالكلية.

درة بعد تقيدها بدفاتر الصادر من كإلى  تسليم المراسالت الصا -

 الجهات المعنية بالكلية.

 اإلشراؼ على لوحة إعالنات الكلية .  -

 أرشفة الوثائق الورقية كتفعيل األرشفة اإللكتركنية . -

 . للمراسالت  ضبط األرقاـ اإلشارية -

 

 



 مكتب احتاد الطلبةاهليكل التيعيني 
 

بكل ما يخص شؤكف الطلبة   كياف قانوني يهتمهو  

بالكلية كيعتبر  وت الطالب الذم بعبر من خالله على طموحاته 

كيدافع من خالله على حقوقه كيبرز مواهبه كيمارس نشاطاته ، 

لجاف فرعية تحت مظلة  الكياف من رئيس االتحاد ككيتكوف 

االتحاد تتكوف من فصوؿ كأقساـ مختلفة من طلبة كطالبات 

الكلية ليمثل  أقساـمندكب لكل قسم من  إلىة الكلية, باإلضاف

كهو عضو غير ، قسمه في اجتماعات كقرارات االتحاد المختلفة

 دائم بمجلس الكلية .

 

 مَاو احتاد الطلبة:
تمثيل الطالب في القرارات كالسياسات المتعلقة بهم كالدفاع  .1

عن مصالحهم كحقوقهم كتو يل آرائهم إلى إدارة الكلية أك 

االجتماعات بالكلية  أكحضورق بكافة المجالس   من خالؿ الجامعة

 اك الجامعة المنصوص عليها بالقانوف.

الكلية كأعضاء  إدارةتوثيق الركابط بين الطالب من جهة كبين .2

هييات التدريس كالعاملين كمد جسور التفاهم معهم من جهة 

 أخرل.

تيسير ممارسة الطالب للتعبير عن آرائهم بحرية تجاق .3

كالعلمية كالثقافية التي تخص الطالب  اإلداريةالقضايا المختلفة 

طبقا لإلجراءات القانونية , كتدعيم العالقات مع المؤسسات 

العلمية كاالتحادات الطالبية االخرم داخل ليبيا, ككافة الجهات 

 الخدمية.

العمل على حل مشاكل الطالب ك توفير االجواء المناسبة لهم .4

ركة في االنشطة داخل كخارج الكلية كمتابعة للدراسة كالمشا

الشكاكل كالمقترحات كاتخاذ االجراءات المناسبة لحل القضايا 

 بمختلف توجهاتها.

دعم االستفادة من طاقات الطالب كتنمية قدراتهم كنشاطاتهم .5

 بما يعود على الكلية كالجامعة ك الوطن كعليهم بالنفع كالفائدة.



مشاركتهم في برامج ية من خالؿ كلالالسعي لالرتقاء ب .6

 مقترحات.التقديم الجودة ك

تنمية القيم األخالقية كترسيخ الوعي الوطني كتعميق أسس . 7

كالعمل بركح الفريق  بمصداقية راتاالمشاركة في اتخاذ القر

الواحد مع كفالة التعبير عن آرائهم في إطار التقاليد كاألعراؼ 

 .الجامعية

كتنمية قدراتهم كمهاراتهم كتوظيفها بما  قل مواهب الطالب .8

 يعود بالفائدة على الطالب كالجامعة كالوطن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مكتب احلرس اجلامعياهليكل التيعيني 

المحافظة علي أمن كسالمة يختص ب كياف قانونيهو  

قوانين لكفقان ل هاكتأمين منشآتكلية الب جميع الفيات

هو المسيوؿ األكؿ عن ك الحرسقائد الكياف من كيتكوف .لوائحالك

اإلدارية كالفنية كله سلطة إ دار  النواحي منأداء أفراد الحرس 

المسيوؿ كينوب عنه تنظيم عمل الحرس.كاألكامر الالزمة إلدارة 

حالة  فيكله سلطات قائد الحرس  العملإدارة  في الثاني

 أفراد الحرس.،إضافة إلى غيابه

 :احلرس اجلامعيمَاو 
 حسب اللوائح كالنظم. كليةالنظاـ داخل الحفظ .1

كدائمة كتطبيق  سليمةبصورة  تأمين ممتلكات الجامعة.2

كالتأكد من  استخدامهاإجراءات السالمة كتدريب العاملين على 

 مراعاة تنفيذ اللوائح المتعلقة باستخداـ المنشآت.

، كتنفيذ القواعد الخا ة بالدخوؿ كليةتأمين مداخل ال.3

إرشاد الزائرين كالضيوؼ كج منها للطالب كالعاملين كالخرك

 ة المختلفة.كليألقساـ ال

في حاالت  كليةتلقى الشكاكل من الطالب كالعاملين في ال.4

السرقات كالحوادث كجرائم اإلخالؿ بالسالمة كاألمن )الشغب، 

اإلضرار بالممتلكات، الحرائق، استخداـ أك حيازة مواد حارقة أك 

ع األسلحة المختلفة لغير األغراض التعليمية(، متفجرة أك أنوا

 كاتخاذ ما يلزـ من إجراءات بشأنها.

جامعة لكلية كالالمشاركة في تنظيم المناسبات كالفعاليات با.5

 ، ككاألنشطة الطالبية بالتعاكف مع كافة اإلدارات ذات العالقة

 المساعدة في حاالت الطوارئ. 

بالوسائل المختلفة لكل  نشر الثقافة التأمينية كالوقائية.6

 العاملين بالجامعة.

أداء أم مهاـ أخرل توكل إليهم كلها مساس بعمل الحرس .7

 الجامعي.



 

 

 

 

 

 الثاني الفصل 

 السياسات املتبعة بهظام الكلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لكل مؤسسة تعليمية مجموعة من اللوائح كالقوانين التي  

لكن السياسات  ، ك كتحدد المهاـ كالمسؤكلياتتنظم العمل 

أداة لتقييم ، األكؿ  تعمل على محورينالمتبعة لتنفيذ هذق المهاـ 

الخطط يق كسيلة لتحقمقياس للنجاح كالتمييز كك العمل

، كالثاني أسلوب يكسب الدارسين مخرجاتك انأهدافاإلستراتيجية 

في  كالعاملين إحساس بالرضا كيحفزهم على العطاء كاإلخالص

 فضل .العمل كتقديم األ

 

 مفهوـ السياسات :

يتسع مفهوـ السياسات ليشمل عدة تعريفات ترتبط مع  

الناتجة عن خبرات  بعضها كوف السياسات هنا هي الوسائل 

كأيدلوجيات توظف المعرفة العلمية كالتفكير  تكاجتهادا

لصنع أساليب ايجابية تساهم في خلق بيية عمل مرضية العقالني 

 متطلعة كقادرة .ك

 : المتبعة في الكلية السياسات

تتبع القيادات اإلدارية كاألكاديمية بالكلية كعلى مختلف  

كالتي تم مستوياتهم مجموعة من أفضل أساليب تنفيذ السلطات 

انتقائها من خالؿ التشاكر ك تقييم الممارسات السابقة كتبادؿ 

كمو فة في األدلة المعموؿ بها في الكلية على شكل الخبرات 

جزءن من إجراءات كمواثيق ، كنظران الف هذق السياسات ليست 

هذق السياسيات  نوضحأف  ارتأيناملزمة فلقد اللوائح ال كقوانين ال

  .كموثقة  للكلية لتكوف الزمة يفي الدليل التنظيم

 

 سياسة اتخاذ القرار : -1

تشجع على المشاركة كالنمط الديمقراطي، تتبنى الكلية سياسة 

تستعين إدارة الكلية حيث كحرية النقد كاالبتكار ،ابدأ الرأم في 

بآراء  أعضاء هيية التدريس كالهيية المعاكنة لهم إضافة إلى أراء 

الموظفين كالطالب في اتخاذ القرارات بشكل سليم  ، كيتم ذلك 

إلى  ما تو لوا إليه كإحالةعليهم طريق عرض المواضيع  عن



كاتخاذ القرارات كفق ما يتفق لعرضه كمناقشته  مجلس الكلية 

 عليه.

 

 :الباب المفتوح سياسة  -2

التي تمكن أعضاء سياسة الباب المفتوح على إتباع الكلية تحرص 

هيية التدريس كالطالب كالموظفين من التوا ل مباشرة مع 

 بالجميع كتساعدهم فيكالتي بدكرها ترحب قيادات الكلية 

إيجابيات عدة كلهذق السياسة الحصوؿ على إجابات الستفساراتهم 

 تتمثل في االستجابة السريعة للمقترحات ك الشكاكم أبرزها

 كتقوية العالقات بين الجميع بشكل مرضي كمحفز.

 

 سياسة الحريات األكاديمية : -3

كتضمن تحترـ الكلية الحرية األكاديمية لعضو هيية التدريس 

كطرؽ   حصوله عليها من خالؿ اختيارق للمواد التي يدرسها

التي يتبعها ككسائل التقييم المناسبة لطالبه، إضافة إلى التدريس 

حرية اختيار موضوعات بحوثه العلمية كحرية إبداء رأيه 

للقنوات اإلدارية بما يسمح له بالمشاركة في  نع القرارات 

 بالكلية .

 إتاحةالب حريته األكاديمية من خالؿ كما تضمن الكلية للط

الختيار التخصص المناسب في ضوء قدراته،  أمامه الفر ة

ك التعبير عن مواهبه كاختيار المقررات التي يرغب في دراستها 

أرائه  ، إضافة إلى بالمشاركة عبر مختلف كسائل النشاط بالكلية

التي تأخذ بعين االعتبار عند كضع الجدكؿ الدراسي كجداكؿ 

كما له حرية التعبير عن رأيه كالمناقشة كالحوار  االمتحانات 

 أكرات سواء داخل القاعات الدراسية اكالمساهمة في  نع القر

 القنوات المتاحة بالكلية .  عبر

 سياسة االتصاؿ: -4

التصاؿ كطرؽ التوا ل مع أنشأت الكلية مجموعة من قنوات ا

أثراء بأهمية  إيمانان منهاداخل كخارج الكلية  جميع اإلطراؼ

كإتاحة المعلومات ، كالمشاركة في توجيه مسار العمل  الرأم



 ، موقع مكتتمثل هذق القنوات في  ندكؽ المقترحات كالشكاك

الخا ة  الجامعة كالكلية االلكتركني كالصفحات االلكتركنية

باألقساـ  كأعضاء هيية التدريس كمجلس الكلية، باإلضافة إلى 

كما تتيح الكلية قنوات اتصاؿ  يأرقاـ الهواتف كالبريد االلكتركن

كساعات اإلرشاد مباشر عن طريق الساعة الهندسية األسبوعية 

 على مختلف توجهاتها  كالملتقياتالدكرية  تكاالجتماعا الطالبي 

اكرية على مستوم الطالب كالخرجين كذلك  التعريفية كالتش

         بالكلية .  نأعضاء هيية التدريس كالعاملي

 سياسة التوثيق بالكلية : -5

الوثائق الواردة كالصادرة  حفظ كتداكؿلتعتمد الكلية نظاـ 

عن طريق أرشفتها بطريقة  كمحاضر االجتماعات كاإلعالنات

ضمن كإلكتركنية أكرقية  تسهل الو وؿ إليها سواء كانت

األرشيف الخاص بكل قسم أكاديمي أك مكتب إدارم عالكة على    

 األرشيف الرئيسي الموجود بوحدة المحفوظات بالكلية .

 .المهارات  سياسة التنمية كالتطوير -6

كتطوير مهارات أعضاء هيية التدريس   ةخطط لتنميالكلية  تتبنى

كالطالب كهذق  كالهيية المعاكنة لهم إضافة إلى الموظفين

الخطط  ُتعد  أما عن طريق الكلية كالجامعة كفق الخطط 

اإلستراتيجية أك بطلب من الفية المستهدفة ككفق  احتياجاتهم  

كبالتنسيق مع مكتب التدريب كاألقساـ كضمن اإلمكانيات المتاحة 

 العلمية.

 مراجعة كتقييم األداء :سياسة  -7

 الخطوات  تصحيحالمسارات ك مراجعة إيمانان من الكلية بأهمية

 المستويات األكاديمية أك اإلدارية سواء كانتعلى جميع 

أك طرؽ معالجة األحداث القرارات الصادرة كنتائج تنفيذها 

، لتنظيم األعماؿ كتقييم األداء  آليات استحداث ككاإلجراءات أ

عن طريق  مجلس الكلية حيث ُتعرض بشكل منتظم كيتم ذلك 

التصحيحية سواء كانت بشكل  تكُتتخذ القرارا كُتناقشالحقائق 

المجلس أك باالعتماد على البيانات أعضاء مباشر عن طريق 



كمكتب بتقارير اللجاف المشكلة المدرجة كالمعلومات الدقيقة 

 الجودة .

تشكل اللجاف على مستول الكلية  سياسة تشكيل اللجاف : -8  

اء اللجاف  كفق بقرار  ادر عن عميد الكلية كيتم اختيار أعض

االختصاص كالكفاءة القدرة على  كبمعيار يضمنطبيعة عملها 

كيتم الترشيح بالتشاكر أما ، كيتوافق مع اللوائح كاألدلةاالنجاز 

عن طريق عميد الكلية أك المجلس ، بينما تشكل اللجاف باألقساـ 

 العلمية كفق ما كرد بدليل إجراءاتها .

 

 

 

 

  

 

    


