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 مقدمة: -أوالا 

م فً هدٌٌة الرهادي على هساحة قددراا 3991/ 2/2تأسست كلٍة الزراعة / جاهعة االًبار فً 

حٍددب بلددد عدددد ال لبددة  3993/  3992، بددد ا الدراسددة فٍيددا فددً العددام الدراسددً  دوًددن 91

طالب وبثالثة  قسام علوٍة اً  قسدام الرربدة والوٍداٍ والويا دٍح اليقلٍدة  331الوقبولٍي فٍيا 

والوراعددً والثددروح اليٍواًٍددة ، وبعددداا تددن اسددريدا  قسددن البسددرة واٌدسددة اليدددا   فددً العددام 

م تددن افررددام قسددوً وقاٌددة الٌبدداا والذددٌاعاا ال  ا ٍددة ، 0111ام  م ، وفددً عدد 0111/0113

( 7تن اسريدا  قسن االقرذاد الزراعً ، وب لك ٌكوى عدد األقسام فً الكلٍة ) 0112وفً عام 

 قسام علوٍة هؤالة إلعداد ال لبة وتزوٌدان بأحد  الوعارف والويداراا الزراعٍدة الور دورح ، 

الواجسدرٍر فدً  قسدام الرربدة والوٍداٍ والويا دٍح اليقلٍدة م اسدريدثت دراسدة 3999وفً عام 

والثددروح اليٍواًٍددة فعددالس عددي اسددريدا  دراسددة الدددكروراٍ فددً قسددوً الرربددة والوٍدداٍ والثددروح 

م دراسددة الدددكروراٍ  فددً  قسددن الويا ددٍح اليقلٍددة 0112اليٍواًٍددة ،  فددٍي الٍيددا فددً العددام 

دا   ، وتدن اسدريدثت دراسدة الواجسدرٍر فدً ودراسة الواجسرٍر فً قسن البسدرٌة واٌدسدة اليد

 ، 0131-0130قسن االقرذاد الزراعً فً ه لع العام 

 

 الرؤية
إعدددد وددرددر لؤ عددي ععلاددًف ردعلى ددفح ععدل دللا لددن للاددر دل افلددفث دلزردعاددي دل دا ددي    

 رلردوبي دل طرر دلعفللي في دلاطفع دلزردعي.
 الرسالة

  ااددا دل للاددي دللمدد ددلي ردلر بددي فددي دل ةااددر ر  الددي دلادددردث دلب ددراي ردلل ددرض      
بفلاطفع دلزردعي في دلبعد رخدلدي دللؤممدفث دلععلادي ردلددردلر ذدث دلعمندي لد  خدمر 
زادددفدن إل فاادددي دسرض بفمددد خددت دل افلدددفث دلزردعادددي دل دا دددي ر ي ادددر دلودددرددر دلب دددراي 

 ر في  طرار دلاطفع دلزردعي.دلرمطاي ردلل ادلي لععل
 األهداف

 

  -ذِذف الكل٘ح إلٔ ذحق٘ق األُذاف العلو٘ح فٖ أدًاٍ ّرلك اًطالقاً هي ذحق٘ق سسالرِا :
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  ذخرررشٗط ةلثرررح هررردّدٗي تاررررذز الوعررراس ف ّالوِررراساخ الدسا ٘رررح هررري رولرررح  رررِادج

 الثكالْسْٗس . 

  ٔسفذ الذّائش الدسا ٘ح ّالقطرا  الخراب ترالكْادس العلو٘رح الو ُلرح تورا ٗر شش اٗعات٘راً  لر

 ذطْس اإلًراض الدسا ٖ كواً ًّْ اً . 

  الوساُوح فٖ ذخشض كْادس  لو٘ح ه ُلرح هري رولرح  رِادذٖ الواظسرر٘ش ّالرذكرْساٍ لشفرذ

 العاهعاخ ّالذّائش راخ العالقح تالرخصص الدسا ٖ. 

  الررذّائش الدسا ٘رح هرري قررال  ذقررذٗن ااسرلراساخ العلو٘ررح الدسا ٘ررح ّتوررا  العور  العرراد هرر

 ٗخذم ذطْٗش القطا  الدسا ٖ فٖ الثلذ . 

  . ذقذٗن ااسرلاساخ العلو٘ح فٖ الوعال٘ي الٌثاذٖ ّ الحْ٘اًٖ لوداس ٖ  هحافظح ااًثاس 

   هْاكثررح الرطررْس العلوررٖ فررٖ العاهعرراخ العشت٘ررح ّاألظٌث٘ررح هرري قررال  ذعدٗررد الدٗرراساخ

 العلو٘ح للرذسٗس٘٘ي ّذذسٗة الطلثح ّالحصْ   لٔ الوصادس العلو٘ح الحذٗصح. 

  اان دلب ث دلععلي ردلذي اع بر ل  أ دت لارلدفث دل اددت ردلرندي فدي دلاطدفع  
 دلزردعي.
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 مجلس الكلية 

 العميد

 :لخارطة التنظيميةا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     

 

 مكتب العميد أمانة مجلس الكلية

معاون العميد للشؤون 

 العلمية والدراسات العليا
معاون العميد لشؤون 

 الطلبة

 وحدة التخطيط والمتابعة

الدراسات  العلمية و وحدةال

 العليا
شعبة التسجيل وشؤون 

 الطلبة

 وحدة التسجيل

 وحدة المخازن وحدة الوثائق

 الوحدة المالية

 الوحدة االدارية

معاون العميد للشؤون 

 االدارية

 وحدة العالقات الثقافية

 

التربة قسن       
 والموارد المائية 

 

 االنتاج الحيواني قسن 
 

 المحاصيل قسن   
 الحقلية 

 

 وحدة الصيانة والخدمات 

البستنة وهندسة قسم  وحدة المجلة العلمية
 الحدائق

 

 علوم االغذيةقسم 
 

 وحدة المكتبة

 وحدة التعليم المستمر

 وقاية النباتقسم 
 

 وحدة األنشطة الطالبية

وحدة التوجيه واإلرشاد 

 التربوي
 وحدة المجانية

 الوحدة القانونية

إستعالمات وأمن الكلية 

 )المتابعة(

وحدة ابن سينا للتعليم  وحدة اإلعالم

 االلكتروني

قسم االقتصاد 

 الزراعي

 الزراعيةمكتب االستشارات 

 
 لجنة الترقيات

 

ضمان الجودة  شعبة

 عتماد االكاديميواال



4 
 

 التشكيالت االدارية التابعة لعميد الكمية: -ثانياا 
الود   ر دل  وار دعددري دللخ ص ب لظات ردددرن مور فراي علاد دلوعاي، ر  :مكتب العميد -1

 رصف دلل فت دلرظاىاي للو ب دلعلاد بفع ي:
 دلردرد ل  دلر دن دإلددراي ردلاافت ب ماار دلو ب دلردردندلخفراي دم مت براد دلوعاي  - أ

في دف ر )براد دلعلاد(  ت إدخفله إلل دلعلاد لةرض  راا ه دلل دلر ددث دإلددراي 
 ردسنمفت دلععلاي ور ب مب دخ صفصه.

رمفل ف دلل دع  ىفظ ردددرن ر  - ب صددر دلردرد دلمري ردلاافت بطبفعي دلو ب دلمراي رد  د 
لل ففظي رخفرج دلوعاي ردإلافبي ععل دلو ب دلمراي دلل لي رد ردلا فث دللعلاي ددخ
 ععل و لف  أمردر ف.

أر  أر دلر ددث دللعلاي  رنات دلردرد دلمري لعو ب دلخفرااي ر  راع ف ععل دسنمفت - ث
 .رل فبعي دافبف  ف  ىظ ف في لعىي دلردرد دلمري

 .لرعه ىظ دلو ب في دللعىفث دللراردن في لو ب دلعلاد وم  مب  - ث
 دلرد ععل دل ف ف ر  رار دللوفللفث دلل دلعلاد. - ج
 دخفل ت ألاه.خبفر دلعلاد بفس خفص دلزدلرا  ر لظات دابفر دلضارف رأدم  - ح
 دلا فث دللخ عىي  عك دلصفدرن بفمت لو ب علاد دلوعاي.طبفعي دلو ب دللراه دلل  - خ
أر أي أنفلي دعل طي دللخ عىي ردعل زدلفث ردللردعاد دلل ددن  د ذوار دلعلاد بلردعا - د

 خفصي بذلك.رفا لذورن لع لدن لردعاد علر أخرى، 
  لىاذ دسردلر دلرملاي ردسعلفر دل ي اوعف ب ف ل  نبر دلعلاد. - ذ

س دلوعاي بفع بفر ف دلمعطي : دل  وار دعددري دللعلي بفلفلي مر لاعامانة مجمس الكمية -2
لعلاعس رعضراي  ل  دلماد دلعلاد رلامفً  ردلذي عفدن لف ا ور  في دلوعاي، دعععل

ررؤمفء دسنمفت دلععلاي في  رلعفر   ؤر  دلطعبي، روذلك دللعفرلا  دلععلي ردإلددري
 ف، أعضفء دل الي دل دراماي فا با  دلوعاي رألا  لاعس دلوعاي ردلذي ا ت دخ افره ل 

 عاي لبف رن بفلماد علاد دلوعاي، رالو  باف  رصف ل فل ف بفع ي: ر بط ألفلي لاعس دلو
ذدث  دلوعايفعلفر لاعس لخفصي ب ر اا رل فبعي ور دسلرر دلععلاي ردإلددراي د - أ

دل ي  طرح في لاعس دلوعاي   ؤر  دلطعبي رأبيعضفء دل الي دل دراماي دلعمني 
، سم  صفر لصفدني لاعس دلافلعي دلوعاي سر ارت ب درال ف في ل فضر لاع

 ععا ف.
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 لظات ادرر دعلفر لاعس دلوعاي ر رزاعه ععل دلمفدن دععضفء بعد لردفاي دلعلاد   - ب
 راف ه.ععل ل  

دلصفدرن ل  خمر لاعس دلافلعي  راا فث دلماد رلاس دلافلعي ل فبعي   - ث
 رل فضر ف لةرض دلل فبعي ردل لىاذ.

 يردل راا فث دلرملاي دللرمعي ل  دلرزدرن ردلافلع بعرض رل فبعي ر لىاذ دلو  - ث
طعبي دلدردمفث دسرلاي ردلععاف ردلل ععاي  ردلا فث دسخرى في دل ؤر  دلعفلي ر ؤر 

 م افث لاعس دلافلعي.بص
 لععلاي سعضفء دل الي دل دراماي.في طعبفث دل رنافث درد خفذ دل رصافث دللظر  - ج
في دلطعبفث دللادلي ل  نبر طعبي دلدردمفث دسرلاي رد خفذ دل رصافث دللظر  - ح

  فعث  رنا  دلااد. ، فعث دل ياار، رفن لمبي دلةافبو
 بلردضان دلدردمفث دلععاف ذدث دلعمني.دللظر رد خفذ دل رصافث بور لف ا ععا  - خ
د خفذ دل رصافث ردلاردردث بور لف ا ععا بلم اددث ردعلرر دل ي   فر ل  دعنمفت  - د

 دلععلاي در لعفرلي دلعلددء ردل ي   طعب لعفلا  ف رفاًف لصم افث لاعس دلوعاي.
ددراًف  :  ر بط  عبي ضلف  دلاردن ردعع لفد دسوفدالي  اوعافً شعبة ضمان الجودة -3 رد 

بعلاد دلوعاي رفلاًف بامت دلاردن في رلفمي دلافلعي، رند دم  د ث دل عبي ضل  
،   ور   ذه دل عبي ل   مث 2212دعم  ددث ل عب دلاردن في دلافلعي خمر عفت 

ر ددث  ي: ر دن ضلف  دلاردن، ر دن دل دراب ردلدعت دلىلي، ر دن  ارات دسددء، 
 ن ررصى ف دلرظاىي ل  خمر دع ي: رالو  باف  ل فت  عبي دلارد

ل فبعي دل ىفصار دلىلاي ذدث دلعمني ب لىاذ مافمي دلاردن في دلوعاي ردس ردف ععل  - أ
  لىاذ ف ردللع لدن ل  نبر نمت ضلف  دلاردن ردعع لفد في رلفمي دلافلعي.

رضن ر لىاذ خطط ربردلج دلاردن ععل لم رى دلوعاي ب ور ل لفما لن مافمفث  - ب
 عل لم رى دلافلعي.دلاردن ع

ل فبعي  طباا ر ارات لعفاار دلاردن ردعع لفد دسوفدالي دللارن ل  نبر دلرزدرن  - ث
 ردلافلعي في  ذد دللافر.

دل  ما  دللم لر للم رى دسددء دلععلي ردإلددري لالان دلعفلعا  رلالان دعل طي  - ث
 ردلعلعافث ردلرظفلف في دلوعاي.
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 ربري دلللفمب للل مبي دلوعاي رطعب  ف ل  دار   الي دلللفخ دإلددري ردلععلي ردل - ج
دعع لفد دسوفدالي في  ادلرني بردنن دلاردن دلعلعاي ردل ععالاي فا ف رصرع ل  اا

 دلوعاي.
ل فبعي   ااا رؤاي دلوعاي ررمفل  ف رد ددف ف ععل درض دلردنن ردعطفء دللؤ ردث  - ح

 ذدث دلعمني في  ذد دللافر.
 ععا ب ارات دددء دلعفلعا  في دلوعاي ل   دراماا  دددرن رظبط ر ر اا ور لف ا - خ

 رلرظىا .
 رضن ر ىظ ر ر اا رعلر دلبافلفث ردع صفءدث ذدث دلعمني بعلر دلاردن. - د

م ّذْقف العو  فَ٘ هٌز العام 1995ذاسس الوكرة ااسرلاسٕ الدسا ٖ  ام : المكتب االستشاري

ل٘اقرز  لرٔ  اذقرَ  1/4/2009ّتذأ تٌلاةَ الفعلٖ فٖ  2009شن أ ٘ذ العو  فَ٘ فٖ العام  2003

ذقررذٗن ااسرلرراساخ العلو٘ررح الدسا ٘ررح فررٖ هعررا  اإلًررراض الٌثرراذٖ ّالح٘ررْاًٖ   إ ررافح إلررٔ ذحذٗررذ 

ولراسٗ  الدسا ٘رح  لرٔ هسررْٓ الوحافظرح ّفحرص ارالر٘ح الرشترح ّه٘راٍ العذّٓ ااقرصرادٗح لل

 اٙتاس للدسا ح إ افح إلٔ ذقذٗن ااسرلاساخ العلو٘ح فٖ هعا  ذشت٘ح الٌح  ّالصٌا اخ الغزائ٘ح. 

ّالوكرة  لٔ اسرعذاد ذام لرقذٗن أفض  ااسرلاساخ العلو٘ح لكافرح الرذّائش الحكْه٘رح ّالورداس ٘ي 

تاى الوكرة ااسرلاسٕ الدسا ٖ ّقال  ُزٍ الوذج الدهٌ٘ح القصر٘شج ذورد ا رادج  ّالفالر٘ي.  لواً 

 العو  تَ هي ر٘س ق٘اهَ تالٌلاةاخ اٙذ٘ح : 

ذقذٗن ااسرلاساخ الدسا ٘ح الوطلْتح ّإلقاء  ذد هي الوحا شاخ العلو٘ح لولشّ  إًراض  .1

 الحطٌح فٖ الوٌطقح الغشت٘ح . 

 الدسا ٘ح لعذد هي الوداس ٘ي . رساب العذّٓ ااقرصادٗح ّالولاسٗ   .2

 فحص سالهح هحصْ  الحٌطح فٖ الوحافظح .  .3

 إظشاء الرحال٘  الوخرثشٗح للرشتح ّالو٘اٍ ّذحذٗذ االر٘رِا إلقاهح الولاسٗ  الدسا ٘ح .  .4

 ذقذٗن ااسرلاساخ العلو٘ح فٖ هعا  الصشّج الحْ٘اً٘ح ّالثسرٌ٘ح ّذشت٘ح الٌح  .  .5

بفلدرر دل اري لعل دفط دلب  دي فدي دلوعادي ردلافلعدي، رأ لادي   عرردً  :وحدة المجمة العممية -4
فادد دل رواز ععل دلبعد دلععلي دللر بط بفلل فادفث دلىورادي لعبدف  ا  ردعمدف ذن دللخ صدا ، 

)لاعدددي افلعدددي دسلبدددفر لعععدددرت  بدددفدرث دلوعادددي إلدددل إصدددددر لاعدددي لصدددف مدددلراي ربعلدددرد 
رفدي  ،2228 -2227دلدردمدي  تفي دلعدف فلل  صدر دلعدد دسرر ،دإلددراي(ر دعن صفداي 

 ادددث  ع لدددد دصدددبال دعصدددددر فصدددعي ععدددددد دلوعادددي،  2217 – 2216دلعدددفت دلدردمدددي 
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دلوعاي في دخردج  ذه دللاعي بيسمفس ععل دلل فج دلععلي لعوفدر دل درامي بيسضففي دلدل 
ف  ا  دلبدددددلددددفت دلبددددف  ا  ععددددل لمدددد رى دلافلعددددفث دلعردناددددي ر  باددددفء لاددددفر دلل ددددر لى ر ددددفً 

دللخ عىدي فضدًم عد  دعمدف ذن دلادفلعاا  فدي دلافلعدفث  لؤممفث دلدرلديردعوفدالاا  في 
 )لظفت ددخعي(. .دللخ عىي ل  دعنطفر دلعرباي

 

 :لمشؤون العممية والدراسات العممية عميد الكميةمعاون االدارية التابعة ل التشكيالت -ثالثاا 

 ذه دلر ددن دلمداد دللعدفر  دلععلدي ر ودر  لمدؤرلي   بن : الوحدة العممية والدراسات العميا -1
 ع  دلل فت آع اي:

دع  ىددفظ بالاددن لعىددفث طعبددي دلدردمددفث دلععاددف فددي دلر دددن فددي لوددف  دلدد  رل وددت رع  - أ
 .إع بو فب رملي ل  نبر دلماد دلعلاد ردللعفر  دلععلي  صردً  فاملال بلرداع  

  رلل  ر دن دلدردمفث دلععاف ور لف ا ععا ب لظات ععلاي دل ادات دلل دلدردمفث دلععاف  - ب
ر دددددناا دلر ددددفلا ردللم لمددددوفث دللطعربددددي ردلدددددرافث ردللخفطبددددفث لطعبددددي دلدردمددددفث 

 دلععاف، ردر بفط ف لبف رن لن دللعفر  دلععلي.
لددد  نبددر دلر ددددن للفن دددي لطفلددب دلدردمدددفث دلععاددف عردلددر دعددرادددي دلخفصددي بأعددددد أ - ث

ررفع ددف دلددل دلمدداد دللعددفر  دلععلددي رلدد   ددت دلددل رلفمددي دلافلعددي س فل دده ررفعدده دلددل 
( ادرت ععدل 40-35ا فز دس دردف ردل ادرات دلععلدي رنبدر لددن   دردرح بدا  ) -دلرزدرن 

 دسنر ل    داد لرعد دلللفن ي  مب  ععالفث دلرزدرن بذلك.
فلعي لطفلدب دلدردمدفث دلععادف بعدد أ  دس ردف ععدل ضدبط الادن أرلادفث دسلدر دلاد - ث

اادددت دسمدد فذ دللوعددف بل فبعددي دللم ظددفث دلل ب ددي رمددلاًف فددي ل ضددر لالددي دلللفن ددي 
رب رناعدده  دمدد ولر دللم ظددفث دللطعربدي رمددلافً لدذورن ابددا  فا دف أ  دلطفلددب نددد آخدذ ر 

لةدددرض دللردفادددي ععدددل  فدددي دلامدددت رلؤرخدددي ر لدددفنش لددد  نبدددر لالدددي دلدردمدددفث دلععادددف
  ولفر دإلاردءدث بإصددر دسلر دلافلعي ل  دللعفر  دلععلي ررلفمي دلافلعي.دم

دمددد مت درادددفث دلطعبدددي لددد  دلامدددت دلععلدددي بل ضدددر دمددد مت رمدددلي بعدددد لصدددفدني  - ج
ر ددددناا لالدددي دلدردمدددفث دلععادددف ععا دددف رلاعدددس دلوعادددي لددد  دادددر  لظدددات ر دددفلا دلطعبدددي 

صددر دسلر دلافلعي بذلك.  رد 
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ردعلو ررلاي ل  رمدفلي دلطفلدب ر مدعال ف دلدل دلدرزدرن ردلوعادفث  دم مت دللمخ دلررناي - ح
دلللددفظرن ردللو بددي ب دددف  بددفدر دلل فاددفث دلععلاددي ردل عددفر  بددا  دلافلعددفث ردلوعاددفث، 

 .ر ي ل  لم عزلفث دإللافز ردل يااد بفل خرج
، اددي ددر بط دلر دددن رمددلاًف بفلمدداد لعددفر  دلعلاددد لع ددؤر  دلععل: وحدددة التخطدديط والمتابعددة -2

 ر ارت بفلل فت ردللمؤرلافث آع اي: رفلاًف بامت دل خطاط برلفمي دلافلعي،
دإلددراددي ردلععلاددي لعوعاددي بفل لمدداا لددن دسنمددفت  يدللمددف لي فددي أعددددد دلخطددي دل ىصدداعا - أ

 دلععلاي رل فبعي  لىاذ ف.

 ث، روددددر لددددف ا ععددددا ب اددددفرار دلل ددددفطفدإل صددددفء دلاددددفلعي لعوعادددديل طعبددددفث أعددددددد  - ب
 دل  راي ردلىصعاي ردلملراي لعوعاي رفاًف عم لفردث لع لدن رملاًف في ذلك.

أعددد  رافث دل درامدا  ردللدرظىا  دللؤن دي ردل لمداا لدن ر ددن دل رادفث فدي رلفمدي  - ث
 دلافلعي عصددر دل رافث دلددللاي.

دللمددف لي فددي أعددددد دلدددلار دلمددلري لعوعاددي ردلدددلار دإلر ددفدي لعطعبددي دلادددد ر ار ددف  - ث
   دسدلي.ل

أعدددد دلخطددي دلب  ادي فددي دلوعادي رفددا برلدفلج دلو ررلددي ا ضدل  دلب ددرث دللخططددي  - ج
 ردلللازن ردللل ررن لعمفدن دل دراما .

دإلافبي ععل دلو ب دلرملاي ر زراد رلفمي دلافلعي بوففدي دللععرلدفث ردإل صدفلافث  - ح
 .، ردللر بطي بعلر نمت دل خطاط في رلفمي دلافلعيدلخفصي في دلوعاي

 لعوعاي. يدللمف لي في أعددد دل اور دل لظال - خ

 دللمف لي في أعددد دلدردمفث دلخفصي بفم  ددث دسنمفت دلىررع دلععلاي. - د

 دللمف لي في أعددد خطي دلبع فث ردسافزدث دلدردماي للل مبي دلوعاي. - ذ

ددخدر رخدفرج  يل فبعي لرضرع  ر اال لل مبي دلوعادي لم د ردك فدي دلددرردث دل دراباد - ر
 دلاطر.

 للمف لي في أعددد خطي دللمك دل درامي ردإلددري لعوعاي.د - ز

دلاافت بيعلفر أخرى اوعف ب ف ر دن دل خطاط ردلل فبعدي لد  نبدر دلمداد علادد دلوعادي  - س
 أر دللعفر  دلععلي.

ي ادددللو بدعل ددطي لدد  عدددد دلر دددن  دار دد ددر بط دلر دددن بفللعددفر  دلععلددي، : وحدددة المكتبددة -3
لو بددي دلو ددب دلععلاددي  ضددت الددفح دلو ددب لل ددف لو بددي دلو ددب دلععلاددي ردللو بددي دعلو ررلاددي، 
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سالباددي رلوففددي دعخ صفصددفث ر رالددفح دلدددررافث  اددث ا  ددري دسرر ععددل دلو ددب دلعرباددي 
إلدف دللو بدي دعلو ررلادي باللف اضت الفح دلدررافث دلرمدفلر ردعطدفراال ردللادمث دلععلادي، 

 ادث د  دللو بدي لدزردن  ،لعو دب ردعطدفراال ردلرمدفلر دلافلعادي CDدص ف   دري ععدل أندر 
ر ضت دللو بي ا فز  CD لو  دلبف ث ل  دإلطمع ععل أنردص در  بعدد ل  دل ردماب

، رالودد   ىصددار دم لمددفخ ل صددرار لددف ا  فادده دلبف ددث لدد  و ددب دل ددي ع الودد  إعفر  ددف
 دلرصف دلرظاىي لل فت دللو بي بفع ي:

دلو ددب ردلب ددرث  دلععلددي لعبددف  ا  ردل درامدداا  ردلطعبددي بلددف ا  فارلدده لدد دلعددت   ددرفار - أ
 .ردلرمفلر ردعطفراال ر دللامث ردلدررافث دلععلاي

 ىددظ ر صددلاف ل  راددفث دللو بددي بطرااددي  مدد ر دلرصددرر ل ددف ردل عفلددر لع ددف لدد  بددر  - ب
 بف  ا  ل ردل  ادات دل م امث لطعبي دلدردمفث دسرلاي ردلععافالان دلل عفلعا ، عار 

لإلطددمع ععددل دللصددفدر دلل ددرفرن لدددى  دلىرصددي ل ددتأولددفر ب ددر  ت عدد  طراددا إ ف ددي 
 دللو بي ردم عفر  ف.

ي لراردد  ددف بلدددف ل فل دددددلددي ر لل عوددفث دللو بددي رل  راف  ددف صددافلي دلل ففظددي ععددل ر  - ث
 .اخدت   ااا د ددف ف دلخدلاي لعطعبي ردلبف  ا  ردل دراماي

طفراال ععل أنردص ر ىظ ف لمم ىفدن لل ف ل  نبر دلطعبدي لمخ دلب رث ردلرمفلر ردع - ث
 .في مبار  طرار دللو بي دعلو ررلاي

 أ عفر دلل يخرا  لإلاىفء بلرعد أعفدن دللصفدر.ل فبعي  ردراخ دعم عفرن ر  - ج

  لىاذ أاي أردلر رملاي  صدر ل  نبر دلماد دللعفر  دلععلي ب ذد دلصدد. - ح

ت  ددذه دلر دددن بل ددفطفث ل عددددن ب ددور ل ددزدل  رل لفمددا لددن  اددر  :وحدددة التعمدديم المسددتمر -4
مافمدددفث لرودددز دل ععدددات دللمددد لر فدددي رلفمدددي دلافلعدددي، رالوددد  رصدددف ل دددفت  دددذه دلر ددددن 

 بفع ي: 

 لظدددات ر لمدددداا رل فبعدددي دلدددددرردث دل دددي  اال ددددف دلر ددددن لعل ددددفروا  لددد  دردلددددر دلدرلددددي  - أ
ددرن دلل ددفطفث دلل ععاددي ب ددف بلددف ادددع ت  ددعفر ) دلافلعددي فددي خدلددي ردلاطدفع دلخددفص رد 

 بفعلماا لن دعنمفت دلععلاي. ل  خمر   الي دل دراماا  دللدربا  دللا لن(

صددددد دلوعادددددي إعدددددددد دلددددددلار دلخدددددفص بفلددددددرردث دل درابادددددي دل دددددي  اال دددددف - ب ددر  ددددد فددث رد 
 .لكدلخفصي بذردإلافبي ععل دلو ب دلرملاي  ،لعل خراا  ل  دلدرردث
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ل فطفث دلعرام اي دلخفصي بفنفلي دلدرردث بفل عفر  لن دددرن  ىفصار ضبط ر لظات دل - ث
 دعنمفت دلععلاي ربلف ا لفما ر را فث لروز دل ععات دللم لر.

دددرادف ر دي لد  دلر دددث دلل لدي فدي دلوعادي ردل فبعدي  :وحدة االنترنت ومختبرات الحاسوب -5
لع دؤر  دلععلادي ردلدردمدفث دلععاددف داضدًف، الود   رصداف ل دفت  دذه دلر دددن  للعدفر  دلععلادد

 بفع ي:

دلااددفت بعددرض  ر مدد الدد  خددمر  عبددي دلوعاددي فددي دلعلددر ععددل دل فمددرب، دددراب وففددي ط - أ
أر دلمددبررن Data Show دلل فضددردث دل ددي اع لددد فا ددف أمدد فذ دللددفدن ععددل ا ددفز 

 در  ار ذلك. دلذواي،

 ربردلا ف. ففي  فمبفث دلوعايوردددلي  طرار رصافلي  - ب

ف ددددددث دللدددددرظىا  لاادددددفدن دل فمدددددرب ر زرادددددد الادددددن ر دددددددث دلوعادددددي ب ر طدددددرار علددددد  - ث
 .دل ي ا  فارل فدصددردث دلبردلج 

ل فبعدي  ددراس دلطعبدي لعاردلدب دل طبااادي دل دي  دت  درامد ت ععا دف فدي دلافلدب دللظددري  - ث
ودر ب مدب لر ع ده دلععلادي دللخ صا  رفا دللردد دللل اادي دللادرن  دل دراما ل  نبر 

 ربفع لماا لن لدرس دللفدن.

 

 التشكيالت االدارية التابعة لمعاون العميد لشؤون الطمبة: -رابعاا 

 ددعبي فعفلددي فددي  ر ددؤر  دلطعبددي دل مدداارل ددفط اعددد  شددعبة التسددجيؤ وشددؤون الطمبددة: -1
، ر ي ل  دل  وامث دعددراي ععل لم رى  عبي   بن لعفر  دلعلاد ل ؤر  دلوعافثالان 

ب لف اان ععل عف ا ف ل  ل فت   ععا بفلطعبي دب دءًد ل  دخدرر دلطفلدب رذلك بمبدلطعبي، 
فددي دللر عددي دسرلددل رصددرًع  إلددل دللر عددي دسخاددرن، فضددم عدد  ذلددك دلطعبددي دلخرااددر  رلددف 

دل مداار  بامدت فلدي ب دور علدر  دذه دل دعبي ر بط ث، اا ععا ب ت ل  ر فلا  خرج ردراف
، ر لامددت ل ددفطفث  ددذه دل ددعبي دلددل ر ددد ا  رلامددا ا  رلفمددي دلافلعدديفددي ر ددؤر  دلطعبددي 

  لف:

: رااددددن ععددددل عددددف ا  ددددذه دلر دددددن لالرعددددي لدددد  دللردصددددىفث وحدددددة تسددددجيؤ الطمبددددة - أ
 دلرظاىاي، ل ل عي بفع ي:
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  لددد   مدددااع ت فدددي دللر عدددي  بفلطعبددي دب دددددء  دد ت  دددذه دلر ددددن بفللععرلدددفث دلخفصدددي
 ددذه دللععرلددفث  ددلظت ضددل  أضددفبار لعالددي امددار فا ددف وددر لددف ردادده أر دسرلددل، 

ردلمددارن دلدردمدداي أر  فااددددث دعمدد لردر  لدد  ألددرر دل مدداار ردل يااددر ندددت لعطفلددب
 بفلدددردت أر دل اددفل ت بددا  دسنمددفت فددي دلوعاددي دلرد دددن أر دل اددفل ت بددا  دلوعاددفث ضددل 
دلافلعي دلرد دن أر لن دلافلعفث دسخرى ر  ل لن دلافلعفث في دلدرر دسخرى، 

دلدذي اادن    دلعلادد ل دؤر  دلطعبدير ذه دسلرر   ور  ععل عمندي ر اادي لدن لعدفر 
 ي بفسلرر دل ي ررد ذور ف دلىًف.ععل عف اه إصددر دسردلر دإلددراي دلل ععا

  ادي دلرلامداي فدي ععللن دسنمدفت دل فدليماار ذدث عمني لمفلدن رل ب ور  ر دن دل
دلوعاددي فودددر لل ددف اع لدددد ععددل دسخدددر ففسنمددفت  ع لدددد فددي  دددؤر  طعب  ددف ععدددل لدددف 

 لردراي رل فبعددي رلدد   ددذه دل ددؤر   ادددات  فااددددث دعمدد ، ادلدده ل ددف ر دددن دل مدداار
صددر  أردلر دلعاربفث ردإللذدردث فا ف ر عدار دل ر اال دلل ععاي بفلطعبدي دلةافبفث رد 

صددر أردلر دلرمرب بفلةافبفث ر ر   نا  دلااد رأمبفب دلرمرب دسخرى.دلادد رد 
: رااددن ععددل عددف ا  ددذه دلر دددن لالرعددي لدد  دللردصددىفث دلرظاىاددي، وحدددة الوثددا    - ب

 ل ل عي بفع ي:

   دددذه دلر ددددن  خ عدددف عددد  مدددفبا  ف، ورل دددف لر بطدددي بفلطعبدددي دلدددذا  ندددد  خرادددرد لددد 
دل خدرج، لل دف لدف اودر  ل ضدللًف  ر فاادددث ت ر فلااان ععل عف ا ف  ادا ، دذدلوعاي

لعدددرافث رلل ددف لددف اوددر  لا صددرًد ععددل دللعدددر دلعددفت رمددلي دل خددرج ردلدددرر دلددذي 
 .با  أنردله ضل  ملي دل خرج دلرد دن هلاال فاه دلطفلب ر معمع

 دللمدؤرر لد   يل ف  خضدن لع ددناا لد  نبدر دللرظدفر مفما  ف ف رس لاي دلر فلا
رعددد دلمدفعفث ردللعددعث لعمدلردث دسربعدي ردللعددر دلعدفت ل ربددن   ادث دلددرافث

ملردث، ربعد  ذد دل دناا  دنا ل  نبر لمؤرر  عبي دل ماار ر ؤر  دلطعبدي  دت 
ل  نبر لعفر  دلعلاد لع ؤر  دلععلاي ردلطعبي رأخارًد ل  نبر علاد دلوعادي ر  لدر 

 دددعبي دل مددداار رلعدددفر   دلر اادددي فدددي طاف  دددف دل رناعدددفث دل م دددي لددد  نبدددر لمدددؤرر
 دلعلاد لع ؤر  دلععلاي رعلاد دلوعاي.

: اادددرت  دددذد دل  دددوار ب دددرفار دلو دددب دللل اادددي لطعبدددي دلدردمدددفث دسرلادددي وحددددة المجانيدددة -2
ددل  ددف رباددف  عدددد دللددرزع لل ددف ردل فاددي إلددل دلاداددد لل ددف  رل فبعددي  مددعال ف ردمدد مل ف رد 
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رامددعل ل ددرفار  فددي بدداددي وددر عددفت دردمددي اددث ا مددعت دلامددت د  افاددفث دسنمددفت دلععلاددي 
  ذه دع  افافث ب مب دل خصاصفث ذدث دلعمني.

:  ضت دلر دن وففي دسل طي دلمصىاي ل   اث دلل فروفث في وحدة االنشطة الطالبية -3
دلطمباي روذلك دسل دطي دلرافضداي، رودر لدف لد  دلل رافلفث ردلل ردث دل اففاي ردللدردث 

 دعبددعي لطعبي دلوعاي رل فرد  ت رلرد ب ت في دللافعث دللخ عىي. يله دبردز دلدرر 

 

 :لمشؤون االدارية عميد الكميةمعاون االدارية التابعة ل التشكيالت -اا خامس

ا لاددز علددر دلر دددن دإلددراددي بفل  ددعب ردس لاددي رالاددن دسعلددفر دل ددي  :الوحدددة االداريددة -1
 رالودد  رصددف ،رلعددفر  دلعلاددد دإلددري اددد دلوعاددي اددرت ب ددف دلر دددن  وددر  ب راادده لدد  عل

 :بفع يدلل فت دلللفطي ب ذه دلر دن 

أعضددفء دل الددي دل درامدداي ردللددرظىا  ردلىلاددا   اددث   ددرلل  لىاددذ  رإددرن دسفددردد ر  ددل - أ
فلي رندفلر  دلضدبفط نفلر  دلخدلي دللدلاي رنفلر  دلخدلي دلافلعاي رنفلر  دل ععات دلع

 لرظىي دلدرلي.

، إعفدن دل عاا ، بفل دراماا  ردللرظىا  ل ًم دل عاا  يإلددراي دلخفصإصددر دسردلر د - ب
، دلعاربدفث، أردلدر دل  دوردث ،دعلىودفك، دللبف درن، عاىدفددث ،أردلر دل رفادن ردلعدمردث

  ععل دللمك دلددلت در دللؤنث. اخص دللرظىا  ردل دراماا  لففا ر ار ذلك

ردلمددددامث دلخفصددددي بفلخدلددددي لالادددددن ب ىددددظ ر لظددددات ر  ددددداث ردمدددد مت دسضدددددفبار  - ث
 . دل دراماا  ردللرظىا

دلخفصي بفلودفدر دعددري ردل درامدي ر  رلل دلر دن دل  اا ل  ص ي صدرر دلر فلا  - ث
 في دلوعاي.

ور لف اطعب لله دلر دن راان ضل  دطفر  خصص ف لد  نبدر علادد دلوعادي رلعدفر   - ج
 لععلر دعددري.دلععلاد دعددري ربلف ا اا دعلمافباي ردلوىفءن في د

  رلل  ذه دلر دن  خطاط ر لظات ر لماا دسلرر دللفلاي ردلل فمدباي فدي : الوحدة المالية -2
 :دلل فت دل فلايرصف دلوعاي ل  خمر 

  لظات نردلت دلررد ب ردفع ف في دللرعد دلل دد. - أ
 .ف دلل لالي دلل  رافثم ب دلمعف دللم دالي ردفع  - ب
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 عث إذ  دلابض. لظات لم لددث دلصرف ردلااد ر رصر  - ث

  لظات نردلت دعم اطفعفث ر مداد ف إلل دلا فث ذدث دلعمني . - ث

إعددددددددد ر لظددددددات مددددددار دل خصاصددددددفث رااددددددرت دللرظددددددف دللخدددددد ص بإدخددددددفر الاددددددن  - ج
 دللصررففث دل ي  صرف ف دلوعاي .

 لظددات نددردلت دلمدددىر ردساىددفددث رأادددرر دلل فضددردث رألفلددي دلصدددلدرا ردلل ددفروي فدددي  - ح
 .يل فضر دلارد دلملر 

عددددد دل مددفبفث دلخ فلاددي فددي  - خ  31دلااددفت ب مددراي دل مددفبفث فددي ل فاددي دلمددلي دللفلاددي رد 
 ر صىاي  مفبفث صلدرا دل ععات دلعفلي.  ،ل  ور ملي لفلاي وفلر  دعرر

  ذه دلر دن بفع ي:  ل فتالو  رصف : الوحدة القانونية -3
ر  اادددا دسلظلدددي ردلادددردلا  ردل ععالدددفث دلصدددفدرن لددد  نبدددر رزدرن دل ععدددات   لىادددذ ضدددلف  - أ

دلعفلي ردلب ث دلععلي رل فبع  ف ر  خاص دلخعر رلرد ي دلاصرر في  طباا ف ررفدن 
  رصافث ب ف  ذلك دلل دلماد دللعفر  دإلددري.

 ادددات دعم  ددفردث دلافلرلاددي ل رضدداال دللصددرص دلافلرلاددي در لباددف  رأي نددفلرلي فددي  - ب
 في دلوعاي. إددرايلميلي لعلاي سي ر دن 

بصدداف ي دلعاددرد ردس ددردف ععددل دللزداددددث ل ددياار دللل عوددفث دلعفلددي دل فبعددي  دلااددفت - ث
 لعوعاي.

فدددي بعدددض دس دددردف ععدددل ل فبعدددي بعدددض دللعدددفلمث دلافلرلادددي دل دددي  خدددص دلوعادددي  - ث
 دلدردلر دل ورلاي ب خرار ل  دلماد دلعلاد.

دل رنادددن ردلخددد ت ععدددل دللعدددفلمث ردل ع دددددث دلافلرلادددي بصدددم افث لخرلدددي لددد  نبدددر  - ج
 رلفمي دلافلعي.

)دللدددرددي أر دلورداددددفث  ردللمددد ىادا  لددد  لل عوددددفث دلوعادددي  ادددرت بل فبعدددي دللددددؤارا  - ح
مددب دلعاددد دللبددرت باددل ت ررفددن ر ار ددف دل فبعددي لعوعاددي( ررصددد أي لخفلىددي بإعلددفل ت ب 

  رصاف  ف لل فمب  ت.

دللدردث ردلددرردث دل دي  خدص دلافلدب دلادفلرلي لرفدن وىدفءن  ردلل فروي في  ضرردل - خ
 .بفلوعاي رل فبعي دللم اددث ذدث دلعمنيدلر ددث دلافلرلاي علر 

 :  رصف دلل فت دلرلامي ل ذه دلر ي بفع ي:وحدة المخازن -4

 بفم لردر. فدم مت ر ا از ر لظات دللردد دللخزلاي ردلماطرن ععا ف لضبط دلمافبا   - أ

دلل ففظددددي ععددددل دللخددددزر  ععددددل دخدددد مف ألردعدددده لدددد  دلاردطفمدددداي ردس ددددفث دلل لددددرع                - ب
 ردللم عزلفث دلرافضاي رخز  دللع افث ردللردد دللم  عوي.
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ر ر اا دف لد  لخدفز  دلافلعدي  دل دي  درد رأل  دسمردا  إدخفر دللردد دل ي ا ت  ردر ف - ث
 في دلمامث دللخ صي.

 أخردج دللردد ععل ر ددث دلوعاي رأنمفل ف ر مب دل فاي لور ر دن. - ث

رمدفل ف إلدل  - ج   رلل دلر دن علعاي أ مف دللدردد دللمد  عوي ردلىفلضدي ر لظال دف بادردلت رد 
 دلا فث دللعلاي في دلافلعي.

 ر بط دلر دن بفللعفر  دإلددري ب مب دل اور دل لظالدي  :وحدة االعالم والعالقات العامة -5
 بفعل فت دعلاي:  ارت ر دن دإلعمترفلاًف بامت دععمت في رلفمي دلافلعي، 

 عادي رصدر  ل ودر  ،ردلمصدىاي ر ار دفردلىلادي  ةطاي أل طي دلوعاي دلععلادي ردإلددرادي  - أ
 في دللا لن.ررمفلر دععمت دعخرى  لن نمت دإلعمت في رلفمي دلافلعي

 .دع  ردك في أعددد أدلي دلوعاي دللخ عىي لن ر دن دل خطاط ردلل فبعي  - ب

دل لمدداا لددن دللخ صددا  فددي دلوعاددي ب لظددات ر طددرار لرنددن دلوعاددي دعلو ررلددي دل ددفبن   - ث
 .بفللععرلفث دلمزلي له هلعافلعي ررفد

دضدد فر مددلعي  ىددظ ردر ددىي دل ددطي دلوعاددي ر ر اا ددف لم ددردض دععملاددي ربلددف اخدددت  - ث
 دلوعاي رلوفل  ف دعا لفعاي ردلععلاي با  دلوعافث ردللؤممفث دلععلاي دللخ عىي.

رأخارًد فف  ل  ل فت ر دن دإلعمت ردلعمندفث دلعفلدي إددلدي دلصدمث لدن دللؤممدفث   - ج
 .دإلعملاي ذدث دلعمني

    لر ل فت  ذه دلر دن دلرصف دلرظاىي لعل فت في ددلفه: :وحدة الصيانة والخدمات -6

رلورلددفث دللل عوددفث دل فب دده فددي دلوعاددي،  ددفلعي بددذلك الاددن ألددردع رل طعبددفث صددافلي  - أ
 ي دلبلفاي ل   اث دسلرر دل فلاي:صافل

 .دل فمامفث دلو ربفلاي 
 .دل فمامفث دللفلاي 

 .فمامفث دللافري  

 . صافلي دسا زن 

 .صافلي دل ددلا 

  ةار دللرلدن.إددلي   

ر  لر دلعلر دلدؤرب ل  دار أظ دفر دلوعادي بدفللظ ر دلملدا، لد    ادات دلخدلفث،  - ب
لددد  خدددمر ودددفدر  ،خدددمر دلل فبعدددي ردإل دددردف ععدددل  لظادددف بلفادددفث رلوف دددب دلوعادددي
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لدده فددي  مً دلصددافلي راع بددر لولدد ل ددفطل خصددص رااددرت  ددذد دلعلددر دلددل افلددب علددر 
 ى دللطعرب في أددل ف دلخدلي ردإلددري.دلل رض بفلوعاي دلل دللم ر 

 الو  رصف ل فت  ذه دلر دن بفع ي:: وحدة استعالمات وامن الكمية -7

 .بزردر رلرداعي دلوعايدس ردف ععل مار دل ضرر ردعلصردف دلخفص  - أ

 دس ردف ععل دلمار دلزللي لخررج ردخرر دللرظىا . - ب

 دس ردف ععل مار دل ىفردث دلدففع دللدلي. - ث

عبي دللخفلىا  لعزي دللر د رللن  لدر ا دفز دللربفادر دلدذي ا  دري ععدل ل فمبي دلط - ث
 .ب مب دل ععالفث دللففذن وفلارد

 دل يود ل  دلضارف دلافدلا  دلل دلوعاي ل  عدت  لع ت سي ممح ر ى اش دل افلب. - ج

 دلاافت بدرر دللر د ردل  راىفث لالان دلزدلرا  في دلللفمبفث دللخ عىي. - ح

 يله دلل ففظي ععل دل  دلوعاي رمملي دفردد ف رلل ف  ف.دلاافت بور لف ل    - خ

 ور لف اوعف به ل   راا فث ردردلر  صدر ل  علاد دلوعاي ردللعفر  دعددري. - د


