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القسم أىداف العامة بالكمية وكذلك تحديد في رسم الخطط والسياسات  ة: المشاركةاالختصاص العام لموظيف
أداء لمقسم في سبيل تقديم أفضل القسم العممي ومتابعة كل القضايا التي تيم ، العممي في ضوء أىداف الكمية

 .فاعميةو  ةبكفاءالعممي 
 الميام والمسؤوليات  

تخاذ مساعدة قيادات الكمية في بمورة األىدا -1 ف، ورسم الخطة االستراتيجية والسياسات العامة لمكمية وا 
 .بالكمية القسم العمميالقرارات التي تيم 

واالشراف عمى  في تطوير الخطط االستراتيجية وبرامج التطوير لمكميةمع مجمس الكمية االشتراك  -2
 وااللتزام بيا.كد من سالمة ودقة التنفيذ أ، والتوتحديد األنشطة الداعمة ليا. ىاتنفيذ

أنشطة خطة  في تطوير وتحديث الييكل التنظيمي بما يتفق وطبيعةمع مجمس الكمية االشتراك   -3
تساىم في القسم العممي  أكد من ان جميع ميام وواجبات الوظائف المختمفة داخل، والت لقسم العمميا

مكمية.مة لالوصول الى تمك االىداف الفرعية وبالتالي الوصول إلى االىداف العا  
 .بو و اساليب العملأ القسم العمميلتطوير  ةابداء االراء واالقتراحات المناسب -4
 في إعداد مشروع الموازنو السنويو لمكمية. مع مجمس الكمية المساعده -5
 .لمقسم العمميوضع االجراءات العممية التي تساعد عمى تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المقررة  -6
 وتحديد نمط القيادة بالكمية.األكاديمية اختيار القيادات معايير في تحديد مع مجمس الكمية الشتراك ا -7
 .بو بغية تحسين ورفع مستويات األداء القسم العمميدراسة مشكالت العمل ب -8
اتيم لتنمية قدر بالقسم المساىمة في دراسة اإلحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم  -9

 .واالشراف عمي متابعة تنفيذىا.ومياراتيم الوظيفية 
والعمل عمى تطوير ، لمقسم العممي  االشتراك في بناء نظام لحفظ وتداول واستدعاء الوثائق الرسمية -11

 وتشجيع استخدام االجيزه وتطوير ميارات استخداميا. ونظم دعم القرارنظم المعمومات 
وتقديم االقتراحات واآلراء  وضع خطط تنمية الموارد الذاتية لمكميةفي  مع مجمس الكميةالمساىمة  -11

 .القسم العمميبما يتفق وطبيعة لتنمية الموارد الذاتية الجديده البناءة 
 والعمل عمى تطويرىا وتنميتيا. لقسم العمميفي نطاق ا ةوالمادي ةعمى العناصر البشرياالشراف  -12
 وتقييميا بيدف تحسين األداء. القسم العمميالخاصة باالداء وبإنجازات إعداد التقارير الدورية  -13

 .في وضع اجراءات التزام الكمية بحقوق الممكية الفكرية والنشر. مع مجمس الكمية االشتراك -14



تحديد االجراءات التي تضمن العدالة وعدم التمييز بين أعضاء ىيئة في مع مجمس الكمية االشتراك  -15
 / الييئة المعاونة/ المعيدين/ االداريين/ العاممين/ الطالب.التدريس

 .تحديد االجراءات الخاصة بتصحيح الممارسات غير العادلةفي مع مجمس الكمية االشتراك  -16
 . ىيئة التدريس ومعاونييم بالقسم العممي المشاركة في تعميم المعارف المكتسبة ونقميا لجميع أعضاء -17
تاحتو لجميع األطراف ب ع مجمس الكميةم االشتراك -18  .القسم في وضع دليل األخالقيات المينية لمكمية وا 
في تحديد االجراءات الكفيمة بتحقيق االلتزام بأخالقيات المينة لجميع مع مجمس الكمية االشتراك  -19

 .القسم العممياألطراف داخل 
اليا الى وكاالت االنباء وكذلك اعداد المواد وارس الخاصة بالقسم العممي كتابة وتحرير االخبار -21

 االعالمية عمى المواقع االلكترونية.
 المستفيدين.و القسم العممي ىيئة التدريس ومعاونييم ب أعضاء التنسيق لعمل لقاءات مفتوحة مع -21
 م العممي. في المؤتمرات والندوات العممية المحمية أو االقميمية أو الدولية لمقس تنظيم والمشاركة -22
 .والتعامل معيا بشكل إيجابي ةبرامج الجديدالالتشريعات والقرارات والمبادرات و القوانين و ق يطبت -23
 والمبادرة باقتراح الحمول المناسبو ليا .القسم العممي تحسس مشكالت  -24
 نشر الممكنة.اتاحة كافة المعمومات عن القسم العممي ونشرىا واعالنيا لمطالب بكافة وسائل ال -25
 التأكد من توافق سياسات القسم العممي مع رسالة وغاية واألىداف االستراتيجية لمكمية. -26
اتخاذ االجراءات الكفيمة بضمان تبني وتطبيق القسم العممي لممعايير األكاديمية القياسية القومية أو  -27

 المعايير المعتمدة من قبل الكمية.
قررات الدراسية التي يقدميا القسم العممي مع البرامج التعميمية وبرامج الدراسات التأكد من توافق الم -28

 العميا التي تقدميا الكمية وكذا مع المعايير األكاديمية.
التأكد من مناسبة مخرجات التعمم المستيدفة لممقررات التي يقدميا القسم العممي مع البرامج التعميمية  -29

 التي تقدميا الكمية.وبرامج الدراسات العميا 
 التأكد من مالئمة المقررات التي يقدميا القسم العممي الحتياجات سوق العمل والمجتمع والتنمية. -31
التأكد من مالئمة التخصص العممي ألعضاء ىيئة التدريس بالقسم العممي لممقررات التي يشاركون  -31

 في تدريسيا. 
ت التي يقدميا القسم العممي لمتأكد من التطوير والتحديث المستمر المراجعة الدورية لتوصيف المقررا -32

 لممقررات واتخاذ االجراءات التصحيحية.
 لمقسم العممي.، البحث العممي، خدمة المجتمع، الموارد الذاتية وضع استراتيجية التعميم والتعمم -33
االمتحانات/ نتائج االستقصاء لممقررات  المراجعة الدورية الستراتيجية التعميم والتعمم في ضوء نتائج -34

 الدراسية لمقسم/أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بالقسم، واتخاذ االجراءات التصحيحية.
 وضع نظام الممتحنين لممقررات التي يقدميا القسم العممي. -35



 تي يقدميا القسم .  مراجعة أساليب تقويم الطالب والتأكد من تنوعيا وتوافقيا مع محتوي المقررات ال -36
مراجعة وتحميل نتائج تقويم الطالب بالنسبة لممقررات التي يقدميا القسم العممي واتخاذ االجراءات  -37

 التصحيحية في ضوء مراجعة النتائج لتحسين مستويات األداء.
لمكتبة/ قاعات مراجعة مدي مالئمة التسييالت المتاحة الستراتيجية التعميم والتعمم لمقسم العممي )ا -38

 الدرس/ المعامل/ الورش ...الخ(.
 وضع خطة البحث العممي واألنشطة العممية األخري لمقسم في ضوء الخطة البحثية لمكمية. -39
اتخاذ االجراءات الكفيمة لتحديد العجز/الفائض في أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم ووضع الخطط  -41

 الكفيمة لمتعامل مع تمك النتائج.
 وضع قواعد واجراءات تعيين أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم وفقا لالحتياجات الفعمية . -41
تقييم أداء أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بالقسم العممي، واتخاذ االجراءات التصحيحية في ضوء  -42

 نتائج التقييم.
 تصحيحية.قياس كفاءة العممية البحثية لمقسم العممي واتخاذ االجراءات ال -43
 اتاحة كافة المعمومات عن القسم العممي ونشرىا واعالنيا لمطالب بكافة وسائل النشر الممكنة. -44
 التأكد من توافق سياسات القسم العممي مع رسالة وغاية واألىداف االستراتيجية لمكمية. -45
األكاديمية القياسية القومية أو اتخاذ االجراءات الكفيمة بضمان تبني وتطبيق القسم العممي لممعايير  -46

 المعايير المعتمدة من قبل الكمية.
التأكد من توافق المقررات الدراسية التي يقدميا القسم العممي مع البرامج التعميمية وبرامج الدراسات  -47

 العميا التي تقدميا الكمية وكذا مع المعايير األكاديمية.
المستيدفة لممقررات التي يقدميا القسم العممي مع البرامج التعميمية التأكد من مناسبة مخرجات التعمم  -48

 وبرامج الدراسات العميا التي تقدميا الكمية.
 التأكد من مالئمة المقررات التي يقدميا القسم العممي الحتياجات سوق العمل والمجتمع والتنمية. -49
يس بالقسم العممي لممقررات التي يشاركون التأكد من مالئمة التخصص العممي ألعضاء ىيئة التدر  -51

 في تدريسيا. 
المراجعة الدورية لتوصيف المقررات التي يقدميا القسم العممي لمتأكد من التطوير والتحديث المستمر  -51

 لممقررات واتخاذ االجراءات التصحيحية.
ة بالكمية محميا واقميميا وضع خطة لتشجيع وتحفيز البحوث العممية المشتركة بين األقسام العممي -52

 ودوليا.
وضع الخطط واالجراءات الكفيمة بزيادة مستويات رضا أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بالقسم   -53

 العممي.  
 إية واجبات أخرى يكمف بيا في مجال إختصاص الوظيفة.  -54
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