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  مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ودؾؿ،ممسؾقفماهللمصؾكمواظصالةمواظلالممسؾكمعـمالمغؾكمبعدهم،مغؾقـامحمؿدايؿدمهللموحده،مممممممم

موسؾكمآظفموصقؾفموعـمتؾعفؿمبإحلانمإشممؼقمماظدؼـم،مأعامبعد:م

مواغطالضًامواإلدارؼة،مواظؾقـقةماظؿعؾقؿقةماٌـاذطمخمؿؾػميفواظؿؿقزمماظرؼادةمدمقماظؼلؿمدعلمإرارميف

معـمؼأتلمواظيتم،اٌـاحلمعـماظعدؼدمخاللمعـماظلعلمػذامتعزؼزميفماظؿـظقؿلماىاغبمدورمأػؿقةمعـ

ماظذيماظدظقؾمػذامؼأتلم،وصالحقاتفؿممصمقعمأسضاءماظؼلؿمعفاممزمددمتـظقؿلمدظقؾموجقدمأػؿفا

ماظصادرةمواظؼراراتمظؾفاععةماظؿـػقذؼةمواظؾقائحماظعاظلماظؿعؾقؿمأغظؿةمسؾقفمتـصمعامواضعمعـمؼـطؾؼ

وطذاماظدظقؾماظؿـظقؿلمواالرذاديمٌـلقبلمطؾقةماظعؾقممواظدراداتماإلغلاغقةمحبقرةمم،اظشأنمبفذا

م.أػداصفموهؼقؼمرداظؿفمأداءميفمظإلدفاممسؿؾماظؼلؿموؼقلرموؼلفؾم،اٌكؿؾػةملاسؿاألمظقـظؿددؼرم

ماظؼلؿميفماٌلؽقظنيمعلاسدةمإشممؼفدفماإرذادًؼمادظقًؾمؼؽقنأنممفؿقصؿوتماظدظقؾمػذامإسدادميفمروسل

مطؾمعؽؾػميفماظؼلؿ.متلاسدمععؾقعاتمتقصري،مواٌطؾقبماظقجفمسؾكمأسؿاهلؿمتأدؼةمسؾك

اءمػقؽةماظؿدرؼسمودؽرتارؼةمواسضمورئقلفماظؼلؿمجمؾسمعفامموصػمسؾكماظدظقؾمػذامؼشؿؿؾأؼًضام

مفؿ.وصالحقاتاظؼلؿم

ماظقحقدةماظقدقؾةمػقماظلؾقؿمصاظؿـظقؿاظؼلؿ،مماظؼائؿنيمسؾكمأسؿالماظدظقؾمفذابمؼـػعماهللمأنمعؾآ

م.ماظغاؼاتمإشممظؾقصقل

مجلؿقعمعـلوبيماظؼلممواظلدادماظؿوصققمدألاهللمأممممممممممممممممممممممممممم

مدمداظقاماظصادقمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

معـلؼةمجلـةماجلودةمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م
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 م:1اظدظقلاظؿعرؼفمبؾعضمادلصطؾقاتماظواردةميفم

ماظؿعرؼــفمادلصطؾحمم

نمؼشغؾفامعقزػ،مواحدماومظقاجؾات،مأوماألسؿالماظيتمتلؿقؼمأجمؿقسةمعـماٌفام،مأوماماظقزقػةم1

مأطـر.

علؿكمم2

ماظقزقػة

وجقدماظقزقػةمأصضؾمتعؾري،موسمؿؾػموصػماظقزقػةمباخؿالفممػقماظذيمؼعربمسـمشرض

معلؿقؼاتفاماإلدارؼة.م

مواظؿأطدمعـمإنازهمباظشؽؾماظلؾقؿاالرالعمسؾكمجمرؼاتماظعؿؾمظؾؿقجقفمواظػقص،مماإلذرافم3

وؼرتاوحماإلذرافمسادةمبنيماإلذرافماٌؾاذر،موؼعينمتقجقفماألذكاصماظؿابعنيمإشمم

سؿؾفؿمبشؽؾمعلؿؿر،مواظؿقؼؼمعـمإنازهموصًؼامظؾؿقاصػاتماٌطؾقب،مواإلذرافماظعامم

ماظذيمؼؼؿصرمسؾكماظؿقؼؼمعـماظـؿائجمبقدائؾماظرضابةمشريماٌؾاذرة.

ؿكذةمأوماألسؿالماٌـػذةمعـمضؾؾماٌلؤول،مأومعـمضؾؾمهؿؾماحملادؾةمسـماظؼراراتماٌماٌلؤوظقةم4

ماظؿابعنيمعؾاذرةمإلذراصفموزمددمػذهماظؼراراتموػذه.

اٌقاردماٌكصصةمظفمظلؾطةماٌكقظةمظؾؿلؽقلمبادؿكدامموتعينماماظؿعؾريماٌالزممظؾؿلؽقظقةماظصالحقةم5

مؾؿصرؼػ.ظ،مواظشؽؾماٌـادبماٌـادبمباٌؼداروتشغقؾفام

معؿابعةمتـػقذماظعؿؾ،موظقسماظؼقاممبف.مإدارةم6

ماٌقاصؼةماظرمسقةمعـمصاحبماظصالحقة.ماالسؿؿادم7

متقزؼعماظعؿؾمسؾكماألذكاص،موهؿقؾفؿمعلؽقظقةمإنازه.ماظؿؽؾقػم8

وضعماظرتتقؾاتماظالزعةمألداءمسؿؾمععني،موعامؼلؿؾزعفمعـمهدؼدماخؿصاصاتموتقزؼعمماظؿـظقؿم9

مظقائح.أدوار،مووضعمعامؼؾزممعـم

بفامخاللمموػقمانمؼعفدمصاحبماالخؿصاصمجبزءمعـمصالحقاتفمإشممذكصمآخرمظؾؼقامماظؿػقؼضم11

مؼض.صرتةمحمددةمبؼرارماظؿػق

مم

                                                           
1
 .15ينظر بطاقات الوصف الوظيفي لمنسوبي كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير صـ 
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 :مصوائدماظدظقل

 ؼؤديمإشممرصعمعلؿقىماألداءماظقزقػل.متـظقؿماظعؿؾماظذي -1

ظشاشؾمهدؼدماٌفاممواٌلؽقظقاتمواظصالحقاتموواجؾاتماظقزقػةمبشؽؾمواضحمؼلؿحم -2

وحمادؾؿفمسؾكممأدائفميؽـمتؼققؿممالعمبفذهماٌلؽقظقات،محؿكاالضطماظقزقػةم)اٌقزػ(

 .غؿائجمسؿؾف

 يفمإسادةمبـاءماهلقؽؾماظؿـظقؿل،مواظقزقػلمظؾؼلؿموبؾقرتفمبصقرةمأطـرموضقحًا.ماإلدفام -3

 ؾقةمأغظؿةماظعؿؾ.استطقؼرماظـظؿماإلدارؼة،موزؼادةمص -4

لؿؼكمعـفماٌعؾقعاتماٌؿؽاعؾةمسـماظقزقػةمطؿرجعمتلماظدظقؾمعـمضؾؾماٌقزػنيمادؿعؿا -5

 اٌـاطمبفا.

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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مهوأػداصمورداظؿهمادلعاصرةماإلدالعقةماظدراداتممــضلمرؤؼة

ماإلدالعقةماظدراداتمضلممرؤؼةمصإنماظؽؾقةموطذاموأػداصفا،مورداظؿفاماجلاععةمرؤؼةمعنماغطالًضا

م:ؼؾيمصقؿامتؿؿـلموأػداصهمورداظؿه

 م:ةـــــــاظرؤؼ

موعلؿفداتماظدؼنمثوابتمبنيمجيؿعمعـفجمضوءميفماجلودة،مساظيماظشرسيماظؿعؾقمميفماظرؼادة

مماظعصر

 م:ةــاظــــاظرد

موصقمادلـاصلةمسؾىمضادرةمذرسًقامعؤػؾةمطوادرمإسداد:ممػىماظؼلممرداظةمصإنماظؽؾقةمرداظةمإرارميف

ماحؿقاجاتمظلدمادللؽوظقةمعنمإرارميفماظشرسقةماحلؾولمإلجيادماظؾقوثموإجراءمماجلودة،مععاؼري

م.واظدوظقةماحملؾقةماجملؿؿع

 م:دافـــــــاألػ

م.وادلـاصلةمادللؽوظقةمحتؿلمسؾىمضادرةمعؿؿقزةمسؾؿقةمطػاءاتمإسداد -1

 .ادلؿوازغةماظشكصقةموتؽوؼنمدالعقةاإلماهلوؼةمتردقخ -2

مادللؿفداتمععمظؾؿعاعلماظشرسقةمواظدراداتماظعؾؿقةماظؾقوثمجراءإمسؾىمضادرمخرؼجمإسداد -3

مساظقة.مبؽػاءة

م.اجملؿؿعقةماظشراطةميفمواإلدفامماظعؿل،مدوقماحؿقاجاتمدد -5

م

م
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م

 

 

 اتــالحيــالقسم األول : الص

 

 :ويشتمل على 

 .مجلس القسم -1

 .رئيس القسم -2

 .أعضاء هيئة التدريس  -3

 القسم. سكرتارية -4

م

م

م

م
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ممــــــسماظؼلــجمؾأواًل:م

م:مؿعرؼفاظم-1

اظعؾؿقةمماظشؤونميفمصالحقاتوظؽلمضلمممصقه،ماظؿدرؼسمػقؽةمأسضاءمعنماظؼلممجمؾسمؼؿأظف

م.2اظؾوائحوماألغظؿةمحدودميفمواإلدارؼةموادلاظقة

م:ماجملؾسمتـظقمم-2

مإالماالجؿؿاعمؼصحموالماألضل،مسؾىمذفرمطلمعرةبدسوةمعنمرئقلهمماظؼلممجمؾسمجيؿؿع -1

 .أسضائهمثؾـيمحبضور

مادلطؾؼةمباألشؾؾقةماجملؾسمضراراتموتصدرماألطادمييماظؼلممرئقسماجملؾسمؼرتأس -2

 .اظرئقسمصقهماظذيماجلاغبمؼرجحماظؿلاويموسـدم،احلاضرؼنماألسضاءمألصوات

مخلةممخالل اظؽؾقةمسؿقدمعنماسرتاضمسؾقفامؼردمملمعامغاصذةماجملؾسمضراراتمتعؿرب -3

معشػوسةماظؼلممجمؾسمإىلمأسادػامسؾقفاماسرتضموإذا.مإظقهموصوهلامتارؼخمعنمؼوعًامسشرم

مسؾقهمادلعرتضماظؼرارمحيالمرأؼهمسؾىماجملؾسمبؼيمصإذامجدؼد،معنمظدرادؿفامغظرهمبوجفة

م.3صقهمظؾؾتماظؽؾقةمجمؾسمإىل

م:ماجملؾسمعفامم-3

موغدبفمم،وابؿعاثفمموادلعقدؼن،مواحملاضرؼن،ماظؿدرؼس،مػقؽةمأسضاءمبؿعقنيماظؿوصقة -1

 .وترضقاتفم

 .تعدؼؾفامأوماظدرادةمخططمبإضرارماظؿوصقة -2

 .اظؼلمميفموادلراجعمادلؼررةمواظؽؿبماظدرادقةموادلـاػجماظرباعجمبإضرارماظؿوصقة -3
                                                           

2
 ، المادة الحادية واألربعون.46نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه صـ 
3
 .واألربعون  المادة الثانية، 44، 46صـ ولوائحه والجامعات العالي التعليم مجلس نظام 
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 .غشرػامسؾىمواظعؿلموتـلقؼفا،ماظعؾؿقة،ماظؾقوثمإسدادمسؾىماظؼلممأسضاءمتشفقع -4

مأومباظؿدرؼسماظؾارزةماظعؾؿقةمادلؽاغةمذويمعنمعؿػرشنيمشريمأذكاصمأمساءماضرتاح -5

 .ماظعؾؿقةمواظردائلماظؾقوثمسؾىماإلذراف

مدلدةموشريػم،ماظلعودؼنيمعنمزائرؼن،مبصػةممبؿكصصنيمباالدؿعاغةمواظؿوصقةماالضرتاح -6

 .اظؼلمميفمظؾؿدرؼسمحمددة

 .ادلدةمغصفمعضيمبعدمدرادؿفمميفمادلؾؿعـنيمحاظةمسنمبؿؼرؼرماظؽؾقةمجملؾسماظرصع -7

 .إضرارهمبعدماظؽؾقةمجمؾسمإىلماظؼلمميفماالبؿعاثموضعمسنمعػصلمدـويمتؼرؼرمرصع -8

 .وإظقهماظؼلممعنمواظؿقوؼلماظؼؾولمضوابطماضرتاح -9

 .ماظرأيموإبداءمظؾدرادةماظؽؾقةمجمؾسمإظقهمحيقؾهمصقؿاماظـظر -11

 4.اظؿدرؼسمػقؽةمأسضاءمبنيمعنمعؤضؿةمأومدائؿةمجلانمتشؽقل -11

م:اجملؾسمصالحقات -4

اظؿدرؼسماظلعقدؼنيممػقؽةمأسضاءمصالحقاتمجمؾسماظؼلؿمعؿعددةمعـفامعامؼؿعؾؼمبشؤون

م.مطادميقة،موعـفاماظشؤونماألماالبؿعاثمبشؤون ؼؿعؾؼموشريػؿ،موعـفامعا

 م:اظلعودؼنيماظؿدرؼسمػقؽةمأسضاءمذؤون

م.اظؿدرؼسمػقؽةمأسضاءمبؿعقنيماظؿوصقةم-1

مغظامميفماحملددةماظضوابطمموصقمعلاسدمأدؿاذمرتؾةوموادلعقدؼنماحملاضرؼنمبؿعقنيماظؿوصقةم-2

م.اظعاظيماظؿعؾقمموظوائح

م.متدرؼسمػقؽةمسضومبرتضقةماظؿوصقةم-4

مػقؽةمألسضاءماظؿدرؼلقةماظوحداتمسددمزادمإذامتدرؼلقةموحداتمبدلمبصرفماظؿوصقةم-5

م.مادلؼررماظـصابمسنمحؽؿفمميفموعنماظؿدرؼس
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 بتصرف زيادة. 44صـ ولوائحه والجامعات العالي التعليم مجلس نظامينظر المادة الثالثة واألربعون من  
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معضيمبعدمدراديمساممدلدةمسؾؿيمتػرغمإجازةمسؾىماظؿدرؼسمػقؽةمسضومحبصولماظؿوصقةم-6

مبعدمواحدمدراديمصصلمدلدةمأومدابؼة،مسؾؿيمتػرغمبإجازةممتؿعهمأومتعققـهمعنمدـواتممخس

م.دابؼةمسؾؿيمتػرغمبإجازةممتؿعهمأومتعققـهمعنمدـواتمثالثمعضي

م.ماظؿدرؼسمػقؽةمألسضاءماظعؾؿيماظؿػرغمتؼارؼرمبؼؾولماظؿوصقةم-7

ماجلفاتميفمعؿػرغمشريمعلؿشارمبصػةماظؿدرؼسمػقؽةمسضومسؿلمسؾىمبادلواصؼةماظؿوصقةم-8

م.اظدوظقةمأوماإلضؾقؿقةمادلـظؿاتمأوماخلاصماظؼطاعمأوماحلؽوعقة

متعؼدماظيتمواظـدواتمادلؤمتراتميفماظؿدرؼسمػقؽةمسضومعشارطةمسؾىمبادلواصؼةماظؿوصقةم-9

م.وخارجفامادلؿؾؽةمداخل

م.احلؽوعقةماجلفاتمظدىمظؾعؿلمحؽؿهميفموعنماظؿدرؼسمػقؽةمسضومبـدبماظؿوصقةم-11

م.حؽؿهميفموعنماظؿدرؼسمػقؽةمسضومخدعاتمبإسارةماظؿوصقةم-11

م.اجلاععةمعؼرمخارجمسؾؿقةمعفؿةميفماظؿدرؼسمػقؽةمسضومبإؼػادماظؿوصقةم-12

م.ادلؿؾؽةمخارجمظؾؿدرؼسماظؿدرؼسمػقؽةمسضومبإؼػادماظؿوصقةم-13

مجاععؿهمشريمجاععةميفمحبوثمإلجراءمباظلػرماظؿدرؼسمػقؽةمظعضومباظلؿاحماظؿوصقةم-14

م.اظصقػقةماظعطؾةمخالل

مادلؾؽرماظؿؼاسدمإىلمإحاظؿهمأومحؽؿهميفموعنماظؿدرؼسمػقؽةمسضومادؿؼاظةمبؼؾولماظؿوصقةم-15

م.رؾؾهمسؾىمبـاء

م.ظؾؿفدؼدمضابؾةمدـؿنيمسنمتزؼدمالمدلدةمعؿػرشنيمشريمبأداتذةمباالدؿعاغةماظؿوصقةم-16

مطانماظيتماظعؾؿقةماظرتؾةمعربوطمأولمتعادلمعؽاصأةمادلؿػرغمشريماألدؿاذممبـحماظؿوصقةم-17

مادلؽاصأةمعؼدارماجلاععةمجمؾسمصققددماظلابؼنيماظؿدرؼسمػقؽةمأسضاءمعنمؼؽنمملمصإنمسؾقفا،

م.علاسدمأدؿاذمرتؾةمعربوطمأولمؼؿفاوزمالممبا

م.مباظؿدرؼسمظؾؼقامماجلاععةمخارجمعنمادلؿؿقزةماظلعودؼةمباظؽػاءاتمباالدؿعاغةماظؿوصقةمم-18

مإىلمضلممعنماظعؾؿيمختصصهمغطاقميفمحؽؿهميفموعنماظؿدرؼسمػقؽةمسضومبـؼلماظؿوصقةمم-19

م.ماظؽؾقةمداخلمخرآ
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مإىلمطؾقةمعنماظعؾؿيمختصصهمغطاقميفمحؽؿهميفموعنماظؿدرؼسمػقؽةمسضومبـؼلماظؿوصقةمم-21

م.ماجلاععةميفمأخرىمطؾقة

م.ماجلاععةمخارجموزقػةمإىلمحؽؿهميفموعنماظؿدرؼسمػقؽةمسضومبـؼلماظؿوصقةمم-21

م.ماظؽؾقةمجمؾسمإىلماظلابؼةماظؿوصقاتمترصعم-22

 م:اظلعودؼنيشريمماظؿدرؼسمػقؽةمأسضاءمذؤون

مسشرمحدودميف(معقالدؼةمدـةمدؿني)ظؾعؿرماألسؾىماحلدمجتاوزمعنمبؿوزقفماظؿوصقةم-1

مدـواتموثالثمادللاسدؼنمظألداتذةمدـواتمومخسمادلشارطنيمواألداتذةمظألداتذةمدـوات

م.األخرىمظؾػؽاتمباظـلؾة

ماظؿكصصمجمالميفمطاغتمإذاماجلاععيماظؿدرؼسمشريميفماخلرباتمباحؿلابماظؿوصقةم-2

م.دـؿنيمظؽلمدـةمبواضعمأدادهمسؾىمععهماظؿعاضدممتماظذيماظعؾؿيمادلؤػلموبعد

م.مسؾؿقةمغدوةمأوماعؤمتًرماظؿدرؼسمػقؽةمسضومحبضورماظؿوصقةم-3

م.ماظؽؾقةمجمؾسمإىلماظلابؼةماظؿوصقاتمترصعم-4

 م:واظؿدرؼبماالبؿعاثمذؤون

م.بعـاتفممإغفاءمأومهلممواظؿؿدؼدمواحملاضرؼنمادلعقدؼنمبابؿعاثماظؿوصقةم-1

م.اظدرادةمبؾدمأومجاععؿهمأومظؿكصصهمادلؾؿعثمتغقريمسؾىمبادلواصؼةماظؿوصقةمم-2

مم-:إذامادلؾؿعثمخمصصاتمبإؼؼافماظؿوصقةمم-3

م.ماجملؾسمعواصؼةمدونمعنمدرادؿهمعؼرمأومجاععؿهمأومختصصهمشقَّرم•

م.مدرادؿهمبلريمادلؿعؾؼةمظؾؿؼارؼرماوصًؼماظدرادةمؼواصلمأنمؼلؿطعمملم•

م.متـػقذػامسنماعؿـعمأوماظؿعؾقؿاتمأوماألغظؿةمخاظفم•

م.ماحملددةمادلدةميفمادلطؾوبمادلؤػلمسؾىمحيصلمملم•

م.معؼؾولمسذرمدونمعنماظدرادةمعؼرمتركمأوماظدرادةمسنمتوضػهمثؾتم•

م.مادلؿؾؽةمإىلمواظعودةماظؾعـةمإغفاءمرؾبم•

م.ظؾؿؾؿعثماظعؾؿقةماظرحؾةمسؾىمبادلواصؼةماظؿوصقةم-4
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موإدارؼةمأطادميقةمبأسؿالماظداخلميفماظعؾقامظؾدراداتمادلؾؿعثماحملاضرمأومادلعقدمتؽؾقفم-5

م.ماظعؾؿيمحتصقؾهمسؾىمذظكمؼؤثرمأالمسؾى

م.مادلؿدربنيمومادلؾؿعـنيمأوضاعمعؿابعةميفمواظؿدرؼبماالبؿعاثمجلـةمععماظؿـلققم-6

م.اظؽؾقةمجمؾسمإىلماظلابؼةماظؿوصقاتبمرصعاظم-7

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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ماظؼلمماألطادمييرئقسمثاغًقا:م

ماظؿعرؼفمباظوزقػة:م-1

مظقائحمتطؾقؼمسـموعلؤولماظؼلؿ،ميفمواإلدارؼةماظعؾؿقةماألعقرمبؿلقريمعؽؾػمتدرؼسمػقؽةمسضقم

مسؿقدمترذقحمسؾكمبـاءماىاععةمعدؼرمعـمبؼرارماظؼلؿمرئقسموؼعنيم،وأغظؿؿف اظعاظلماظؿعؾقؿمجمؾس

مأضلامميفم-موجدتمإن-موعـلؼةمحؽؿفؿميفموعـماظؿدرؼسمػقؽةمأسضاءمصمقعمبفموؼرتؾطماظؽؾقة،

م5.اظلؽرتارؼفمبأسؿالمباظؼقامماٌؽؾػنيماإلدارؼنيموطذظؽم،ماظطاظؾات

مواإلدارؼةماظعؾؿقةمباظؽػاءاتماٌؿؿقزؼـماظلعقدؼنيماظؿدرؼسمػقؽةمأسضاءمبنيمعـماظؼلؿمرئقسموؼعني

مدـةمطؾمغفاؼةميفماظؼلؿمأسؿالمسـمتؼرؼرًامظؾعؿقدموؼؼدم ،ظؾؿفدؼدمضابؾةمدـؿنيمٌدةماظؿعقنيموؼؽقن

م6.درادقة

ماألػدافماظعاعةمظؾوزقػة:م-2

مجمؾسمؼرمسفاماظيتماظلقادةمحدودميفماظؼلؿميفمواٌاظقةمواإلدارؼةماظعؾؿقةماظشؤوناإلذرافمسؾكمم

م7.اظؽؾقةموجمؾسماظؼلؿ

ممماظؼلم:رئقسمظادلفاممواظواجؾاتمم-3

متـػقذموعؿابعةواإلذرافمسؾكمتـظقؿمذؤوغف،مواظدسقةميضقرمجؾلاتف،مماظؼلؿ،مجمؾسمرئادةم-1

م،موإردالمحماضرمجؾلاتفمإشممسؿقدماظؽؾقة.اسؿؿادػامبعدمضراراتف

متـػقذمضراراتمجمؾسماظؽؾقةماٌؿعؾؼةمباظؼلؿممبامؼؿقاصؼمععماخؿصاصاتمجمؾسماظؼلؿ.م-2

م.تـػقذػاموعؿابعةمؾؼلؿظماظؿشغقؾقةماًطةمإسدادمسؾكماإلذرافم-3

م،موتقصريمعؿطؾؾاتف.ةواٌاظقماإلدارؼةاظؿعؾقؿقةمواظؾقـقةموماظؼلؿإدارةمذؤونممسؾكمذرافاإلم-4
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 .33بطاقات الوصف الوظيفي لمنسوبي كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير صـ 
6
 .44التعليم الجامعي صـينظر المادة الرابعة واألربعون من نظام مجلس  
4
  .33صـ سدير بحوطة اإلنسانية والدراسات العلوم كلية لمنسوبي الوظيفي الوصف بطاقات 
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م.أدائفؿموتؼققؿموعؿابعؿفؿمحؽؿفؿميفموعـماظؿدرؼسمػقؽةمأسضاءمتقجقف -5

 اإلذرافمسؾكمتطقؼرماظؼلؿمإدارًؼا،موأطادميًقا،موحبـًقا. -6

 .وتطقؼرػاماظؼلؿمداخؾماىاععةموخارجفاتـلقؼمسالضاتم -7

 اإلذرافمسؾكمتقصريمعؿطؾؾاتماظؼلؿماظؿعؾقؿقةمواظؾقـقةمواإلدارؼةمواٌاظقة. -8

 ،موتطقؼرماٌكرجاتماظؿعؾقؿقة.اإلذرافمسؾكمرصعمعلؿقىماىقدة -9

 وعؿابعؿفا.مضراراتمجمؾسماظؼلؿتـػقذم -11

 اإلذرافمسؾكمادؿؼطابماسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمباظؼلؿ. -11

 طادميقةميفماظؼلؿ.براجمفاماألموتـػقذمخططفاموتطقؼرماظؿعؾقؿقةماظعؿؾقةمعؿابعةمدري -12

 عراضؾةمأداءماالعؿقاغاتم،موضؾطماظـظاممداخؾماظؼلؿ. -13

 اإلذرافمسؾكمخمؿؾػماظـشاراتماظطالبقة. -14

 طادميل.ريماىقدة،موعؿطؾؾاتماالسؿؿادماألتطؾقؼمععاؼ -15

 اضرتاحمتشؽقؾماظؾفانماٌؿعؾؼةمبأسؿالماظؼلؿ. -16

اظدائؿمععموطالءماظؽؾقةمورؤداءماألضلامماظعؾؿقةماألخرىمصقؿامزمؼؼمأػدافماظؿقاصؾم -17

 اظؽؾقة.

طادميقةمواإلدارؼةماٌـازرةمباىاععة،ميفمطؾمعامؼلاسدهميفمأداءماظؿـلقؼمععماظقحداتماأل -18

 عفاعف،موهؼقؼمأػدافماظؼلؿمباظؿـلقؼمععمسؿقدماظؽؾقة.

طادميلمواإلداري،مواظؾقـلميفماألمذاعؾمسـمدريماظدرادة،مواألداءإسدادمتؼرؼرمدـقيم -19

 اظؼلؿ،مورصعفمإشممسؿقدماظؽؾقة.

 8اظعؿؾمسؾكمتـػقذمعامؼػقضفمبفمجمؾسماظؽؾقة،مأومسؿقدػامعـمعفام. -21
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 44صـ سدير بحوطة اإلنسانية والدراسات العلوم كلية لمنسوبي الوظيفي الوصف بطاقات   
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مباظؼلؿماًاصةماالخؿؾاراتموجداولماحملاضراتموتقزؼعماظدرادقةماىداولماضرتاح -21

 .اظؼلؿمألسضاءماظؿدرؼللماظـصابموتقزؼعمظفماظؿابع

ماظطاضةمحلبماظؼلؿميفمظؾؼؾقلماًاصةمواظشروطماٌعادالتموأمواظـلبماألسدادماضرتاح -22

 .االدؿقعابقة

مبعدمظفماظؿابع(مدارؼنيواإلماظؿدرؼسمػقؽةمأسضاء)ماظؼلؿمعـلقبلمعؾاذرةمسـماإلبالغ -23

 .واظغقابماظؿأخريمحاالتمسـماإلبالغموطذامجازاتاإلمعـمسقدتفؿ

ماألخرىماألضلاممععمباالتصالمواظؿـلقؼمباظؼلؿماظعؿؾمدريمسـمذاعؾمدـقيمتؼرؼرماسداد -24

 .باظؽؾقة

ماىدؼدةماظؿقجقفاتمذرحمبفدفماظؿدرؼلقةماهلقؽةمأسضاءمععمدورؼةمظؼاءاتمسؼد -25

مغشاطمتـظؿماظيتمظؾلقاداتماظؿـػقذؼةمفوبراجمماظعؿؾمخططمعلارمسؾكمواظؿعدؼالت

 .اظؽؾقة

 .حؾفاموحماوظةمعشاطؾفؿمسؾكمواظؿعرفمادرادًقماٌؿأخرؼـماظطؾؾةمأوضاعمدرادة -26

معـمسضقمأيمتغقبمسـماٌؿابعةموحدةموتؾؾقغمفؿواغصراصماظؼلؿمأسضاءمحضقرمعؿابعة -27

م9.رئادؿفمؼؿقشمماظذيماظؼلؿمأسضاء

م:اظؼلممرئقسمصالحقاتم-4

مسضقمشريمتدرؼسمػقؽةمسضقمررؼؼمسـماظـفائلماالخؿؾارمأدؽؾةمتصققحمؼؿؿمبأنماظؿقصقةم-1

م.ماظؿصققحميفمأطـرمأومعؿكصًصامععفمؼشركمأنمأوماٌؼررمتدرؼسمػقؽة

م.اظدرجاتمطشقفمسؾكماٌصادضةم-2

م.واظؾقائحمظألغظؿةموصؼًامباظؼلؿماظعؿؾمدريمحلـمؼؼؿضقفاماظيتماظداخؾقةماظؼراراتمإصدارم-3

م.اظؿدرؼسمػقؽةمأسضاءمسؾكماظدرادلماظعبءمتقزؼعم-4
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 ، باختصار.64بحوطة سدير صـ ينظر الدليل التنظيمي واالرشادي لمنسوبي كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 



 
 

 لقسم الدراسات اإلسالمية المعاصرة  -دليل الصالحيات والتفويض 
 

 17الصفحة 

ماظؿدرؼسمػقؽةمألسضاءماظؿعؾقؿمبدلمبصرفماظؿقصقةم-5

م.اظؿدرؼسمػقؽةمألسضاءماظقزقػلماألداءمتؼارؼرمإسدادم-6

م.اظؼلؿمٌـلقبلماظدواممخارجمظؾعؿؾماالدؿقؼاضاتمبصرفماظؿقصقةم-7

م.اظؼلؿمٌـلقبلممدواممخارجمباظعؿؾمباظؿؽؾقػماظؿقصقةم-8

م.موخارجفاماىاععةمداخؾماظؿدرؼؾقةماظدوراتماظؼلؿمعـلقبلمحبضقرماظؿقصقةم-9

م.ماٌؿدربنيموماٌؾؿعـنيمأوضاعمعؿابعةميفمواظؿدرؼبماالبؿعاثمىـةمععماظؿـلقؼم-11

م.ماًدعةماغؿفاءمبعدماظلعقدؼنيماظؿدرؼسمػقؽةمألسضاءمباظؿؿدؼدماظؿقصقةم-11

م.ماظؿؿدؼدمصرتةماغؿفاءمبعدماظلعقدؼنيماظؿدرؼسمػقؽةمأسضاءمععمباظؿعاضدماظؿقصقة -12

م.مماظلعقدؼنيمشريماظؿدرؼسمػقؽةمأسضاءمسؼقدمبإغفاءماظؿقصقة -13

م

م

م

م

م

م

م

م

م



 
 

 لقسم الدراسات اإلسالمية المعاصرة  -دليل الصالحيات والتفويض 
 

 18الصفحة 

مأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسثاظـًا:م

مماظؿعرؼفمباظوزقػة:م-1

سضقمػقؽةمتدرؼسمعؽؾػمباظؿدرؼس،مواإلذرافمسؾكماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقةمظؾطؾؾةميفمعرحؾةماظدراداتم

اىاععقةمواظدراداتماظعؾقا،موؼرتؾطمبرئقسماظؼلؿماظذيمؼـؿؿلمإظقف،مطؿامأغفمأحدمأسضاءمجمؾسم

مم11ذظؽماظؼلؿ.

م:ػمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمو

 االداتذة. -1

 األداتذةماٌشارطقن. -2

 11األداتذةماٌلاسدون. -3

ماألػدافماظعاعةمظؾوزقػة:م-2

ماأل مواإلرذاد ماألطادميقة، مباظعؿؾقة ماظقحداتماظؼقام مورئادة ماظؼلؿ، ميف ماإلدارؼة مواألسؿال طادميل،

ماإلدارؼةمذاتماظعالضةموطذظؽماظؾفان.

م:اظؿدرؼسمػقؽةمألسضاءمةاظرئقلمواظواجؾاتمادلفامم-3

ماظقضتميفمبذظؽمواظؼقامماٌؽؿؾقةمواظلاسات،ماألطادميلمرذادواإل،مماظؿدرؼللمبـصابفماظؿامماالظؿزام(1

م.احملدد

مماىاععةمغظاممحلبماألطادميقةمظألسؿالماٌؿؿؿةمدارؼةاإلمباألسؿالماظؼقام(2

ماالخؿصاصمذاتمظؾففاتماظرصعمأومرالبقةمعشؽالتمعـمؼعرتضفمعامسـماظؼلؿمظرئقسماظرصع(3

مم.باظؽؾقة
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 .41صـ سدير بحوطة اإلنسانية والدراسات العلوم كلية لمنسوبي الوظيفي الوصف بطاقات 
11
 .48المادة الخامسة واألربعون من نظام التعليم الجامعي صـ 



 
 

 لقسم الدراسات اإلسالمية المعاصرة  -دليل الصالحيات والتفويض 
 

 19الصفحة 

مباظؾقابةماٌلفؾنيماظطالبمسددمعطابؼةمعـماألطادميقةمباظؾقابةمؼؿعؾؼمعامبؽؾماٌلؿؿرةماٌؿابعة(م4

ماٌشؽالتمورصعمأخرىمجراءاتإموأيماياالتموتلفقؾماظدرجاتمورصدماجملؿقسةميفمواٌؿقاجدؼـ

مماألطادميلماالرذادمٌـلؼمتقاجففماظيت

مجمؾسمضؾؾمعـمدرادؿفامظقؿؿمطادميلاألمرذاداإلمٌـلؼمعـفاماظؿـؾتمبعدمايرعانمحاالتمرصع(5

م.ماظؽؾقة

مماالطادميقةماظطالبقةماظشؤونمظؾفـةماظؾقابةميفمتقاجففماظيتماٌشؽالتمرصع(6

مبعدماألطادميقةمايرطاتماشالقمبعدماظطالبمطشقفمبأحدثماالخؿؾاراتمذؤونموحدةمتزوؼد(7

ممايرعانمحاالتمعـمتـؼققفا

ماٌكؿصةمظؾففاتمبذظؽمواظرصعمختصصفمتطقؼرميفمواإلدفاممختصصفمجمالميفمؼلؿفدمعامعؿابعة(8

مم.اظؼلؿمجمؾسمسؾكعامؼؾزممعـفممسرضو

ماظعصرمعلؿفداتموصؼماٌعؾقعاتموهدؼثمختصصفمجمالميفمباظؼلؿماٌؼرراتمتقصقػميفماٌلاػؿة(9

مماظشاعؾةماظـقسقةماىقدةمظؿقؼقؼ

ممتقاجففماظيتماٌشؽالتمحؾميفمواٌؾادرةماظؼلؿمسؿالأميفمؾقةسابػماٌشارطة(11

ممباظؼلؿماٌؿعؾؼةمواظؿعاعقؿماظؼراراتمتـػقذ(11

مرذادواإلماظؿقجقفمظقحدةماظعؾؿلماظؿقصقؾميفمتؤثرمعشؽالتمتقاجفماظيتماظطالبقةماياالتمرصع(12

م.ماظـػلل

مذأغفمعـمحادثمطؾمسـمتؼرؼرماظؼلؿمرئقسمشمإموؼؼدممواٌكؿرباتماظؼاساتمداخؾماظـظاممحػظم(13

ممباظـظامماالخالل

مظدىمؼؾزمممبامواظؿقصقةماجملؿؿعمخدعةميفمواىاععةمواظؽؾقةماظؼلؿمأغشطةميفمبػاسؾقةماٌشارطة(14

مماجملؿؿعموخدعةماألطادميلمظؾؿطقؼرماىاععةموطقؾ

مموتـػقذػامظؾؽؾقةماالدرتاتقفقةماًطةمعؾادراتموضعميفماإلدفام(15



 
 

 لقسم الدراسات اإلسالمية المعاصرة  -دليل الصالحيات والتفويض 
 

 20الصفحة 

مماظـؼاصقةماظرباعجمضؿـمواٌؤمتراتماظـدواتماضرتاحميفماإلدفام(م16

مماظؽؾقةمسؿقدمضؾؾمعـمبفامؼؽؾػماظيتمواجملاظسمواظؾفانماظقحداتميفبفمماٌـارةممبفاعفماظؼقام(م17

مماظؾقائحموصؼموخارجفاماٌؿؾؽةمداخؾمواٌؤمتراتماظـدواتمحضقرميفماٌشارطة(18

م12.ماظعؿؾمبطؾقعةمسالضةمذاتمبفامؼؽؾػمأخرىمأسؿالمبأيماظؼقام(19

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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الدليل التنظيمي واالرشادي لمنسوبي كلية العلوم  ،42صـ سدير بحوطة اإلنسانية والدراسات العلوم كلية لمنسوبي الوظيفي الوصف بطاقات 

 .63والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير صـ



 
 

 لقسم الدراسات اإلسالمية المعاصرة  -دليل الصالحيات والتفويض 
 

 21الصفحة 

مدؽرتارؼةماظؼلمرابًعا:م

ماظؿعرؼفمباظوزقػةم)اظلؽرتري(:

م13عقزػمإداريمؼؼقممجبؿقعماألسؿالماٌؽؿؾقة،موأسؿالماظلؽرتارؼةميفماظؼلؿ.

ماألػدافماظعاعةمظؾوزقػة:

معـؾماٌرادالتماظصادرةمواظقاردةمماظؼقاممجبؿقعماألسؿالماٌؽؿؾقة،موأسؿالماظلؽرتارؼةميفماظؼلؿ

حؿقاجاتماظؽؿبماٌكؿؾػةمعـمرؾاسةموتـظقؿمػذهماٌرادالت،موحػظفاميفماٌؾػاتماٌـادؾة،موتؾؾقةما

م14.وتصقؼرموشريػا

م:اظؼلممدؽرتريمعفام

م.اٌؿؾعماظـظاممحلبمفاوتلؾقؿماظؼلؿمشمإمواظقاردةماظصادرةماظردائؾمادؿالم.1

مرئقسمتعؾقؿاتمحلبموتصـقػفاموصرزػامثؾاتفاوإماظقاردةمواٌرادالتماالدؿػلاراتمسؾكمجابةاإل.2

م.اظؼلؿ

ماظؼلؿميفماظؿدرؼسمػقؽةمألسضاءماظؼلؿمعـماظصادرةمواٌرادالتمواظؼراراتماظؿعؾقؿاتموصقلمعؿابعة.3

مجفاتفامشمإماظؼلؿمسـماظصادرةماٌرادالتموأ

مباظؼلؿماًاصةمواظطؾاسقةماظؽؿابقةمسؿالاألمنازإ.4

م.رذػؿفاوأمعؾػاتفموترتقبمباظؼلؿماًاصةماٌؽؿؾقةمسؿالاألمنازإ.5

ماٌلؤولمإلبالغمذظؽموتؼققدمعؿطؾؾاتفؿمغفاءإموعؿابعةمظؾؼلؿمواٌراجعنيمواظضققفماظزائرؼـمادؿؼؾال.6

م.اظؼلؿميف

م.عؿطؾؾاتفؿمغفاءإموعؿابعةمادؿػلاراتفؿمسؾكمواظردماظطالبمادؿؼؾال.7
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 .44صـ سدير بحوطة اإلنسانية والدراسات العلوم كلية لمنسوبي الوظيفي الوصف بطاقات 
14
 المرجع السابق نفس الصفحة. 



 
 

 لقسم الدراسات اإلسالمية المعاصرة  -دليل الصالحيات والتفويض 
 

 22الصفحة 

م.ظؾؼلؿماظقاردةماهلاتػقةماٌؽاٌاتمسؾكماظرد.8

ميفمووضعفاموخالصفامضررادقةموفقزاتمعـمصصؾمطؾمبداؼةماظؼلؿمظقازممعنيتأمسؾكماالذراف.9

م.اظؼلؿمٌـلقبلمصرصفاموتـظقؿماظؼلؿمسفدة

م.اإلدارؼةماظـاحقةمعـمغشطؿفوأماظؼلؿمصعاظقاتمتـظقؿميفماٌشارطة.11

م.واظؿكرجمواالعؿقاغاتموايرعانماظؿلفقؾميفماظطؾؾةمضقائؿمسدادإماٌشارطةيف.11

م.اٌلؿفدؼـماظطؾؾةمادؿؼؾالمسؿالأميفماٌشارطة.م12

موتقضقعاتفؿماظطؾؾةمدخقلمطؿؿابعةماالعؿقاغاتمثـاءأماظؿـظقؿقةماٌلاغدةمسؿالاألميفماٌشارطة.13

م.وشريهمايرعانموإسالنمظذظؽمزعةالاظماًدعاتموتؼدؼؿماظؼاساتموفقزمسؾكمذرافواإل

م.اظطؾؾةمظؿكرؼجماظلـقيماظؽؾقةمحػؾميفماٌشارطة.14

م15.ماظؼلؿمرئقسمعـمبفامفؼؽؾػماٌؿعؾؼةمبطؾقعةمسؿؾفماظيتمخرىاألمسؿالباألماظؼقام.15

م

م

م

م

م

م

م

م
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 ، وتعميم عميد الكلية الوارد بتاريخ48صـ  سدير وطةبح اإلنسانية والدراسات العلوم كلية لمنسوبي الوظيفي الوصف بطاقات



 
 

 لقسم الدراسات اإلسالمية المعاصرة  -دليل الصالحيات والتفويض 
 

 23الصفحة 

م

م

م

م

 تفـــويـض: ال ثانيالقسم ال

 

 :ويشتمل على 

 

 . الصالحيات تفويض الئحة -1

 حاالت انتهاء التفويض. -2

 الصالحيات ضيفوت يةكيف -3

 

م

م

م

م



 
 

 لقسم الدراسات اإلسالمية المعاصرة  -دليل الصالحيات والتفويض 
 

 24الصفحة 

مماظصالحقاتمتػوؼضمالئقة

متشؿؿؾماظالئقةمسؾكمسدةمعقاد،مػل:

 م:ماألوىلمادلادة

مبفماحؿػظمعامإالماظؿـظقؿلمباظدظقؾماظقاردةماظصالحقاتمعـماظؼلؿمظرئقسمعاماظؼلؿمٌـلؼمؼؽقنمم

م.صالحقاتمعـماظؼلؿمرئقس

 م:ماظـاغقةمادلادة

ماظقزقػلماٌرطزمععمؼؿـادبمٌامووصؼًاماظعؿؾمحاجةمبؼدرممصالحقاتفمبعضمتػقؼضماظؼلؿمظرئقسمرمقز

م.اٌػقضمظؾشكص

 ماظـاظـةمادلادة: 

م.اظؿػقؼضموعدةموزقػؿفموعلؿكماٌقزػموادؿماٌػقضةماظصالحقاتمؼؿضؿـمعؽؿقبمبؼرارماظؿػقؼضمؼؿؿ

 م:مماظرابعةمادلادة

مباظصالحقاتماٌؽؾػماظعضقمؼؿؿؿعمالمآخرمسضقمبأسؿالمباظؼقاممتدرؼسمػقؽةمسضقمتؽؾقػمحاظةميفم

م.اظؿؽؾقػمضرارميفمذظؽمسؾكمغصمإذامإالماظقزقػةمؼشغؾمطانمٌـماٌػقضة

 م:ماخلاعلةممادلادة

م.ماظؼلؿمرئقسممبقاصؼةمإالمشريهمؼػقضمأنماظصالحقاتمإظقفمصقضتمٌـمرمقزمالمممم

م



 
 

 لقسم الدراسات اإلسالمية المعاصرة  -دليل الصالحيات والتفويض 
 

 25الصفحة 

 م:مماظلاددةمادلادة

م.موتقجقففماٌؽؾػمعؿابعةماظؼلؿمرئقسمصعؾكماٌلؤوظقة،معـمؼعػلمالماظؿػقؼضمممممممم

 م:اظلابعةمادلادة

م.تقضقعفمععماظؼلؿ،مرئقسمعـمرمسلمبؼرارمؼؽقنمأنمالبدماظؿػقؼض

 م:ممماظـاعـةمادلادة

مػقؽةمأسضاءمأحدمؼػقضمأنمسؾقفم-مطانمزرفمأليم-ماظعؿؾمسـماظؼلؿمرئقسمشقابمحاظةميف

م.اٌػقضةماٌفاممهدؼدمععماظؿغقب،مصرتةمأثـاءمبأسؿاظفمظؾؼقامممباظؼلؿماظؿدرؼس

محاالتماغؿفاءماظؿػوؼض

م:ماآلتقةماياالتميفماظؿػقؼضمؼـؿفل

م.اظؿػقؼضمعدةماغؿفاءم-1

م.اظؿػقؼضممتمأجؾفمعـماظذيماظغرضماغؿفاءم-2

م.اظؿػقؼضمضرارمإظغاءم-3

م

م

م



 
 

 لقسم الدراسات اإلسالمية المعاصرة  -دليل الصالحيات والتفويض 
 

 26الصفحة 

ماظصالحقاتمضؼتػومطقػقة

م؟مدؾقممبشؽلماظصالحقاتمغػوضمطقفػـامدؤالمؼطرحمغػله:م -

مبشؽؾماظؿػقؼضمؼؽقنموحؿكماظصالحقات،موتػقؼضمباٌفامماظؿؽؾقػمبنيمذمؾطمالمأنمرمببداؼةم

م:اآلتلميفمتؿؿـؾماًطقاتموػذهمعـففقة،مخطقاتمغؿؾعمأنمالبدمدؾقؿ

م.ماظؼلممظرئقسمظؾؿػوؼضماظؼابؾةماظصالحقاتمحتدؼد.م1

ماألدظةميفماظقاردةماظؼلؿمظرئقسماحملددةماٌفاممإشمماظرجقعمؼـؾغلماظؿػقؼضمسؿؾقةمإحداثمضؾؾ

مغؼدممثؿماظؽؾقة،مسؿقدمضؾؾمعـمظلعادتفماٌؿـقحةماظصالحقاتمإشمماظرجقعموأؼضًام16ظؾعؿؾ،ماظؿـظقؿقة

م.اظؿدرؼسمػقؽةمأسضاءمعـمسضقمأيمأومعـاًل،مظؾؿـلؼمتػقؼضفامميؽـماظؿكمظؾصالحقاتمحمددًامحصرًا

م.اظؼرارموتعؿقممظؾؿػوضماظصالحقاتمتػوؼضمضرارمإصدار.م2

متشؿؾمواضقةمجقدةمصقاشةموصقاشؿفماظؿػقؼضمضرارمإصدارمرمبمظؾصالحقةماٌػقضممماردةمصؼؾؾ

م:مسؾك

م.موتارسمفماظؿػقؼضمضرارمرضؿم-أ

م.ماٌػقضةماظلؾطةم-ب

م.اظؿػقؼضمعـماهلدفم-ج

معدةماظؿػقؼض.مم-د

مممماظصالحقةمععؿؿدم-ػـ
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م.هوإرذادمادلػوضمتوجقهم-3

م:عـؾماٌػقضنيمظألذكاصماٌػقضةمظؾؿفؿةماظؿعؾقؿاتمإسطاءاظضروريممعـ

م.اظعؿؾموصػم-

م.اظؿػقؼضمأدؾابم–

م.ثارهوآمظفماٌػقضماظعؿؾمأػؿقةم–

م

 :وأخـــــــــــــــريًا 

 ، إنه ويل ذنك وانقادر عهيهانزنم جينبنا وأن انكريم، نىجهه خانصاً عمهنا جيعم أن اهلل سألأ

 انعاملني رب هلل احلمد أن دعىانا وآخر

 


