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ً
ً
بىاء ؽلى اجخماع مجلس كليت الحلوق ركم ( )2021/2020/1املىؾيد في ًىم ألاخد املىامً  2021/10/4ؽيد املجلع َلُت الحيىو احخماؽا
ً
بسثاطت ألاطخاذة الدٍخىزة هادًا ىصماز ؽمُدة الِلُت وبدلىز حمُؿ ؤؽلاء الهُئت الخدزَظُت وجىنُرا لألهغمت والخؾلُماث الخاؿت بالجامؾت ميد جيسٍس
حؼُُل مجالع الِلُت واللجان بؾد الدؼاوز مُما بحن ؤؽلاء الهُئت الخدزَظُت وجم جددًد طُاطاتها ومهامها بما ًلي:
ً
أوال مجالس الكليت:
ًىحد بِلُت الحيىو ؤزبؿ مجالع زثِظُت وهي :مجلع الِلُت ،ومجلع ىظم الياهىن الؾام ،ومجلع ىظم الياهىن الخاؾ ،واملجلع
الاطدؼازي.
اسم املجلس

مجلس الكليت

السياساث واملهام وأعمال املجلس خالل العام الذراس ي
2021/2020م

ألاعضاء

ًخإله مجلع الِلُت مً الظادة َل مً:
 اىتراح خطت الدزاطت في الِلُت وػسوط مىذ الدزحاث الؾلمُت
والؼهاداث محها.
 ؽمُدة َلُت الحيىو ؤ .د .هادًا ىصماز /
ً
زثِظا
 بىساز املىاهج الدزاطُت التي جيترخها مجالع الِلُاث والاىظام .
 زثِع ىظم الياهىن الؾام ؤ.د .فالب  الخيظًُ مؿ ؽمادة الدزاطاث الؾلُا في حؾُحن املؼسمحن ؽلى السطاثل
الحىامدة.
الؾلمُت ،وحؼُُل لجان املىاىؼت.
 زثِع ىظم الياهىن الخاؾ د .ؽالء  جىغُم بحساءاث الامخداهاث في الِلُت ،وإلاػسال ؽلحها ،ومىاىؼت
النىاؽحر.
هخاثجها الىازدة مً ألاىظام املخخـت واجخاذ اليساز املىاطب بؼإجها.
 ممثل ؽً اليظم الؾام ؤ.د .ؽبد السخمً  الخيظِب بلى مجلع الؾمداء بمىذ الدزحاث الؾلمُت والؼهاداث .
الؾسمان.
 إلاػسال ؽلى جىغُم البدث الؾلمي في الِلُت وحصجُؾه بالخيظًُ مؿ
 ممثل ؽً ىظم الياهىن الخاؾ ؤ .د .ؤخمد
ؽمادحي البدث الؾلمي والدزاطاث الؾلُا.
الحىامده.
 الخىؿُت في ألامىز املخؾليت بإؽلاء هُئت الخدزَع في الِلُت وفحرهم
 ممثل ؽً املجخمؿ املدوي زثِع مدُمت
بداًت حسغ الياض ي مسوان املدامُد.

مً الياثمحن بإؽماْ الخدزَع محها ،مً حؾُحن وجسىُت وهيل واهخداب
وبؽازة وبًناد ،ومىذ إلاحاشاث الدزاطُت ،وىبىْ الاطخيالت ،وفحر ذلّ
مً ألامىز الجامؾُت بمىحب ؤخِام ألاهغمت والخؾلُماث املؾمىْ بها.

 ممثل ؽً املجخمؿ املدوي الؾحن املدامي
منلح خمد السخُمي
 بؽداد مؼسوؼ املىاشهت الظىىٍت للِلُت .
 ؤمحن طس املجلع ألاطخاذ ؤخمد فطاػت
 الىغس في املظاثل التي ًدُلها بلُه الؾمُد.
مجلع ىظم
الياهىن الؾام

 زثِع ىظم الياهىن الؾام ؤ .د .فالب  جيدًم الاىتراخاث بلى مجلع الِلُت خىْ الخطط الدزاطُت في
ً
اليظم.
الحىامدة /زثِظا.
 ؤ .د .شٍاد مدمد زبُؿ

 اىتراح املىاهج الخدزَظُت للمىاد في اليظم.

 ؤ .د .ؽبد السخمً الؾسمان.

 حصجُؿ ؤوؼطت البدث الؾلمي في اليظم ،والاطالؼ ؽلى مؼسوؽاث
البدث الؾلمي ،وجيدًم الخىؿُاث الالشمت طىاء ؤَاهذ ألفساق

 د .ؽبد املهدي اللمىز.
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 د .مهىد ولُد الحداد.

الدؽم ؤم اليؼس ؤم املؼازٍت في املاجمساث والىدواث الؾلمُت.
 جيدًم الاىتراخاث خىْ جىشَؿ الدزوض واملداكساث.

 د .ؿنىان الؼدًناث

 الىغس في طلباث الخؾُحن والترىُت والىيل مً مئت بلى مئت ؤؽلى
والخثبُذ والىيل وإلاؽازة والاهخداب وإلاحاشة والاطخيالت ،وبؿداز
جىؿُاجه بؼإجها وميا للدؼسَؾاث الىامرة ،ؽلى ؤن ال ٌؼترٌ ؽلى
الهُئت الخدزَظُت مـي الىغس في ؤي مً ألامىز ؤؽاله بال بذا َان مً
السجبت هنظها ؤو مً زجبت ؤؽلى مجها.
 بؽداد مؼسوؼ الخيسٍس الظىىي لليظم.
 اىتراح ؤي مىكىؽاث جخدم مـلحت اليظم والِلُت والجامؾت.

مجلع ىظم
الياهىن الخاؾ

 دزاطت ؤي مىكىؽاث ًدُلها بلُه الؾمُد ؤو ٌؾسكها ؽلُه زثِع
اليظم.
 زثِع ىظم الياهىن الخاؾ د .ؽالء  جيدًم الاىتراخاث بلى مجلع الِلُت خىْ الخطط الدزاطُت في
ً
اليظم.
النىاؽحر /زثِظا.
 ؤ .د .ؤخمد الحىامده

 اىتراح املىاهج الخدزَظُت للمىاد في اليظم.

 د .هادًا ىصماز.

 حصجُؿ ؤوؼطت البدث الؾلمي في اليظم ،والاطالؼ ؽلى مؼسوؽاث
البدث الؾلمي ،وجيدًم الخىؿُاث الالشمت طىاء ؤَاهذ ألفساق
الدؽم ؤم اليؼس ؤم املؼازٍت في املاجمساث والىدواث الؾلمُت.
 جيدًم الاىتراخاث خىْ جىشَؿ الدزوض واملداكساث.

 د .ؽماز السواػدة.
 د .الاء بني ًىوع.
 د.ؤخمد الغاهس.

 الىغس في طلباث الخؾُحن والترىُت والىيل مً مئت بلى مئت ؤؽلى
والخثبُذ والىيل وإلاؽازة والاهخداب وإلاحاشة والاطخيالت ،وبؿداز
جىؿُاجه بؼإجها وميا للدؼسَؾاث الىامرة ،ؽلى ؤن ال ٌؼترٌ ؽلى
الهُئت الخدزَظُت مـي الىغس في ؤي مً ألامىز ؤؽاله بال بذا َان مً
السجبت هنظها ؤو مً زجبت ؤؽلى مجها.
 بؽداد مؼسوؼ الخيسٍس الظىىي لليظم.

 ألاطخاذ ؤخمد فطاػت.
 ألاطخاذ خظحن الحىامدة.

 اىتراح ؤي مىكىؽاث جخدم مـلحت اليظم والِلُت والجامؾت.
 دزاطت ؤي مىكىؽاث ًدُلها بلُه الؾمُد ؤو ٌؾسكها ؽلُه زثِع
اليظم.

املجلع
الاطدؼازي

 املؼازٍت في وكؿ وجطىٍس زئٍت وزطالت وؤهدال الِلُت.
 ؽمُد الِلُت ؤ .د .هادًا ىصماز
 الطالب  /شٍد بني خالد  /ماحظخحر   /الخؾسل ؽلى ىلاًا وجطلؾاث وزئي الطلبت والخسٍجحن والجهاث
ذاث الؾالىت لليلاًا ألاَادًمُت والالمىهجُت ،وؤطالُب الخؾامل
طىت زاهُت  .ؽلى
مؾها .
 الطالبت /اًت خمصة ؿادو /بِالىزٍىض
 جصوٍد الِلُت بسئي حؾُع اليلاًا الطالبُت ألاَادًمُت والتربىٍت
 /ألاولى ؽلى الِلُت  .ؽلى
واملهىُت.
 الطالب  /مدمىد اليلاة /بِالىزٍىض
 حظس النجىة بحن الحُاة الجامؾُت للطالب والبرامج ألاَادًمُت
 /طىت زابؾت .ؽلى
امليدمت له مً هاخُت ،وطىو الؾمل واملمازطت املهىُت مً
 الظُد /مجد الدًً ٍسٍخلي .
هاخُت ؤخسي .
بِالىزٍىض  /ؽلى
 الخسٍجت  /زؽد البىا /بِالىزٍىض   /زبط بسامج الِلُت مؿ الاخخُاحاث املخجددة لظىو الؾمل
واملظخجداث املؾسمُت وؤطالُب الؾمل املظخيبلي.
ؽلى
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 حؾصٍص الؼساٍت الناؽلت بحن الِلُت وماطظاث طىو الؾمل
 الخسٍجت فـىن الؾنُه  /ؽلى
واملجخمؿ بما ًخدم البِئت الخؾلُمُت وٍىمي مهازاث الطلبت
 الخسٍج املدامي ألاطخاذ كُاء مدمىد
الصخـُت والؾملُت واملؾسمُت.
مىس ى ؤمحن طس.
 املظاهمت في بًجاد مسؾ للبدث الؾلمي بما ًخدم ىلاًا
املجخمؿ ذاث الؾالىت بالخخــاث التي جيدمها الِلُت.
 جيدًم ميترخاث بالخؾدًالث الىاحب بحسائها لخإهُل الطلبت
للممازطت املهىُت في مخخله ىطاؽاث طىو الؾمل.
 ؤي ؤؽماْ مظخجدة ًدددها الؾمُد بمىاميت زثِع الجامؾت.

ً
ثاهيا لجان الكليت:
ًىحد بِلُت الحيىو خمظت ؽؼسة لجىت حؾمل لخىنُر ما جخلمىه الخطت الاطتراجُجُت والخىنُرًت وادزاة املخاطس.
اسم اللجىت
لجىت الجودة

ألاعضاء
جخألف لجىت الجودة من :
ً
د .مهىذ وليذ الحذاد /رئيسا.
ً
ً
ألاسخار أحمذ غطاصت /عضوا وملررا
ً
ألاسخار حسين الحوامذة عضوا.

السياساث واملهام وأعمال اللجىت خالل العام
الذراس ي 2021/2020م
ً
ؤوال :الؾمل ؽلى بدازة البرهامج ألاَادًمي.
 .1ؤؽداد الهُِل الخىغُمي إلادازي للِلُت؛ وذلّ مً خالْ
جىمحر ما ًلي:
 جىمس وؼسة حؾسٍنُت للِلُت جلم زئٍت الِلُت وزطالتها
وىُمها وؤهدامها ومخسحاث الخؾلم ومجاالث الخىعُه
والؾمل.
 الخىاؿل املباػس مؿ الؾمُد إلدازة اليظم ومخابؾت
الحىامص املالُت امليدمت له.
 مخابؾت ؤؽماْ مجلع الِلُت وألاىظام ألاَادًمُت ولجان
الِلُت ،وخثهم ؽلى الاحخماؼ بؼِل مىخغم مؿ جىزًُ
الاحخماؽاث ومخابؾتها.
 مخابؾت ؤؽماْ طُسجازٍا والِادز إلادازي الخابؿ للِلُت
للمان طحر الؾمل في الِلُت.
 الؾمل ؽلى جىمس الِىادز النىُت املاهلت لخدمت البرهامج
ألاَادًمي.
 مخابؾت ؤزػنذ َل ؤؽماْ الِلُت مً احخماؽاث مجلع
الِلُت واليظمحن الؾام والخاؾ واللجان والخؾُِىاث
والترىُت وجيُُم ؤؽلاء هُئت الخدزَع والِادز إلادازي
والنني ...الخ.
 جىمس وطاثل الخىاؿل في الِلُت بحن ؤؽلاء هُئت
الخدزَع والطلبت وإلادازٍحن.
ً
زاهُا :اليُادة والخخطُط للِلُت ،وذلّ مً خالْ جىمحر ما ًلي:
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 مخابؾت الؾمل ألاَادًمي(اخخُاحاث الِلُت ألؽلاء هُئت
الخدزَع) وإلادازي(اخخُاحاث الِلُت مً املىعنحن
والنىُحن) واملالي (محزاهُت الِلُت واخخُاحاتها).
 مخابؾت املىغىمت الدؼسَؾُت الخاؿت بالِلُت ٍخلّ
الخاؿت بظُاطاث وحؾلُماث الخؾُحن والترىُت والبدث
الؾلمي والخنسـ الؾلمي و....الخ.
 مخابؾت ألاؽماْ الخاؿت بظُاطاث ؤداء البيُت الخدخُت
للِلُت وكمان حىدتها.
 بؽداد خطط وطُاطاث للخناؽل مؿ املجخمؿ وجلبُت
اخخُاحاجه بن ؤمًُ ذلّ.
 جىمحر املىغىمت الدؼسَؾُت الخاؿت بظُاطاث إلازػاد
ألاَادًمي.
 جىمحر خطت للبدث الؾلمي والدزاطاث واطخيطاب دؽم
البدىر.
ً خىمس طُاطاث املِامأث الدصجُؾُت للمبدؽحن في مجاْ
الخدزَع والبدث الؾلمي ٍإملل ؽلى جدزَع للنـل
الدزاس ي.
 زطم طُاطاث إلوؼاء ؽالىاث مؿ بسامج دولُت ومدلُت
مؼابهت.
 وكؿ طُاطاث ليُاض زكا الجهاث املظخنُدة.
 بؽداد حؾلُماث ليُاض مخسحاث الخؾلم املظتهدمت
للمادة والبرهامج.
 بؽداد آلُت ليُاض وظبت جديً املخسحاث الخؾلمُت
للمىاد املدىطبت.
 وكؿ آلُاث مؾالت للمان السؽاًت الطالبُت وجيُُم حىدة
الخدماث امليدمت
 بؽداد طُاطاث وخطت بُئُت مالثمت لخطىٍس املهازاث
واليدزاث ألاَادًمُت والنىُت واملهىُت ألؽلاء هُئت
الخدزَع وإلادازٍت والنىُت.
ً
زالثا :اجباؼ زيامت الجزاهت:
 مخابؾت الؾمل ألاَادًمي كمً هطاو الؾسل وؤخالىُاث
الؾمل ألاَادًمي وإلادازي والظلىٍُاث الؾامت.
 الؾمل مؿ بدازة الِلُت في جنؾُل الجزاهت مً خُث:
 جىشَؿ الؾبء الخدزَس ي ؽلى ؤؽلاء هُئت الخدزَع
بؼِل ؽادْ وكمً هطاو الياهىن
 جيُُم ؤؽلاء هُئت الخدزَع وإلادازٍحن بدُادًت.
 جيُُم الطلبت إلدازة الِلُت وألؽلاء هُئت الخدزَع
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وللخدماث امليدمت لهم.
 مخابؾت مله الخؾُحن والترىُت.
 مخابؾت ىُاض حىدة ؽملُاث الخؾلم وجدظحن
مخسحاث حؾلم الطلبت
 مخابؾت مىىؿ الِلُت الالُتروهُت مً خالْ ووؼس
اليسازاث وؤؽماْ اللجان واليظم ومجلع الِلُت
والنؾالُاث الخاؿت بالِلُت واملاجمساث والظحر الراجُت
والدؼسَؾاث الخاؿت بالِلُت ؤو ذاث الـلت ....الخ.

لجىت مخابعت أعمال
أعضاء هيئت الخذريس

 ؤ .د .ؽمُد َلُت الحيىو
ً
زثِظا

ً
أوال :جحذيذ أسس اخخيار عضو هيئت الخذريس؛ ورلك من خالل
جوفير ما يلي:

 ؤ .د .فالب الحىامدة
ً
ؽلىا

 جددًد خطت واضحت الخخُاحاث الِلُت مً ؤؽلاء هُئت
الخدزَع.

 ؤ .د .ؽبد السخمً الؾسمان
ً
ؽلىا

 مطابيت املخيدم للىعُنت للدؼسَؾاث واملؾاًحر الالشمت الخخُاز
ؽلى هُئت الخدزَع.

 الاطخاذ ؤخمد فطاػت
َ
ً
ؽلىا وميسزا

 جددًد املطلىب مً ألاطاجرة وؤؽلاء هُئت الخدزَع املخنسفحن
للؾمل َلُا لخقطُت املجاالث املؾسمُت للخخـف والاؽخماد.
 مخابؾت مله َل ؽلى هُئت جدزَع في الِلُت مً خُث وحىد
ػهاداجه الجامؾُت وخبراجه وؤبدازه وطحرجه الراجُت مددزت
وخبراتهم الؾملُت ألاَادًمُت في الخخـف (واملهىت بن وحد).
 اؽخماد طُاطت وآلُت الطخيطاب ؤؽلاء هُئت جدزَع ألاحاهب
واملدلُحن مً ذوي الُناءة.
 بؽداد جيسٍس بؼإن مدي
اطخمسازهم في ؽملهم.

زباث الِادز الخدزَس ي ووظبت

 وحىد بسامج ودوزاث لسمؿ ٍناًت ؤؽلاء هُئت الخدزَع
ومىاؿناتهم مً ؤحل جديًُ زطالت اليظم وؤهدامه.
ً
زاهُا :الخطىٍس والخىمُت املهىُت؛ وذلّ مً خالْ جىمحر ما ًلي:
 بحادة مِامأث حصجُؾُت للمبدؽحن في مجاْ الخدزَع والبدث
الؾلمي املخمحز بما ًخىامً مؿ زئٍت الجامؾت.
 مخابؾت بحاشاث الخنسـ الؾلمي ألؽلاء هُئت الخدزَع.
ً
زالثا :ؤدواث الخيىٍم ألداء ؤؽلاء هُئت الخدزَع ؛ وذلّ مً خالْ
جىمحر ما ًلي:
 جددًد ؤدواث ىُاض لخيُُم ؤداء ؤؽلاء هُئت الخدزَع.
 بؽداد همىذج ًىضح مؾاًحر ؤداء ؤؽلاء هُئت الخدزَع
(الخدزَع النؾاْ ،املؾسمت في الاخخـاؾ ،اطخخدام طسو
الخدزَع املخىىؽت ،بدازة وىذ املداكسة ،اطخخدام وطاثل
الخيىٍم املىاطبت ،البدث الؾلمي ،الخإلُه واليؼس والترحمت،
الجىاثص الؾلمُت ،ؤوؼطت خدمت املجخمؿ  .....الخ ) وخنػ َل
ذلّ في مله َل ؽلى هُئت جدزَع.
ً
زابؾا :وظبت ؤؽلاء هُئت الخدزَع بامليازهت مؿ الطلبت ؛ وذلّ مً
خالْ جىمحر ما ًلي:
5

 جددًد وظبت ؽدد الطلبت بلى ؽدد ؤؽلاء هُئت الخدزَع
ً
مـلُا.
ٍ ناًت الِىادز النىُت لخىنُر البرامج َاملؼسل ؽلى املخخبر
وألامً في الِلُت ؽىد الامخداهاث.
 وظبت الِىادز إلادازٍت بلى ؽدد ؤؽلاء الهُئت الخدزَظُت في
البرهامج.
ً
خامظا :البدث الؾلمي ألؽلاء هُئت الخدزَع؛ وذلّ مً خالْ
جىمحر ما ًلي:
 جددًد وظبت ألابدار امليؼىزة في مجاالث ؽلمُت ؽاملُت مدُمت
ألؽلاء هُئت الخدزَع في الِلُت.
 جددًد ومخابؾت وظبت الدؽم املالي امليدم مً الجامؾت ؽلى
البدث الؾلمي في البرامج.
 جددًد وظبت ؤؽلاء هُئت الخدزَع في البرامج ممً لدحهم (h-
 )indexؤٍثر مً .10
 جددًد ؽدد اطدؼهاداث بدىر ؤؽلاء هُئت الخدزَع في
البرامج.
 جددًد وظبت ؤؽلاء الهُئت الخدزَظُت في البرهامج الحاؿلحن ؽلى
مؼازَؿ دؽم بدث ؽلمي
 جددًد وظبت ؤؽلاء الهُئت الخدزَظُت في البرهامج الحاؿلحن ؽلى
بساءة الاختراؼ ( ؤن وحدث)
 جددًد ؽدد مؼسوؽاث البدث الؾلمي املؼترٍت مؿ اليطاؼ
الـىاعي ؤو ؤؽلاء هُئت جدزَع في ماطظاث دولُت.
 بؽداد همىذج بهدل ىُاض مدي زكا وجيُُم ؤؽلاء هُئت
الخدزَع لُناًت ؤحهصة وميؼاث البدث الؾلمي
لجىت مخابؾت البِئت
الخؾلُمُت للِلُت

ؤؽلاء اللجىت
ً
 ألاطخاذ خظحن الحىامدة /زثِظا
ً
 د .مهىد ولُد الحداد  /ؽلىا.
ً
ً
 د .الاء بني ًىوع /ؽلىا وميسزا
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 .1حىدة املسامً والخجهحزاث؛ وٍخم ذلّ مً خالْ جىمحر ما ًلي:
 بؽداد جيسٍس خىْ مدي ؿالخُت وٍناًت مسامً للخدزَع
والبدث وؤماًٍ الدزاطت َالياؽاث الدزاطُت واملياؽد
والبِئت املىاطبت مً تهىٍت وبكاءة ومظاخت َامُت
للياؽاث الدزاطُت.


جددًد وظبت مؾدْ ؤحهصة الحاطىب التي ًمًُ
اطخخدامها لِل طالب.



الظعي بلى جطىٍس املسامً الخاؿت باليؼاطاث السٍاكُت
والصحُت والخدمُت ٍخىمحر مىاىه للظُازاث ًدىاطب
مؿ ؽدد الطلبت ومطاؽم والبىّ ومسجد ؤو مـلى
....الخ.



ؤؽداد اطدباهه مـلُت جىحه بلى ؤؽلاء هُئت الخدزَع
وإلادازٍحن والطلبت جخؾلً بمدي ٍناًت املسامً وحىدتها.



مخابؾت بًجاد ومخابؾت حىدة وؿالخُت املخخبراث
وألادواث النىُت التي جدخاحها الِلُت لخلبُت اخخُاحاث
املىاد الخدزَظُت والؾملُت وألابدار الؾلمُت.



مدي حاهحزًت الِلُت ملخطلباث الصحت والظالمت الؾامت،
وؽيد دوزاث جدزٍبُت جدىاطب مؿ ذلٍّ ،مخابؾت خيُبت
إلاطؾاماث وخسطُم وطنُاث الحسًٍ وطالمت دوزاث
املُاه وجدزٍب الخسوج في خالت مً مخسج الطىازت
ومرًباث الثلج واليلاء ؽلى اليىازق ؤن وحدث.



مخابؾت ما ًدخاحه الطلبت وهُئت الخدزَع واملىعنحن مً
ذوي الاخخُاحاث الخاؿت مً مسامً وخدماث.



مخابؾت طلباث الؼساء الخاؿت في جطىٍس وجددًث
ألاحهصة وألادواث الخؾلُمُت بما ًخماش ى مؿ مخطلباث
َلُت الحيىو.

 ؽيد دوزاث جدزٍبُت الطخخدام مـادز الخؾلم للطالب
والهُئت الخدزَظُت.
 .2مخابؾت مخطلباث الِلُت الخاؿت باملُخبت ،وذلّ مً خالْ جىمحر
ما ًلي:


جىمحر لِل ؽلى هُئت جدزَع خاطب بلي مصود بألُاث
البدث املخطىزة املخـلت بيىاؽد املؾلىماث إلالُتروهُت
في مجاْ جخـف الحيىو.



ؽيد دوزة ألؽلاء هُئت الخدزَع بؼإن ٍُنُت
اطخخدام البرامج إلالُتروهُت ذاث الـلت بِلُت الحيىو



بؽداد اطدباهه للهُئت الخدزَظُت جخؾلً بمدي مالثمت
مـادز الخؾلم الالُترووي للخخـف.



جدنحز الطلبت وؤؽلاء هُئت الخدزَع واملىعنحن مً
الاطخنادة مً الخدماث التي جىمسها املُخبت.



مخاطبت ؤؽلاء هُئت الخدزَع لتزًد اللجىت باملؾلىماث
الخاؿت بالُخب والدوزٍاث التي جيسز للنـل الدزاس ي
للطلبت ،ؽلى ؤن جِىن خدًثت وحقطي حمُؿ املجاالث
املؾسمُت للِلُت.



جىمحر املـادز ذاث الـلت بالخدزَع والؾلمُت والخؾلُمُت
.

 جىمس ألاحىاء الصحُت َالتهىٍت والخدمئت وألاماًٍ
واملياؽد الِامُت واملسٍدت للمطالؾت والدزاطت.
 .3الىطاثط الخؾلُمُت وجُىىلىحُا الخؾلُم ،وذلّ مً خالْ جىمحر
ما ًلي:
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مخابؾت وحىد وجطىٍس واطخددار ىىاؽد بُاهاث ؽاملُت
ومخاخت ألؽلاء هُئت الخدزَع وؽيد دوزة لخدزٍبهم
ؽلحها.



مخابؾت وحىد وجطىٍس واطخددار الىطاثط املخؾددة في
الخؾلُم .multimedia



مخابؾت وحىد وجطىٍس واطخددار وطاثل الاجـاْ
الحدًثت في الياؽاث الـنُت واملخخبراث َاالهترهذ لؼسح
املظاثل الؾلمُت وخلىلها.

 مخابؾت وحىد وجطىٍس واطخددار جىمس وطاثل الخؾلُم
إلالُترووي
 .4وطاثل الاجـاْ وػبُت إلاهترهذ وخدماث الحاطىب  ،وذلّ مً
خالْ جىمحر ما ًلي:

لجىت الخذماث
الطالبيت



ً
د . .الاء بني يووس  /رئيسا.
ً
ً
د .ؤخمد الغاهس /ؽلىا وميسزا.



د ؽماز السواػدة





مخابؾت وحىد وجطىٍس واطخددار جىمس وطاثل الاجـاْ
بؼبُت ألاهترهذ



مخابؾت وحىد وجطىٍس واطخددار ؤحهصة خاطىب
وبسمجُاث مىاطبت  ،وجِىن مخاخت لهُئت الخدزَع
واملىعنحن والطلبت بالبرامج .

 مخابؾت وحىد وجطىٍس واطخددار ؤهغمت ؤمىُت لحماًت
خـىؿُت املؾلىماث الصخـُت للطلبت وؽلى هُئت
الخدزَع والِلُت  ،وللحماًت مً النحروطاث.
 .1الخمُحن والازػاد الطالبي؛ وذلّ مً خالْ جىمحر ما ًلي:


جددًد ماؽلُت الظُاطاث وإلاحساءاث املخؾليت بةزػاد
الطلبت وجمُُجهم.



ؤؽداد لجان للطلبت وؤهدًت طالبُت جخؾلً بخخـف
الحيىو ٍلجىت جددًد الصٍازاث الؾلمُت الخازحُت (شٍازة
مدُمت  ،سجً  ،مجلع الىىاب  ،هيابت املدامحن،
املؾهد اليلاجي ...الخ ) وهادي زيافي احخماعي ٍخيدًم
اطدؼازاث ىاهىهُت ....الخ للجمهىز )



مخابؾت وظبت مؼازٍت الطلبت في مجالع الِلُت ولجان
الحىٍمت في الِلُت (املجلع الاطدؼازي).



جددًد وجطىٍس الظُاطاث وإلاحساءاث املخؾليت باإلزػاد
الىنس ي والاحخماعي.



بؽداد اطدباهه ليُاض زكا الطلبت ؽً هخاثج إلازػاد
الىنس ي والاحخماعي واملنهيَ ،ل مـل دزاس ي.
بؽداد جيسٍس مـلي ؽً مدي مؾالُت لجىت إلازػاد
الىنس ي والاحخماعي والتربىي.



 جددًد ؽدة دوزاث جدزٍبُت مىحهت للطلبت ودزحت (ؽلى
ألاىل َ 2ل مـل دزاس ي) ووكؿ اطدباهه ليُاض مدي
زكاهم ؽجها.
 .2الدظهُالث الطالبُت التي جيدمها الِلُت ،وذلّ مً خالْ جىمحر
ما ًلي:
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مخابؾت وجطىٍس الُخِب الخؾسٍني وإلازػادي للخدماث
الطالبُت.



الؾمل ؽلى مخابؾت املظاؽداث املالُت والؾُيُت للطلبت
املدخاححن.



جيدًم خىامص مادًت ومؾىىٍت للطلبت املخمحزًًٍ .خُسٍم
ؤواثل الِلُت في النـل وجيدًم لألوْ خـم مالي ودزؼ
جيدًس.



بؽداد اطدباهه ليُاض زكا الطلبت ؽً الدظهُالث

املادًت واملالُت والؾُيُت للطلبت املدخاححن .
 .3الؼاون الطالبُت ،وذلّ مً خالْ جىمحر ما ًلي:
 جىمحر ؤهغمت وهماذج اليبىْ والالخداو والخدىٍل
وإلاؽادة والجصاءاث الظلىٍُت محها.
 جىمحر ىاؽدة بُاهاث (ملخف خاؾ) لِل طالب جدخىي
ؽلى مؾلىماث ؽً طلىٍه ووؼاطه ومظخىاه ألاَادًمي
والاحخماعي.


جددًد ألاؽداد املطلىب ىبىلها في البرامج بما ًدىاطب
وطبُؾت البرهامج وبمِاهاجه



بًجاد آلُت للخإٍد مً مدي اطخؾداد الطلبت ؽلمُا
وذهىُا ووحداهُا للخؾلمٍ .ةؽداد امخدان ججسٍبي ٍناءة
للطلبت.



الظعي بلى جنؾُل الؾالىت بحن الطلبت وماطظاث
املجخمؿ ىبل الخسوج بلى ملمازطت املهىت .



جىمحر بخـاءاث ؽً ؤؽداد الطلبت مىشؽحن خظب،
الىىؼ  ،املسخلت الدزاطُت ،البرامج الدزاطُت ،الحالت
الاحخماؽُت والاىخـادًت  ....الخ



الخيظًُ مؿ ماطظاث الدولت وؤطىاو الؾمل لخىمس
مسؾ الؾمل لخسٍجحها

 جىمس طُاطاث وبحساءاث ػنامت وؽادلت لخإدًب الطلبت.
 .4ألاوؼطت الؾلمُت ،وذلّ مً خالْ جىمحر ما ًلي:


املؼازٍت الطلبت في املظابياث املدلُت والؾاملُت .

 جىمحر ؤدواث مدددة ألخر الخقرًت الساحؾت مً الطلبت
واملدزطحن لخطىٍس طسو الخدزَع
 .5ؽالىت الخسححن مؿ ؤزباب الؾمل ،وذلّ مً خالْ جىمحر ما ًلي:


جىمحر بُاهاث هخاثج الؾالىت مؿ ؽً ؤزباب الؾمل وحهاث
الخىعُه ٍ .مخاطبت الىيابت واللمان الاحخماعي ؽً
مدي ىبل خسححن حسغ.



جىمحر بُاهاث ؽً ؽدد ؤًام الخىعُه وؤؽداد املؼازٍحن
مً ؤزباب الؾمل وحهاث الخىعُه
جىمحر بُاهاث ؽً مدي زكا ؤزباب الؾمل ؽً مظخىي
الخسححن



وظبت جىعُه الخسححن ووحىد آلُاث ليُاض جىعُه
الخسححن.



ماؽلُت وطاثل الخىاؿل مؿ الخسححن وؤزباب الؾمل.



لجىت الخؾلُم والخؾلم.





ً
ألاطخاذ ؤخمد فطاػت  /زثِظا.

ً
ؽلىا  .1جددًد هدال البرهامج ألاَادًمي (الخطت إلاطتراجُجُت)؛ وذلّ
ؤ .د .فالب الحىامده /
ً
مً خالْ جىمحر ما ًلي:
وميسزا
ً
 مساحؾت الخطت إلاطتراجُجُت الخاؿت بالِلُت.
د .ؤخمد الغاهس  /ؽلىا.
 جددًد هدل ؽام للبرهامج ألاَادًمي ًيسجم مؿ زئٍت
وزطالت الجامؾت ومىزً ومؾلً ؽىه بؼِل واضح ،وؤن
9

ًددد هرا الهدل للمؾازل واملهازاث واليدزاث املخىخاة
 ،وبما ًخىامً مؿ خاحاث طىو الؾمل( .مً خالْ
مساحؾت الخطت إلاطتراجُجُت)


جددًد ؤهدال جنـُلُت مىبثيت ؽً الهدل الؾام
للبرهامج ألاَادًمي .



ؤػازٌ ؤصحاب الؾالىت في ؽملُت جـمُم ؤهدال
البرهامج ألاَادًمي ومساحؾه



بًجاد بلُت لسبط ؤهدال البرهامج ومخسحاث الخؾلم مؿ
ؤطع مسحؾُت ؽلى املظخىي املدلي وإلاىلُمي والؾالمي.



بؽداد اطدباهت ليُاض مدي مهم واطدُؾاب ؤؽلاء
هُئت الخدزَع والطلبت ألهدال البرهامج ألاَادًمي
ومخسحاث الخؾلم .



جددًد مدي جىامً ؤهدال البرهامج مؿ زئٍت وزطالت
الجامؾت.

 مساحؾت ؤهدال البرهامج بؼِل دوزي اجخالثم مؿ الخقحر
في زئٍت وزطالت الجامؾت وجطىٍس خاحاث طىو الؾمل
 .2هخاحاث الخؾلم ،وذلّ مً خالْ جىمحر ما ًلي:


بًجاد آلُاث وؤدواث ليُاض مخسحاث الخؾلم والاطخنادة
مجها في مساحؾت البرهامج ألاَادًمي وجيىٍمه



جىمحر مخسحاث حؾلم مً املؾازل ومهازاث وىدزاث
للبرهامج ألاَادًمي ىابلت لليُاض ،وجىمحر بحساءاث
ملساحؾت املخسحاث الخؾلُمُت للبرهامج.
املىاءمت بحن هخاحاث الخؾلم للبرهامج وواؿناث مظخىي
البرهامج في إلاطاز الىطني للماهالث



الخىاؿل مؿ ؤصحاب الؾالىت لخيُُم حىدة الخدزَع في
البرهامج



الخىاؿل مؿ الطلبت الخسححن للخثبذ مً مدي جديً
الطلبت الخسححن ملخسحاث الخؾلم .



 جددًد مؾدالث حؼقُل الطلبت.
 .3جطىٍس البرامج  ،وذلّ مً خالْ جىمحر ما ًلي:
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جددًد مله البرامج مً خالْ جددًد:
 . ؤهدال البرامج
 . مخسحاث الخؾلم وزبطها بمىاد البرامج
 . اطدباهت الطلبت املخىىؿ جخسحهم
 . خطت الخخـف
 . خطت دزاطُت بزػادًت
 . شجسة املىاد الدزاطُت
 . وؿه مخخـس ملىاد الخخـف
 . ىُاض مخسحاث الخؾلم
 . مـادز الخؾلم املخخــت



بًجاد خطت للمان حىدة البرامج وجدظِىه.

لجىت الخطت الدزاطُت

ً
 د .مهىد الحداد زثِظا.

ً
 د .ؽالء النىاؽحر /ؽلىا.

ً
ً
 ؤ.د .فالب الحىامدة /ؽلىا وميسزا.
ً
 وهغسا لىماة املسخىم باذن هللا حؾالى ؤ.د.
فالب الحىامدة ميد جيسز خل مدله د.
ً
ً
ؽلى الجبالي /ؽلىا وميسزا.

 .1جددًد ماؽلُت الخطت الدزاطُت؛ وذلّ مً خالْ جىمحر ما ًلي:


جددًد مدي ماؽلُت وجىامً الخطت الدزاطُت في جديًُ
ؤهدال البرهامج ألاَادًمي ومخسحاجه ،مؿ جيدًم
الؼىاهد وألادلت والبُاهاث الالشمت .



بؽداد ؤو جددًث ؤو ببياء الخطت الدزاطُت الخنـُلُت
للبرهامج ألاَادًمي ( امليسزاث الدزاطُت  ،ؽدد طاؽاث
الدزاطت  .....الخ )



ًجب ؤن جخلمً الخطت الدزاطُت املجاالث املؾسمُت
املطلىبت للخخـف



بُان مدي اوسجام الخطت الدزاطُت واحظاىها مؿ
الخُىىلىحُا الحدًثت في الخخـف والبدث الؾلمي ذاث
الؾالىت به

 جددًد مدي التزام الخطت بالدظلظل املىطيي للمظاىاث
واملخطلباث الظابيت
ب .2.جطىٍس الخطت الدزاطُت ،وذلّ مً خالْ جىمحر ما ًلي:
 جددًد امليازهاث املسحؾُت مؿ البرهامج املىاعسة في
ماطظاث حؾلُمُت مسمىىت لخطىٍس الخطت في كىئها


مدي جىامس املبرزاث لخطىٍس الخطت هغسا لحاحت املجخمؿ
املدلي



جطىٍس ىدزاث هُئت الخدزَع بةملامهم باالطتراجُجُاث
املدددة في جىؿُناث البرهامج وامليسزاث  ،وجطىٍس
ىدزاتهم ؽلى اطخخدامها .

 جِلُه الهُئت الخدزَظُت بلسوزة بؽداد خطت دزاطُت
جنـُلُت لِل مادة دزاطُت جخلمً املؾازل واملهازاث
واليدزاث املطلىب اٍدظابها:
. الىؿه الؾام امليسز الدزاس ي
 ، بُان وظبت الىغسي والؾملي
 . الهدل الؾام وألاهدال الخنـُلُت
 . هخاحاث الخؾلم
. املدخىٍاث الخنـُلُت للميسز الدزاس ي
 . الجدوْ الصمني للمداكساث
 . ؤطالُب الخدزَع والخيىٍم
 . الُخاب املؾخمد واملساحؿ املظاهدة
ب .3.هخاحاث الخؾلم ،وذلّ مً خالْ جىمحر ما ًلي:


جددًد آلُاث وؤدواث ليُاض مخسحاث الخؾلم
والاطخنادة مجها في مساحؾت املادة الدزاطُت وجيىٍمها.
جددًد مخسحاث حؾلم مً مؾازل ومهازاث وىدزاث لِل
مادة دزاطُت ىابلت لليُاض ،مىزيت ومـممت ،وبما
ًيسجم مؿ هخاحاث الخؾلم املؾلىت للبرهامج ألاَادًمي.



جددًد بحساءاث ملساحؾت املخسحاث الخؾلُمُت للمادة
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الدزاطُت وىُاطها

لجىت اليُاض والخيىٍم.





 جددًد بحساءاث بدازة مدزض املادة للمادة الدزاطُت.
 جددًد ؿُافت الىخاحاث بؼِل مىاطب لخدىاطب مؿ
مظخىٍاث املؾسمت املخخلنت خظب Blooms Taxonomy
وبدُث جِىن طهلت اليُاض.
اؽداد اطدباهه ليُاض زؤي الطلبت في حىدة جدزَع للمادة
الدزاطُت.
 .1الامخحاهاث؛ ورلك من خالل جوفير ما يلي:
 بؽداد همىذج مىخد لالمخداهاث (الاوْ والثاوي والجهاجي)
ٌؾمم ؽلى حمُؿ الهُئت الخدزَظُت وَؾبر ؽً ىُاض
هخاحاث الخؾلم بؼِل واضح .
 الظعي هدى ؤن ًِىن الخيُُم بطسٍيت ؽادلت وػنامت

ً
د .ؽماز السواػدة /زثِظا.
ً
د .الاء بني ًىوع/ؽلىا.
ً
د .ؤخمد الغاهس .ؽلىا



ؤن جخلمً ؤوزاو الامخدان ؽلى حؾلُماث الامخدان
بؼِل واضح .



جددًد ؽلى وزىت الامخدان الؾالماث لِل طااْ بؼِل
واضح.



مخابؾت وجددًد حؾلُماث واضحت لُُنُت الخؾامل مؿ
الحاالث الخاؿت للؾالماث () borderline cases



بؿداز حؾمُم ؽلى ؤؽلاء هُئت الخدزَع كسوزة ؽدم
بىسازه الؾالماث الجهاثُت للطلبت ؤو وؼسها بال بؾد بىسازها
مً ىبل مجلع الِلُت.
جددًد طسو الطؾً بالؾالمت مً خُث خً اطخئىال
الؾالمت وٍخم مساحؾت الؾالماث مً ىبل مجلع الِلُت.



وؼس الخؾلُماث الخـىؾ بالقؽ في الامخداهاث ؽلى
لىخاث إلاؽالهاث وفي ؤوزاو ألاطئلت.



جددًد خاالث الاطخؾاهت باملـنىماث ؤو بإي وطاثل
ؤخسي ؽىد جصحُذ اخخبازاث الطالب وواحباتهم
ومؼازَؾهم للمان ؤن َل مجاالث هىاجج حؾلم الطلبت
املخطط لها ىد جمذ حقطُتها .



جددًد الترجِباث الالشمت لخدزٍب هُئت الخدزَع في
الجاهبحن الىغسي والؾملي مً جيُُم الطالب
جددًد الخقرًت الساحؾت للطلبت خىْ وهخاثج جيُُمهم
خالْ َل مـل دزاس ي  ،وجِىن مصحىبت بالُاث
للمظاؽدة ؽىد اللسوزة.





 .2جىىؼ ؤدواث اليُاض ،وذلّ مً خالْ جىمحر ما ًلي:


جددًد آلُاث مخؾددة لخيُُم الطلبت للبرهامج.

 جددًد آلُاث لخيُُم املظاىاث الؾملُت َاملخخبراث واملؼازَؿ
وألابدار والخدزٍب
 .3جيُُم البرهامج ،وذلّ مً خالْ جىمحر ما ًلي:
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جددًد آلُاث لخيُُم حىدة الخدزَع في البرهامج.



جددًد آلُاث للخدظحن املظخمس بىاء ؽلى الخقرًت
الساحؾت مً اطدباهاث الطلبت للبرهامج



مخابؾت الالتزام مً ىبل هُئت الخدزَع والخيُُم الىازد
في جىؿُناث امليسزاث والبرهامج مؿ وحىد املسوهت
الِامُت لخديًُ اخخُاحاث املجمىؽاث املخخلنت مً
الطلبت



جبلُك الهُئت الخدزَظُت بلسوزة بؽالم الطلبت ميدما
وبـىزة َاملت بمخطلباث امليسزاث مً خالْ جىؿُناث
امليسزاث والتي جخلمً املؾازل واملهازاث املظتهدمت
بالخطىٍس واملخطلباث التي ًيبغي ؤدائها  ،وؽملُاث جيُُم
الطلبت .



مخابؾت جيظً جدزَع امليسزاث مؿ املنسداث املؾطاة
للطلبت ومؿ جىؿُناث امليسزاث



مخابؾت الُخب امليسزة واملساحؿ خدًثت وجخلمً اخس
الخطىزاث في مجاْ الدزاطت
مخابؾت جىكُذ مخطلباث خلىز الطلبت في امليسزاث ،
وٍلصمىن بالحلىز ٍ ،ما جخم مساىبت مدي التزامهم
برلّ مً خالْ ادخاْ القُاب الُتروهُا بؼِل ًىمي.



مخابؾت جصوٍد الياثمحن بةدازة البرهامج (زثِع اليظم ؤو
فحره مً املظاولحن ) بخيازٍس ؽً جدزَع َل ميسز مً
امليسزاث ؽلى ؤن حؼمل هره الخيازٍس ؽلى جنـُل خىْ
مدخىٍاث امليسز التي خطط لها ولم ًخم جدزَظها  ،وؽلى
ؤي ؿؾىباث جمذ مىاحهتها ؽىد اطخخدام اطتراجُجُاث
الخدزَع التي خطط لها.



جيىٍم داخلي لبرهامج املاحظخحر بهدل جدظحن وجطىٍس
البرهامج.



مىاىؼت وبىساز الخـىزاث ألاولُت لخطط زطاثل
املاحظخحر.



جىشَؿ إلاػسال ؽلى السطاثل بحن ؤؽلاء هُئت الخدزَع
ومً اللىابط املدددة.



الخيظًُ مؿ املؼسمحن ؽلى السطاثل الؾلمُت في اخخُاز
ؤؽلاء لجىت املىاىؼت.



الخيظًُ مؿ مجلع الِلُت مُما ًخف جىشَؿ ميسزاث
الدزاطاث الؾلُا.



وكؿ إلاطاز الؾام لخطت البدث واليىاؽد املىغمت
لُُنُت ٍخابت السطالت الؾلمُت وطباؽتها وبخساحها
وجيدًمها وهماذج جيازٍس لجىت املىاىؼت والحُم ؽلى
السطالت.



مخابؾت جطىٍس وجددًث الُخب املىهجُت املؾخمدة
للخدزَع.



لجىت الذارساث
العليا

ً
 د .عبذ الرحمن العرمان رئيسا
ً
 زثِع ىظم الياهىن الؾام ؽلىا

ً
 زثِع ىظم الياهىن الخاؾ ؽلىا
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لجىت مؾادلت املىاد

ً
 ؽمُد َلُت الحيىو /زثِظا
ً
 زثِع ىظم الياهىن الؾام  /ؽلىا

ً
 زثِع ىظم الياهىن الخاؾ/ؽلىا
َ
ً
 الاطخاذ ؤخمد فطاػت /ؽلىا وميسزا



خث ؤؽلاء الهُئت الخدزَظُت ؽلى الاطخنادة مً حاثصة
اليؼس للبدىر امليؼىزة.



املؼازٍت في املاجمساث والىدواث الؾلمُت التي حؾيد خازج
الجامؾت في الخخــاث ذاث الؾالىت بالِلُت.

.1

مخابؾت الخطت الدزاطُت لِلُاث الحيىو والياهىن في
الجامؾاث ألازدهُت والؾاملُت .
جطىٍس الخطط الدزاطُت في الِلُت بما ًديً ؤهدال
الِلُت والجامؾت خظب مؾاًحر ألاؽخماد والجىدة .
مخابؾت وؿه املظاو والخديً مً املخطلباث الظابيت .
مطابيت منسداث املادة املطلىب مؾادلتها ألخد امليسزاث
التي جخلمجها الخطت .
حمؿ وؿه املادة للجامؾاث والِلُاث املدىْ مجها
الطالب في ؤزػُه للسحىؼ الحها ؽىد الحاحت .
ألاخخناظ بيسخت مً املؾادالث في مله الطخخدامها
ملؾادالث مؼابهت .
ؽمل حدوْ ازػاد للطلبت وىذ الدسجُل.
جددًد املسػدًً الاَادًمحن للطلبت خظب ازىامهم
الجامؾُت.

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

لجىت الخخطُط الاطتراجُجي:

ً
زثِظا

 ؤ .د .هادًا ىصماز
ً
 ؤ.د .ؤخمد الحىامدة ؽلىا
ً
ؽلىا
 د .مهىد الحداد

لجىت خدمت املجخمؿ املدلي  ؤخمد الغاهس
والؾمل الخطىعي ،والخىؽُت  د .ؽبد املهدي اللمىز
والازػاد
 د .الاء بني ًىوع
 الظُد خظحن الحىامدة

زثِظا
ً
ؽلىا



اؽداد الخطت الاطتراجُجُت الخاؿت بالِلُت والظعي الى
جطىٍسها.



اؽداد الخطت الخىنُرًت الخاؿت بالِلُت .



اؽداد خطت ادازة املخاطس الخاؿت بالِلُت .



اؽداد السئٍت والسطالت واليُم والاهدال الخاؿت بالِلُت .



الظعي ليؼس السئٍت والسطالت واليُم والاهدال.



مساحؾت الخطت الاطتراجُجُت والخطت الخىنُرًت وخطت ادازة
املخاطس لخدظُجها بذا لصم الامس.



جخخف هره اللجىت بالخخطُط والخىغُم لخىنُر ؤوؼطت
خدمت املجخمؿ امليدمت مً الِلُت وميظىبحها بهدل الازجياء
بالخدماث الخؾلُمُت للمجخمؿ والخيىٍم الدوزي لهره
الخدماث ً
بىاء ؽلى ؤزاء املظخنُدًً ،لخىححهها بلى خاحاث
املجخمؿ التي جخدمها الِلُت .بدُث ًِىن مؾدْ مـلي وؼاط
واخد ؽلى الاىل.



جيىٍت ؽالىت الِلُت باملجخمؿ والجهىق به مً طاثس هىاخُه
ملىاحهت مخخله خاحاجه ومخطلباجه مً خالْ طسح البرامج
والدوزاث الخدزٍبُت التي حظاهم في زمؿ ٍناءة ؤمساد املجخمؿ.



املظاهمت في وؼس الثيامت الياهىهُت واملؾسمت والىعي الؾلمي
ملخخله ىطاؽاث املجخمؿ.



جيدًم الاطدؼازاث الياهىهُت ملخخله مئاث وهُئاث املجخمؿ
لحل مؼِلت جخف املجخمؿ.

ؽلىا
ً
ؽلىا.
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جديًُ ؤهماط مً الؼساٍت الناؽلت بحن مخخله ىطاؽاث
املجخمؿ.
وؼس الىعي الياهىوي بحن ؤمساد املجخمؿ بالخؾاون مؿ الجهاث
ذاث الؾالىت.
بجاخت النسؿت ؤمام ؤؽلاء هُئت الخدزَع مً ذوي الخبرة
لدظخنُد مجهم املاطظاث و الجمؾُاث املخخلنت في ػتى
املجاالث.



خث ميظىبي الِلُت ؽلى املؼازٍت في ؤوؼطت خدمت املجخمؿ



زؿد وجىغُم وجىزًُ ؤوؼطت خدمت املجخمؿ وجطىٍسها.
ومخابؾت جىزًُ ألاوؼطت (َاالطدؼازاث ،والخدماث الؾالحُت،
واملداكساث وهدى ذلّ).



اؿداز ػهاداث باليؼاط امليدم.



اطخيباْ وجىزًُ اطخمازاث املؼازٍت في وؼاط لخدمت
املجخمؿ.



بؽداد جيسٍس ؽً ؤوؼطت خدمت املجخمؿ وزمؾها بلى وٍُل
الِلُت.



جيىٍم مؼازٍت الِلُت في ؤوؼطت ومؾالُاث خدمت املجخمؿ.



زبط حاهب مً املىاد الدزاطُت ٍمادة الؾُادة الياهىهُت
ً
باخخُاحاث ىطاؼ الخدماث مً خالْ جخـُف حاهبا مً
الهُئاث الخدزَظُت والطلبت لخيدًم الاطدؼازاث الياهىهُت
املجاهُت وجخؾاون ؽلى دزاطت املؼُالث التي جىاحه املجخمؿ
املدلي والؾمل ؽلى جيدًم الحلىْ لها .وحؾل هره املؼُالث
مدازا البداثهم وهماذج ؽملُت ًدزطىجها لطلبتهم.
خلىز الحلياث الؾلمُت املجخمؾُت.



جـمُم مىىؿ الُترووي لخليى والسد ؽلى الاطدؼازاث
الياهىهُت املجاهُت وجدىٍلها خظب الاخخـاؾ وازطاْ املىاد
الالُتروهُت.
الؾمل ؽلى حؾمًُ منهىم دوز املجخم ــؿ ملدلي في دؽـم مظحرة
الِلُت والجامؾ ــت مً خالْ الىدواث ووزغ الؾمل للخىؽُت
بالترار الىطني والخىاؿل املظخمس مؿ ىطاؽاث املجخمؿ املدلي
.



جددًد الاؽماْ الخطىؽُت التي ًدخاحها املجخمؿ املدلي
وزؿدها للؾمل ؽلى حؾمًُ املناهُم الترازُت .
ً
ؤَادًمُا.
الاحخماؼ مؿ الطلبت املخؾثرًً



الاحخماؼ مؿ الطلبت في خالت القُاب املخُسز الري ًصٍد ؽً
خمظت فُاباث.
الاحخماؼ مؿ الطلبت في خالت طلب الاوسحاب مً ميسز ما.



مىاىؼت ٍُنُت جنؾُل إلازػاد ألاَادًمي.



الاحخماؼ مؿ الطلبت الحاؿلحن ؽلى بهراز ؤَادًمي ،بظبب
اهخناق املؾدْ التراٍمي.
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لجىت الجودة
وجضم كل من:

العليا

.1
.2
.3
.4
.5



مؾالجت املؼُالث الظلىٍُت والىنظُت التي ًىاحهها الطلبت.



مؾالجت املؼُالث الظلىٍُت الاحخماؽُت التي ًىاحهها الطلبت



جيدًم املداكساث والىدواث والدوزاث الخدزٍبُت في مجاْ
الخىحُه وإلازػاد.



الظعي هدى جىمُت مىاهب طلبت الِلُت وىدزاتهم إلابداؽُت
وحؾصٍصها.



حؾصٍص زيت طلبت الِلُت بإهنظهم ،وؤهمُت الاؽخماد ؽلى الراث.

 دؽم الظلىٍُاث إلاًجابُت ،والؾمل ؽلى جىمُتها ،ومؾالجت
الظلىٍُاث الظلبُت.
ً
 مظاؽدة طلبت الِلُت املخؾثرًً دزاطُا ؽلى جدظحن ؤوكاؽهم
ألاَادًمُت.
 الاهخمام بداالث القُاب ،والخؾسل ؽلى ؤطبابه ،وطسو
مؾالجخه.
 جيدًم الىـاثذ املخؾليت باإلزػاد الىنس ي والتربىي وألاَادًمي
لطلبت الِلُت.
عميذ كليت الحلوق أ .د .هاديا وجِىن طُاطاتها ومهامها :
ً
كزمار رئيسا.
 زطم الظُاطت الؾامت للجىدة في الِلُت.
رئيس كسم اللاهون العام أ .د.
 مخابؾت اؽماْ الجىدة في الِلُت ومىاىؼت اللجان
غالب الحوامذة .عضوا.
باؽمالها.
رئيس كسم اللاهون الخاص د.
 الؾمل ؽلى جطبًُ مؾاًحر الجىدة املدلُت وإلاىلُمُت
عالء الفواعير  .عضوا.
والؾاملُت في الؾملُت الخؾلُمُت للِلُت.
رئيس لجىت الجودة في الكليت د.
 الؾمل ؽلى جطبًُ مؾاًحر الجىدة في الىىاحي إلادازٍت
ً
مهىذ الحذاد .عضوا.
الداؽمت للؾملُت الخؾلُمُت.
مسؤول الجودة في الكليت السيذ
 وكؿ الىماذج الخاؿت بةحساءاث الؾمل في الِلُت.
ً
ً
أحمذ غطاصت .عضوا وملررا.
 إلاػسال واملخابؾت لظحر الؾملُت الخؾلُمُت.
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الخيُُم املظخمس واملساحؾت لإلحساءاث الخؾلُمُت وإلادازٍت
بما في ذلّ اؽداد الخطت الاطتراجُجُت لِلت الحيىو
ومخابؾت مله املظاىاث بما ًخنً مؿ مؾاًحر كبط
الجىدة.



وكؿ الاحىدة الخاؿت بالؾملُت الخؾلُمُت والادازٍت
ومساىبت جىنُرها.



الخيظًُ املظخمس مؿ لجىت الجامؾت للىىؽُت وكبط
الجىدة.



جىشَؿ املهام الخاؿت بالجىدة ؽلى اؽلاء هُئت الخدزَع
وحؼُُل لجان مسؽُت الهجاش مؾاًحر الجىدة املطلىبت.



اؽداد الخطت الاطتراجُجُت الخاؿت بالِلُت والظعي الى
جطىٍسها.



اؽداد الخطت الخىنُرًت الخاؿت بالِلُت .



اؽداد خطت ادازة املخاطس الخاؿت بالِلُت .



اؽداد السئٍت والسطالت واليُم والاهدال الخاؿت

بالِلُت .

لجىت الخحليم
والخأديب والخظلم

ً
أ .د.غالب الحوامذة رئيسا،
د .عالء الفواعير .عضو
د .مهىذ الحذاد .عضو
د.الاء بني يووس عضو احخياط.

.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
لجىت امخدان الُناءة
الجامعي

الظعي ليؼس السئٍت والسطالت واليُم والاهدال.

 جيدًم جيسٍس منـل ؽً ؽمل اللجىت.
الخديًُ مؿ الطلبت املخالنحن لىغام الخإدًب في حامؾت
حسغ والىغس في املخالناث املظلُُت الـادزة ؽجهم
املىـىؾ ؽلحها في املادة ( )4مً هغام الخإدًب في حامؾت
حسغ ،وٍِىن ذلّ ً
بىاء ؽلى جيظِب ؽلى هُئت الخدزَع ؤو
الؾمُد.
كبط طلىٌ الطلبت ومً في خُمهم داخل الِلُت ؤو في ؤي
مً مساميها.
تهرًب طلىٌ الطلبت املخالنحن ومؾالجتها باألطالُب التربىٍت
املخاخت في الِلُت.
دؽىة مً جدؽى الحاحت بلى طماؼ ؤىىاله مً اطسال
اليلُت ؤومً ؤؽلاء هُئت الخدزَع.
بىساز الؾيىباث الخإدًبُت ؽلى الطلبت املخالنحن خظب هف
املادة (/5ؤ-ط) مً هغام الخإدًب في حامؾت حسغ.
زمؿ ىسازاث اللجىت بلى ؽمُد الِلُت ملخاطبت الجهت املؾىُت.
مخذ ؿىدوو الؼِاوي والاىتراخاث الخاؾ بالِلُت
وزؿدها وبؽداد جيسٍس برلّ وبزطاله للؾمُد إلحساء الالشم.

د .عالء الفواعير رئيس اللجىت وعضويت  اؽداد ىىاثم باطماء الطلبت املخىىؿ جخسحهم واملؾىحن بامخدان
جميع أعضاء هيئت الخذريس.
الُناءة الجامعي.
ً
 مخابؾت َل املظخجداث الخاؿت بامخدان الُناءة وميا لخؾلُماث
الخؾلُم الؾالي وهُئت اؽخماد مىطظاث الخؾلُم الؾالي وكمان
حىدتها.
 مخابؾت الطلبت الخاكؾحن المخدان الُناءة مً خالْ ؽيد
دوزاث جدزٍبُت ؽلى امخدان الُناءة ًيدمها لهم اؽلاء هُئت
الخدزَع ٌ
َل خظب جخــت
 اؽداد حدوْ شمني ومِاوي ومىكىعي ًيىم َل ؽلى مً اؽلاء
الهُئت الخدزَظُت بخيدًم مداكسة ججسٍبت كمً جخــه
الدىًُ .
 مخابؾت مخخبر حىدة وؿالخُت مخخبر الحاطىب الري ٌسخلؿ له
الطلبت في امخدان الُناءة الجامعي.
 مخابؾت هخاثج الامخدان وجدلحها والىىىل ؽىد خاالث فحر مخيً
(ؤن وحد) وؽسكها ؽلى مجلع الِلُت مىاىؼتها وخنغها في املله
اللجىت.

حؼُُل لجىت الخىؽُت
والازػاد

 جيدًم الُت مؾالت لسمؿ اجيان الطلبت المخدان الُناءة
ً
 خث اؽلاء هُئت الخدزَع في الِلُت ؽلى ان ًِىن حاهبا مً
اطئلتهم لالمخداهاث (ألاوْ والثاوي والجهاجي) جِىن مً هىؼ
(الاخخُاز املخؾدد ).
 الاحخماؼ مؿ الطلبت املخؾثرًً ؤَادًمُاً.

ً
ؤ .د .فالب الحىامدة زثِظا،
ؤ.د .هادًا ىصماز

 الاحخماؼ مؿ الطلبت في خالت القُاب املخُسز الري ًصٍد ؽً
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خمظت فُاباث.

د .ؽالء النىاؽحر،
د .مهىد الحداد
ً
ومظدؼازا مً َلُت التربُت

 الاحخماؼ مؿ الطلبت في خالت طلب الاوسحاب مً ميسز ما.
 مىاىؼت ٍُنُت جنؾُل إلازػاد ألاَادًمي.
 الاحخماؼ مؿ الطلبت الحاؿلحن ؽلى بهراز ؤَادًمي ،بظبب
اهخناق املؾدْ التراٍمي.
 مؾالجت املؼُالث الظلىٍُت والىنظُت التي ًىاحهها الطلبت.
 مؾالجت املؼُالث الظلىٍُت الاحخماؽُت التي ًىاحهها الطلبت
 جيدًم املداكساث والىدواث والدوزاث الخدزٍبُت في مجاْ
الخىحُه وإلازػاد.
 الظعي هدى جىمُت مىاهب طلبت الِلُت وىدزاتهم إلابداؽُت
وحؾصٍصها.
 حؾصٍص زيت طلبت الِلُت بإهنظهم ،وؤهمُت الاؽخماد ؽلى الراث.
 دؽم الظلىٍُاث إلاًجابُت ،والؾمل ؽلى جىمُتها ،ومؾالجت
الظلىٍُاث الظلبُت.
ً
 مظاؽدة طلبت الِلُت املخؾثرًً دزاطُا ؽلى جدظحن ؤوكاؽهم
ألاَادًمُت.
 الاهخمام بداالث القُاب ،والخؾسل ؽلى ؤطبابه ،وطسو مؾالجخه.

 جيدًم الىـاثذ املخؾليت باإلزػاد الىنس ي والتربىي وألاَادًمي
لطلبت الِلُت.
ً
مالحظت  :يسخعاض عن أ.د .غالب الحوامذة هظرا لوفاة املرحوم بارن هللا حعالى برئيس كسم اللاهون العام د .على الجبالي في
جميع اللجان واملجالس بحكم اللاهون والاهظمت .وكرار مجلس الكليت ركم ( )2021/2020/11بخاريخ 2021/6/16م.
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