قـــــــــــــرر

مـ()1ـادة
ً
ُيـ ــعاد تنظيم الهيكل التنظيمي لجامعة طرابلس االهلية وفقا ألحكام هذا القرار.

مـ()2ـادة
يتكون الهيكل التنظيمي للجامعة من التقسيمات التنظيمية ( الرئيسية والفرعية ) األتية-:
ً
أوال  :م ــجل ــس ال ـج ــامعة  :يتكون على النحو التالي -:
ً
رئـ ـ ـ ـ ـ ــيسـ ـ ـ ـ ــا
 )1رئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس الج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .
ً
عضـ ـ ـ ـ ــوا
 )2م ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرإدارة الشؤون العلمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.
ً
عضـ ـ ـ ـ ـوا
 )3امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسج ــل العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام .
ً
عض ـ ـ ـ ــوا
 )4مـ ــدي ـ ـ ــرم ــكتب الش ــؤون الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ــون ـ ـي ـ ــة .
ً
عض ـ ـ ـ ــوا
 )5مـ ـ ـدي ـ ـرم ـ ـكت ـ ـب املـ ـ ـراج ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـة ال ـ ـ ـ ـداخـ ـ ـلي ـ ـة .
ً
عض ـ ـ ـ ــوا
 )6م ـ ـديـ ـ ـر م ـ ــكتـ ــب ضـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الجـ ـ ـ ـ ـ ــودة .
ً
عض ـ ـ ـ ــوا
 )7مديرمكتب خ ـ ـ ـ ـ ـ ـدمـ ـ ـ ـ ـ ـة املجت ـ ـمع والبيئ ـ ـ ـ ـة
ً
عض ـ ـ ـ ــوا
 )8مديرمركزالبحث العلمي والتعاون الدولي .
ً
عض ـ ـ ـ ــوا
 )9مديرم ـ ـ ـ ــرك ـ ــزالتـ ـ ــدريـ ـ ــب والت ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر.
ً
عض ـ ـ ـ ــوا
)10م ــدي ــرإدارة الش ـ ــؤون اإلداريـ ـ ـ ــة واملـ ـ ـ ـ ــالي ـ ـ ـ ـ ــة.

ثانيا  :إدارة الج ـ ـ ـ ـ ــامـ ـع ــة  :يكون للجامعة رئيس يسمى ( رئيس الجامعة ) يترأس كافة
التقسيمات التالية -:
 )1مكتب الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتؤون القانونية
 )2مكتب املراجعة ال ـ ـ ـ ـ ــداخـ ـ ــلية .
 )3مكتب ضمـ ـ ـ ـ ـ ــان الجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة.
 )4مكتب خدمة املجتمع والبيئة
 )5مركزالبحث العلمي والتعاون الدولي  :وتتبعه األقسام التالية -:
▪ قسم البحوث والدراسات العلمية واملجالت املحكمة .
▪ قسم املطبوعاعت والنشر والترجمة.
 )6مركزالتدريب والتطوير :وتتبع األقسام التالية -:

▪ قسم التخطيط والدراسات .
▪ قسم التدريب.
ً
 )7إدارة الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤون العلم ـ ـ ـ ـ ـ ـية  :وتتبعها مبارة التقسيمات التالية -:
▪ اللجنة العلمية للجامعة .
▪ مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس
▪ مكتب الدراسة واإلمتحانات .
▪ قسم شؤون املعامل والقاعات الدراسية .
▪ قسم شؤون املكتبات.
▪ االقسام العلمية  ( :قسم القانون  ،قسم اإلدارة  ،قسم املحاسبة  ،قسم
التمويل واملصارف  ،قسم تقنية املعلومات  ،قسم اللغة االنجليزية  ،قسم
الهندسة املعمارية  ،قسم العلوم الصيدالنية  ،قسم املختبرات الطبية ،
▪ (( قسم التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد وتتبعه الوحدات االتية -وحدة
تقنيات التعليم والتطوير – وحدة خدمات املستفيدين – وحدة االرشفة
االلكترونية ) ).
 )8املسجـ ـ ـ ـ ـ ــل الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام  :وتتبعه التقسيمات التالية -:
▪ مكتب التسجيل والقبول .
▪ مكتب النشاط الطالبي .
▪ مكتب شؤون الخرجين .
 )9إدارة الشؤون اإلدارية واملالية  :وتتبعها التقسيمات التالية -:
▪ قسم الشؤون اإلدارية الخدمات  :وتتبعه ( وحدة االمن والسالمة والحرس
الجامعي – وحدة الخدمات  -وحدة االسعافات االولية ).
▪ قسم الشؤون املالية  :وتتبعه ( وحدة الخزينة ) .
▪ قسم تقنية املعلومات .
▪ قسم شؤون االعالم والعالقات .
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مـ()3ـادة
ُي ــعمل بهذا القرارمن تاريخ صدوره  ،وعلى املعنيين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ

َي ـ ــعتمد /
مجلس جامعة طرابلس االهلية
صدرفي طرابلس -:
املو افق  2018 / 1 / 25م
م .االرقط
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إختصاصات الهيكل التنظيمي لجامعة طرابلس االهلية المعتمدة بموجب قرار
مجلس الجامعة رقم ( )1لسنة 2017م

مـ ــ( )1ـ ـ ــادة
مجلس الجامعة

يعتبراملجلس ( اللجنة اإلدارية للمؤسسة التعليمية )ُ ،ويعد السلطة العليا في الجامعة ،ويقع على
عاتقه رسم وصياغة وإعتماد ورؤية ورسالة وأهداف وسياسة ّ
وقيم الجامعة وميثاقها األخالقي وكافة
ً
ُ
الخطط والبرامج التي تنتهجها لتحقيق أغراضها  ،ويناط باملجلس مراجعتها وتعديلها وفقا للمستجدات
العلمية والتقنية التي تواكب العملية التعليمية  ،ويعتبرالجهة العليا للمر اقبة واملتابعة واملحاسبة
على أنشطة الجامعة بهدف تحقيق أقص ى عوائد ممكنة عن رأس املال املستثمر ،مع تقديم أفضل
الخدمات التعليمية إلى الطالب وله على األخص مايلي -:
 )1صياغة وإعتماد ورؤية وأهداف ورسالة ّ
وقيم الجامعة وميثاقها االخالقي.
 )2رسم واعتماد االستراتجيات والسياسات والخطط القصسيرة واملتوسطة وبعيدة املدى
بالجامعة.
ُ
 )3اعتماد امليزانية التقديرية  ،والحسابات الختامية  ،والتقريرالسنوي املعد عن نشاط
الجامعة  ،وتسمية من لهم حق التوقيع على الصكوك وإلغائها.
 )4إعتماد وتعديل الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي واملالك الوظيفي وكافة اللوائح
الداخلية وآليات تنظيم سيرالعمل بالجامعة .
 )5فتح االقسام العلمية و إنشاء املراكزالتي تعمل في إطارتحقيق أغراض الجامعة .
 )6القيام بأي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق اختصاص املجلس بما
يتفق مع التشريعات النافدة.

مـ ــ( )2ـ ـ ــادة
رئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـس الج ـ ـ ـ ـامـ ـع ـ ـة
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ُيعد الرئيس املمثل القانوني للجامعة أمام القضاء وامام الغيرُ ،ويمارس مهامه تحت
اإلشراف املباشرملجلس الجامعة ويتولى باألصالة رئاسة اجتماعات مجلس الجامعة  ،وله
ُ
أن يفوض بعض من اختصاصا ته الي من املديرين طبقا للوائح النافذة في هذا الشأن،
ويكون للرئيس أوسع السلطات في إدارة الجامعة وتصريف امورها  ،ومباشرة كافة
االعمال الالزمة لتحقيق أغراضها ،وله سلطة اإلقراروالتعديل والحلول والسحب
وااللغاء على كافة األعمال التي تقوم بها موظفي الجامعة  ،ويباشرعلى وجه الخصوص
املهام الثالية -:
 )1متابعة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والتعميمات ذات العالقة بعمل الجامعة وشؤون
العاملين بها.
 )2الدعوة الجتماعات مجلس الجامعة  ،وتحديد جدول اعماله  ،وترأس اجتماعاته والتوقيع على
القرارات الصادرة عنه.
 )3إصدارأوامر الصرف الالزمة لتسييرالعمل اليومي من ميزانية الجامعة .
 )4متابعة تنفيذ االهداف والساياسات العامة املقررة من ِقبل مجلس الجامعة .
 )5االشراف على التعاون الفني بين الجامعة واملؤسسات املماثلة لها واالتحادات واملراكز و ابرام
العقود واالتفاقات معها بما يحقق اهداف الجامعة.
 )6اعتماد الشهادات والدرجة العلمية بالجامعة .
 )7توجيه ومتابعة وتقييم أداء كافة التقسيمات اإلدارية والعلمية ومر اقبة مدى تحقق مؤشرات
أداء املشرفين على إدارة تلك التقسيمات والعاملين بها .
ً
 )8توقيع العقوبات التأديبية وفقا للقوانين واللوائح النافذة على العاميلن بالجامعة.
 )9اصدارقرارات الحو افز واملكافأت ُ
والسلف للعاملين بالجامعة.

 )10إتخاد االجراءات الكفيلة بتطويرسيرالعمل  ،ورفع معدالت االداء
وتبسيط االجراءات بالجامعة
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 )11إصدارالقرارات الالزمة لتشكيل اللجان وفرق العمل للقيام باملهام الفنية واالدارية
املختلفة.
 )12إصدارقرارات التكليفات للوظائف االشر افية و إبرام عقود االستخدام لكافة العاملين
بالجامعة .
 )13إبرام عقود االستخدام لكافة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة .
)14تلقي اقتراحات تعديل رؤية ورسالة وأهداف وسياسات وخطط الجامعة  ،وإحالتها إلى
مجلس الجامعة لنيل املو افقة عليها.
 )15االشراف على اإعداد مشروع امليزانية التقديرية واللوائح واالليات  ،والخطط بكافة
أنواعها  ،واملذكرات  ،والتقارير ،والدراسات التي تعرض على مجلس الجامعة للبت فيها.
)16القيام بأي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في اختصاص الرئيس بما يتفق مع
التشريعات النافدة.

مـ ــ( )3ـ ـ ــادة
م ـ ــكت ــب الشؤون القانونية

ُي ــمارس املكتب مهامه تحت اإلشراف املباشرلرئيس الجامعة  ،ويباشرعلى وجه
الخصوص املهام التالية -:
 )1متابعة ما يصدرمن قوانين وقرارات ولوائح ذات العالقة بعمل الجامعة .
 )2إعداد ومراجعة مشروعات اللوائح التنظيمية والعقود التي تبرمها الجامعة مع الغير
ً
واالتفاقيات التي تكون طرفا فيها .
 )3إعداد وصياغة القرارات واملنشورات وحفظها بعد ترقيمها وتسجيلها في سجالت خاصة
بها حسب تاريخ صدورها.
 )4التحقق من الشكاوى والتظلمات التي تحال الى املكتب  ،و إبداء الرأي القانوني وتقديم
املشورة القانونية حيال كافة املسائل القانونيةالتي تحال إلي املكتب .
 )5متابعة القضايا واملنازعات املتعلقة بالجامعة والتحكيم فيها وإعداد املذكرات وتوفير
ُ
املستندات للمساعدة في إعداد الدفوع املتعلقة بها واملشاركة في اللجان املشكلة ملتابعتها.
 )6متابعة الحجوزات التي قد تتم على أموال الجامعة  ،أو توقعها الجامعة على الغير.
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 )7دراسة أنظمة العمل الداخلية وتقديم التوصيات إلى رئيس الجامعة في شأن تعديالتها
وتطويرها للتو افق مع القوانين والقرارات واملراسم والتعليمات التي تصدرها الجهات
العامة املختصة وملنع الوقوع في أي محاذيرقانونية .
 )8إعداد مشروعات املراسالت واملذكرات ذات الطابع القانوني .
 )9االحتفاظ بموسوعة قانونية  ،ومدونة التشريعات ومدونة االجراءات وغيرها .
 )10إعداد التقاريرالدوريةعن عمل املكتب .
 )11القيام بأي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق اختصاص املكتب
بما يتفق مع التشريعات النافدة.

مـ ــ( )4ـ ـ ــادة
م ـ ــكت ــب املراجـ ــعة الداخ ــلية

ُيمارس املكتب مهامه تحت االشراف املباشرلرئيس الجامعة  ،ويباشرعلى وجه الخصوص
املهام التالية -:
 )1اإل شراف على تنفيذ القوانيين واللوائح والنظم املعمول بها في مجال املراجعة الداخيلية.
 )2االشراف على وضع أنظمة املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذها  ،ومراجعة االجراءاتاملالية والتأكيد من
مطابقتها للتشريعات النافذة.
 )3متابعة تنفيد النظام املحاسبي املعمول به ،والتأكد من مالئمة هذا النظام وكفاءاته لتحقيق الرقابة
الداخلية  ،و اقتراح أي تعديالت ضرورية بشانه.
 )4التأكد من استيفاءالسجالت والدفاتراملالية واملحاسبية  ،والتحقق من سالمة إمساك
ُ
سجل االعتمادات املالية و انتظام القيد به وفقا للمتطلبات القانونية .
 )5القيام باملراجعة املالية للعقود واالتفاقيات التي تبرمها الجامعة مع الغيرللتاكد من مطابقتها باملراجعة
املالية املعمول بها في هذا الشأن  ،ومراجعة مستخلصاتها وأذون صرفها  ،و إبداء أي مالحظة قبل الصرف
وبعده.
 )6مراجعة رواتب العاملين واملكافآت ُ
والعهد املالية واإلجراءات املتعلقة باملصروفات واملصادقة عليها ،
ومراعاة عدم تجاوزبنود املخصصات املدرجة بامليزانية التقديرية لكل بند من املصروفات.
 )7مراجعة حسابات الجامعة لدى املصارف مع أرصدة الدفاتراملحاسبية .
 )8اإلشراف علي إجراءات جرد الخزائن والتأكد من سالمة تطبيق اإلجراءات املتعلقة بالشراء والصرف من
املخازن.
 )9مراجعة الحسابات الختامية ومقارنة مخصصات امليزانية التقديرية املعتمدة باملنصرف الفعلي وتحليل
اإلنحر افات .
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ً
 )10إعداد التقاريرالدورية عن نتائج املراجعة  ،والتقاريرالفورية عن أي مخالفات وإحالتها فورا للمختص
بالجامعة .
 )11القيام بأي أعمال تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق اختصاص املكتب بما يتفق مع التشريعات
النافدة.

مـ ــ( )5ـ ـ ــادة
م ـ ــكت ــب ضمـ ـ ـ ـ ـ ــان الج ـ ـ ـ ـ ـ ــودة

ُيمارس املكتب مهامه تحت االشراف املباشرلرئيس الجامعة  ،ومن ِخالل منسقي الجودة بكافة
االقسام العلمية بالجامعة  ،ويباشرعلى وجه الخصوص املهام التالية -:
 )1متابعة كافة التشريعات الصادرة بشأن ضمان الجودة باملؤسسات التعليمية وتطبيقها داخل
الجامعة
 )2نشرتقافة الجودة والتطويراملمستمر بين ىأعضاء هيئة التدريس والطالب والعاملين بالجامعة.
 )3االطالع علي رؤية ورسالة وأهداف وقيم الجامعة وميثاقها االخالقي  ،ودراستها في ِظل إستراتجية
الجودة  ،والعمل على التطويراملستمرالنظمة العمل بما يحقق رسالة الجامعة .
 )4متابعة التقاريرالدورية لالقسام العلمية و إبداء الرأي في التقاريراملقدمة من منسقي الجودة حول
سيرالعمل بااالقسام العلمية  ،وإضافة الى التقاريراملقدمة من كافة التنظيمات االدارية بالجامعة .
الصلة بنظم
 )5التواصل مع كافة التقسيمات االدارية والعلمية بالجامعة بشأن املواضيع ذات ِ
وسياسات الجودة املعمول بها.
 )6تمثيل املكتب في االجتماعات الدورية التي يدعى لها سواء من داخل الجامعة أو خارجها واملشاركة في
املؤتمرات وورش العمل والندوات ذات الصلة بأنشطة ضمان الجودة.
ً
 )7املشاركة في إعداد خطط العمل املنبثقة من استراتجية الجودة  ،وذلك تمهيدا للمو افقة عليها
لوضعها حيزالتنفيذ  ،وتوفيراالمكانيات الالزمة لها.
 )8العمل على اعداد دليل الجودة باملكتب  ،بحيث يشمل كافة املعلومات ذات العالقة بمعاييرالجودة
املعتمدة من الجهات املختصة .
 )9اقتراح ومتابعة اجراءات التحسين املناسبة لتحقيق الجودة في البرنامج التعليمية بالجامعة.
 )10إعداد التقاريرالدورية عن عمل املكتب وعن الجامعة من حيث برامجها وخدماتها و آفاق التطويربها
لضمان تحقيق الجودة .
 )11القيام بأي اعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق اختصاص املكتب بما يتفق مع
التشيعات النافذة.
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مـ ــ( )6ـ ـ ــادة
م ـ ــكت ــب خدمة املجتمع والبيئة

ُيمارس املكتب مهاهمه تحت اشراف املباشرلرئيس الجامعة ويباشرعلى وجه
الخصوص املهام التالية -:
)1
)2
)3
)4

)5
)6
)7
)8
)9

التواصل مع املؤسسات والهيئات واالجهزة العامة والخاصة وعرض خدمات الجامعة في تبني
االنشطة التي تخدم املجتمع في كافة املجاالت .
تشجيع وتعزيزالحواراالجتماعي واملدني بين الشركاء االقتصاديين واالجتماعيين من خالل توفير
ارضية للحوار بين االطراف من القطاع الحكومي وارباب االعمال والعمال واملجتمع املدني .
تقديم االستشارات الالزمة لدعم قطاع الشباب وحل مشكالته و اكسابه الخبرة لتوظيف طاقاته
التوظيف االمثل .
مناهضة سلبيات العوملة  ،والتصدي للظواهرالسلبية والعشوائية التي تنشأ في املجتمع على كافة
املستويات االجتماعية واملكانية  ،وتحليل اسباب حدوثها وتقديم الحلول واملقترحات واملساهمة في
حلها.
املساهمة في اكتشاف ودعم املبدعين من املجتمع املحلي  ،وتمكين أصحاب االختراعات واملؤلفات
الجديدة من إبرازونشراختراعاتهم  ،وتوفيرما يمكن من وسائل لحماية حقوقهم للملكية الفكرية.
ً
االهتمام بمجاالت حقوق االنسان والتوعية القانونية والدستورية  ،دفعا،ملسيرةالديمقراطية من
ِخالل تعزيزالحريات العامة  ،والتاكيد على مبادئ الشفافية واملساءلة في العمل .
املساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية املتوازنة واملستدامة باملجتمع .
املساهمة مع التقسيمات االدارية بالجامعة ومع أعضاء هيئة التدريس وأرباب سوق العمل والطالب
والخريجين في إقامة االنشطة العلمية والبيئية والصحية املختلفة.
نشرثقافة حماية البيئة في املجتمع  ،واملساهمة في الحفاظ عليها وحمايتها من مصادرالتلوث و
ً
استنزاف املوارد والعمل على تحسينها وضمان استدامتها حفاظا على حقوق االجيال القادمة .
 )10إعداد التقاريرالدورية عن عمل املكتب
 )11القيام بأي اعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق اختصاص املكتب بما يتفق
مع التشريعات النافذة.
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مـ ــ( )7ـ ـ ــادة
مركزالبحث العلمي والتعاون الدولـ ــي

ُيمارس املكتب مهاهمه تحت اإلشراف املباشرلرئيس الجامعة  ،ويتولي إداراته مجلس
يسمي ( مجلس مركزالبحث العلمي والتعاون الدولي ) ،ويكون على النحو التالي -:
مـ ـ ــدي ـ ــرمـ ــركـ ــزالبـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث العـ ــلمي والتعاون ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدولي
نائـ ـ ـ ـ ـ ــب مديـ ـ ـ ــرمركزالبحث العلمي والتعاون ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدولي
مـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ــرإدارة الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون الع ـلـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية
رؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء تـ ـ ـ ـ ـحري ـ ـ ـ ـ ـ ــراملج ـ ـ ـ ـ ـ ــالت العلم ـ ـ ـ ـ ــية التي يصدرها املركز
م ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــرمكتب ضم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة
رؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء األقسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام العـ ــلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية

ً
رئيس ــا
ً
عضـ ــوا
ً
عضـ ــوا
ً
عضـ ــوا
ً
عضـ ــوا
أعضـ ــاء

ُويمارس املركزعلى وجه الخصوص املهام التالية -:
)1
)2
)3

)4
)5
)6
)7

اقتراح االستراتجيات وسياسات وآليات وموازانات دعم البحث العلمي بالجامعة.
املشاركة في كافة املحافل العلمية التي تتعلق بالبحث العلمي في ليبيا وخارجها لإلستفادة منها في تحقيق رؤية
ورسالة وأهداف الجامعة.
التواصل مع امللحقيات الثقافية بالسفارة الليبية  ،ومع املؤسسات والهيئات واملراكزالبحثية ومكاتب
التعاون الدولي باملؤسسات املناظرة بالداخل والخارج ومد جسورالتعاون معها فيما يحقق اغراض واهداف
الجامعة .
إعداد مذكرات التفاهم ومشاريع اتفاقيات التعاون ومالحقها التنفيذية التي تعقدها الجامعة في مجاالت
البحث العلمي والتدريب والتطوير.
تشجيع ودعم حركة التعريب والتأليف والترجمة والنشرداخل الجامعة وخارها والتواصل مع دورالنشر
والطباعة لطباعة ونشرالبحوث العلمية  ،واالتفاق معها على كيفية توزيع املجالت التي تصدرها الجامعة.
إصدارمجالت ُمحكمة ُمفهرسة ومتخصصة في العلوم االنسانية والتطبيقية والطبية وتكليف محكمين
متخصصين يتولون عملية تحكيم األبحاث قبل نشرها بتلك املجالت.
إنشاء وتطويرشبكة بحثية وضمان اتصالها مع الشبكات املماثلة في الداخل والخارج بما يضمن مواكبة
االتصال والحداثة في كافة املجاالت العلمية  ،وربط أنشطة الجامعة في مجاالت البحث العلمي بالقضايا
واملشاكل املعاصرة وأولويات املجمتع الليبي.
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 )8التنسيق مع االقسام العلمية في مجال االنشطة العلمية  ،ومتابعة نشاطات التميزواالبداع في االداء
االكاديمي والبحث العلمي بالجامعة لتقديم ُمنح البحث العلمي والجوائزالبحثية املختلفة.
 )9اقتراح تشكيل لجان وتكليف املستشارين والخبراء للقيام بالدراسات واالبحاث وقيمة املكافأة املالية ،
وإعتماد نتائج اعمالهم .
)10دراسة متطلبات سوق العمل املحلي واالقليمي والدولي ملواكبتها وربطها بمخرجات الجامعة ،واالستفادة من
برنامج التعاون واالنشطة العلمية والثقافية واالجتماعية التي تنظمها الهيئات واالتحادات االقليمية
والدولية  ،والسعي على إ شراك الجامعة في مشاريع التعليم والبحث العلمي املمولة عبرالبرامج الدولية .
)11إعداد التقاريرالدورية عن عمل املركز.
)12القيام بأي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق اختصاص املركزبما يتفق مع التشريعات
واللوائح النافذة في الجامعة .

و ُي ــباشراملركزكافة مهامه من ِخالل التقسيمات الفرعية التالية -:
ُ
(أ) قسم البحوث والدراسات العلمية و املجالت املحكمة ُ :يمارس القسم املهام التالية-:
)1
)2
)3

)4
)5

تلقي البحوث العلمية الواردة من الداخل والخارج  ،بإحدى اللغتنين ( العربية أو الغنجليزية ) لغرض
النشرفي املجالت العلمية التي تصدرها الجامعة .
االتصال باعضاء هيئة التدريس من أجل حثــهم وتشجيعهم على اإلنتاج العلمي واالتفاق معهم حول
املعامالت املالية الخاصة بالنشرفي املجالت العلمية التي تصدرها الجامعة .
جمع مشاريع البحوث العلمية وعرضها على الهيئة االستشارية للمجلة لغرض تقييمها والتأكد من
ّ
صالحيتها للنشر ،وعدم السماح بطباعة النسخ النهائية إال بعد التأكد من إجراء جميسع التعديالت
ُ
التي أوص ى بها الخبراء واملراجعون من املحكمين ومن هيئة االستشارية للمجلة .
إعداد التقاريرالدورية عن عمل القسم .
القيام بأي أعمال تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق اختصاص القسم بما يتفق مع التشريعات
النافدة .

(ب) قسم املطبوعات والنشروالترجمة  -:ويمارس املهام التالية -:
 )1االتصال باملطابع ودورالنشر( املحلية واالقليمية والدولية ) ومد جسورالتعاون معها بهدف التعرف
على آخرإصدارتها العلمية  ،ولغرض طباعة املجالت العلمية التي تصدرها الجامعة  ،واستالم نسخ منها
وتوزيعها على أصحاب االبحاث املنشو رة فيها وعلةى املؤسسات التعليمية املناظرة .
ُ
 )2طباعة ونشرالخطط واللوائح واالدلة واألليات  ،وإعداد النشرات واملطويات والعروض االلكترونية
للتعريف بالجامعة في امللتقيات العلمية واألنشطة االجتماعية التي تعقد داخل البالد وخارجها.
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 )3تنفيد برامج التعريب وتأليف الكتب وترجمتها  ،واالهتمام بجمع وترجمة الدوريات عن عمل القسم
 )4إعداد التقاريرالدورية عن عمل القسم .
 )5القيام بأي اعمال تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق اختصاص القسم بما يتفق مع التشريعات
النافدة.

مـ ــ( )8ـ ـ ــادة
مركزالتدريب والتطوير

ُيمارس املركزمهاهمه تحت اإلشراف املباشرلرئيس الجامعة  ،ويباشرعلى وجه
الخصوص املهام التالية -:
 )1التواصل مع املؤسسات والهيئات التدريبية وما في حكمها بشأن تحقيق اغراض الجامعة في مجاالت تنمية
املوارد البشرية .
 ، )2واالشراف على تنفيذ الخطط التدريبية بعداعتمادها.
 )3حفظ السجالت الخاصة بالدورات التدريبية ونتائجها واعداد تقاريرمتابعتها الدورية وتقيم نتائج تنفيذها
 )4اعداد دليل بمراكزالتدريب املتخصصة العاملة داخل الدولة الليبية وخارجها .
)5اعداد التقاريرالدورية عن عمل املركز.
 ) 6القيام بأي أعمال اخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق اختصاص املركزبما يتفق مع التشريعات
واللوائح النافذة في الجامعة.

و ُي ــباشراملركزكافة مهامه من ِخالل التقسيمات الفرعية التالية -:
(أ) قسم التخطيط والدراساتُ :يمارس القسم املهام التالية -:
)1
)2
)3
)4
)5

إقتراح االستراتجيات والساياسات الخاصة بتنمية املوارد البشرية بمايضمن الرفع من املستوى االداء
الوظيفي  ،وخلق العناصراملتخصصة  ،وتنمية املهارات الذاتية للموارد البشرية .
اقتراح خطط وبرامج التدريب ( الداخلية والخارجية )للعاملين وألعضاء هيئة التدريس والطالب بالجامعة .
اقتراح خطط وبرامج التدريب ( الداخلية والخارجية ) للعملين بقطاعات ومؤسسات الدولة ( العامة
واالهلية ) .
اقتراح تشكيل الفرق الفنية واللجان املتخصصة لتصميم البرامج التدريبة واعداد مناهج التدريب
ومفرداتها.
اعداد التقاريرالدورية عن عمل القسم.
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 )6القيام بأي أعمال اخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق اختصاص املركزبما يتفق مع التشريعات
واللوائح النافذة في الجامعة .

(ب)قسم التدريب ُ :يمارس القسم املهام التالية -:

 )1تنفيذ الخطط والبرامج التدريبية لتنمية املهارات لذاتية للعاميلين بالجامعة داخل الدولة الليبية .
 )2تنفيذ الخطط والبامج التدريبية لتنمية املهارات الذاتية ألعضاء هيئة التدريس والطالب داخل الدولة
الليبية .
 )3حفظ السجالت الخاصة بالدورات التدريبية وتقييم نتائجها .
 )4إعداد التقاريرالدورية عن عمل القسم .
 )5القيام بأي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق إختصاص القسم بما يتفق مع التشريعات
واللوائح النافذة في الجامعة .

مـ ــ( )9ـ ـ ــادة
إدارة الشؤون العلمية

ُ
تمارس اإلدارة مهامها تحت اإلشراف املباشرلرئيس الجامعة  ,وتباشرعلى وجه الخصوص
املهام التالية -:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

تنفيذ قرارات وتعليمات مجلس ورئيس الجامعة .
الدعوة إلجتماعات اللجنة العلمية بالجامعة  ،وتحديد جدول أعمالها  ،وترأس اجتماعاتها والتوقيع على
محاضرها.
تنفيد السياسات التعليمية  ،والخطط والتدريب والتطوير ،لرفع مستوى معدالت االداء العضاء هيئة
التدريس والتحصيل العلمي للطلبة .
املشاركة مع رؤساء االقسام العلمية في اقتراح مناهج ومفردات املقررات العلمية واملراجع والكتب املقررة ،
و اقتراح تعديلها او تغيرها حسب املستويات الدراسية .
املشاركة في تعيين رؤساء االقسام العلمية  ،ومتابعتهم ُ
ومساءلتهم عند القصور.
اقتراح استحداث او دمج او الغاء احد االقسام العلمية .
ً
التاكد من صحة جميع املستندات املوجودة في ملفات اعضاء هيئة التدريس وخاصة الشهادات االصلية
ومعدالتها .
تقييم أعضاء هيئة التدريس عند التعاقد معهم و اثناء تأديتهم للمحاضرات .
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 )9اصداراملو افقات املبدئية لتشكيل اللجان العلمية باالقسام العلمية توطئة الحالتها لرئيس الجامعة
العتمادها.
)10تقييم املكتبة بشكل دوري  ،والتاكد من مالئمة املصادراملوجودة بها للعملية التعليمية .
)11االشراف على لجنة ادارة صندوق الشكاوى الخاص بالجامعة .
 )12اقتراح تطويركافة االدلة واالليات الخاصة باالقسام العلمية وبأعضاء هيئة التدريس والطلبة .
)13اعداد التقاريرالدورية عن التقسيمات االدارية والعلمية التابعة له .
 )14القيام بأي اعامال اخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل فب نطاق اختصاص االدارة بما يتفق مع
التشريعات النافدة.

مـ ــ( )10ـ ـ ــادة
اللجنة العلمية بالجامعة

ُ
تتكون من رؤساء االقسام العلمية بالجامعة  ُ،وتمارس اللجنة مهامها تحت اإلشراف املباشر
ملديرإدارة الشؤون العلمية  ,وتباشرعلى وجه الخصوص املهام التالية -:
 )1مراجعة واعتماد السياسات التعليمية وخطط التدريب والتطويرلالقسام العلمية للرفع مستوى معدالت
االداء العضاء هيئة التدريس والتحصيل العلمي للطلبة .
 )2اعتماد مناهج ومفردات املقررات العلمية واملراجع والكتب املقررة و إقرارتعديلها او تغييرها حسب
املستويات الدراسية .
 )3املو افقة على استحداث أو دمج او الغاء أحد االقسام العلمية .
 )4اعتماد كافة االدلة واآلليات الخاصة باالقسام العلمية وبأعضاء هيئة التدريس والطلبة .
 )5القيام باي اعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق االختصاص اللجنة بما يتفق مع
التشريعات النافدة.

مـ ــ( )11ـ ـ ــادة
مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس

ُيمارس املكتب مهاهمه تحت اإلشراف املباشرملديرإدارة الشؤون العلمية بالجامعة ،
ويباشرعلى وجه الخصوص املهام التالية -:
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ً
 )1إعداد قاعدة بيانات واضحة تحتوي على اعدا واسماء اعضاء هيئة التدريس كال على حسب تخصصه
وتاريخ حصوله على املؤهل العلمي .
 )2االحتفاظ بالنسخ من ملفات اعضاء هيئة التدريس واستيفاء اي نقص يعتريها.
 )3التاكد من استيفاء شروط قبول اعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
 )4متابعة ّ
تقيد اعضاء هيئةالتدريس بمواعيد الحضورواالنصراف عند تادية املحاضرات.
 )5حل كافة االشكاليات التي قد تحدث بين اعضاء هيئة التدريس والطلبة .
 )6ابالغ اعضاء هيئة التدريس بكافة اللوائح والنظم املعمول بها بالجامعة .
 )7تحديد ساعات االداء الفعلية العضاء هيئة التدريس .
 )8اعداد التقاريرالدورية عن عمل املكتب .
 )9القيام باي اعمال اخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق اختصاص املكتب بما يتفق مع التشريعات
النافدة.

مـ ــ( )12ـ ـ ــادة
مكتب الدراسة و االمتحانات
ُيمارس املكتب مهاهمه تحت اإلشراف املباشرملديرإدارة الشؤون العلمية بالجامعة ،
ويباشرعلى وجه الخصوص املهام التالية -:
 )1التنسيق بين األقسام العلمية في وضع الجداول الدراسية وتغطية املقررات املشتركة بأعضاء هيئة التدريس
.
 )2البث في طلبات النقل بين األقسام العلمية بالتنسيق مع األقسام املختصة ومسجل الجامعة .
 )3اإلشراف العام على سيرالدراسة واداء أعضاء هيئة التدريس .
ً
 )4إقتراح مواعيد بدء و إنتهاء الدراسة فصليا.
 )5إعداد قوائم بأسماء الطالب الدين لهم حق الدخول لإلمتحانات واملواد التي لهم الحق في التقدم لإلمتحان
فيها .
 )6اإلشراف على تنظيم الجداول الدراسية  ،وجداول اإلمتحانات الفصلية والنهائية .
 )7توزيع املر اقيبات في مواعيد اإلمتحانات الفصلية والنهائية .
 )8اإلشراف على تطبيع الئحة الدراسة واإلمتحانات والتأديب .
)9اإلشراف على إجراء اإلمتحانات ورصد النتائج وإعالنها .
 ) 10اإلشراف على امللفات العلمية للطلبة .
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)11إعداد التقاريرالدورية عن عمل املكتب .
 )12القيام بأي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق إختصاص املكتب بما يتفق مع التشريعات
النافدة .

مـ ــ( )13ـ ـ ــادة
قسم شؤون املعامل والقاعات الدراسية
ُيمارس القسم مهاهمه تحت اإلشراف املباشرملديرإدارة الشؤون العلمية بالجامعة ،
ويباشرعلى وجه الخصوص املهام التالية -:
 )1اإلشراف على تجهيزوصيانة املعامل واملختبرات والقاعات الدراسية واإلبالغ عن أي خلل و أعطال تعتري
مكواناتها .
 )2القيام بأعمال الجرد والصيانة الدورية لألجهزة واملعامل واملقاعد وغيرها من موجودات القاعات الدراسية .
 )3اإلشراف على عملية التهوية وتوفيراملناخ املالئم لقاعات املحاضرات .
 )4اإلشراف على توزيع القاعات على املجموعات الدراسية بالتنسيق مع مكتب الدراسة واإلمتحانات .
 )5إعداد التقاريرالدورية عن عمل القسم.
 )6القيام بأي أعمال أخرى تقتيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق إختصاص القسم بما يتفق مع التشريعات
واللوائح النافدة في الجامعة.

مـ ــ( )14ـ ـ ــادة
قسم شؤون املكتبات
ُيمارس القسم مهاهمه تحت اإلشراف املباشرملديرإدارة الشؤون العلمية بالجامعة ،
ويباشرعلى وجه الخصوص املهام التالية -:
 )1توفيرالكتب واملراجع الالزمة للعملية التعلمية  ،واإلشتراك في الدوريات املتعلقة بالنشاط العلمي بالجامعة .
 )2توفيرمنظومة إلكترونية تساعد الطالب على التوصل إلى املراجع املطلوبة .
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 )3القيام بأعمال الفهرسة للكتب وللدوريات التي توفرها إدارة الجامعة .
 )4اإلشراف على املكتبة اإللكترونية الداعمة للمكتبة العامة بالجامعة .
 )5توفيرنسخ إلكترونية لكافة املناهج املقررة باألقسام العلمية .
 )6مر اقبة الطالب عند إستخدام اإلنترنت باملكتبة لضمان عدم دخولهم في مو اقع مخلة باآلداب العامة .
 )7تنظيم عملية إستعارة الكتب للطالب وأعضاء هيئة الدريس  ،مع عدم السماح بإستعارة مشاريع التخرج.
)8إعداد التقاريرالدورية عن عمل املكتبة .
)9القيام بأي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق إختصاص املكتبة بما يتفق مع التشريعات
واللوائح النافدة في الجامعة .

مـ ــ( )15ـ ـ ــادة
األقس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام الع ـ ـ ـلمـ ـ ـ ـ ـية
ُيمارس كل قسم من األقسام العلمية مهامه تحت اإلشراف املباشرملديرإدارة الشؤون
العلمية بالجامعة ويباشرعلى وجه الخصوص املهام التالية -:
 )1تنفيد القرارات والتعميمات واملنشروات والتعليمات الصادرة عن مجلس أو رئيس الجامعة أو مديرالشؤون
العلمية بالجامعة بشأن العملية التعليمية بالقسم .
 )2اإلشراف على سيرالدراسة وعلى كافة الشؤون الطالبية بالقسم .
 )3الدعوة إلجتماعات القسم واللجنة العلمية بالقسم وترأسها  ،ورفع محاضرها إلى إدارة الشؤون العلمية
ومكتب ضمان الجودة  ،وتمثيل القسم بإجتماعات لجنة الشؤون العلمية بالجامعة .
 )4تكليف ومتابعة وتقييم أعضاء هيئ التدريس واملرشدين األكاديميين بالقسم .
 )5مراجعة وتطويراملقررات الدراسية والدليل الخاص بالقسم ،وكافة اللوائح واآلليات وسياسات التسجيل
والقبول وغيرها.
 )6تحديد الساعات املكتبية لطالب القسم ،ومتابعة املكتبة والتأكد من تلبيتها ملتطلبات العملية العلمية
التعليمية بالقسم .
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 )7املشاركة في املؤتمرات والندوات وورش العمل التي ينظمها القسم ،واملشاركة في اللجان ذات العاالقة
بالعملية التعليمية بالقسم .
 )8إيجاد قنوات اتصال بين القسم وخريجيه الفادتهم واالستفادة منهم ،بما يعكس ذلك بصورة ايجابية على
املجتمع .
 )9ممارسة الدورالتربوي الفعال في توجيه الطالب وارشادهم علميا وتربويا  ،بإعتماد نظام املجموعات
ً
مستعينا بأساتذة القسم(( املرشد االكاديمي)) في تحقيق هذا الهدف.
)10متابعة نشاطات التميزواالبداع في االداء االكاديمي والبحثي بالقسم .
)11رفع تقريرالى مديرإدارة الشؤون العلمية بالجامعة حول كل ما يقع من عضو هيئة التدريس من إخالل
بالواجبات املطلوبة أو أي مخالفات أخرى.
 )12التواصل مع مركزالتدريب والتطوير بالجامعة لتحديد االحتياجات التدريبية الخاصة بهم.
 )13التواصل مع مركز البحث العلمي بالجامعة لنشر بحوث أعضاء هيئة التدريس بمجلة الجامعة .

)14املصادقة على كشوفات درجات االمتحان النهائي .
) 15االشراف على اعداد الجداول الدراسية بالقسم  ،والتنسيق مع االقسام االخرى بالجامعة
في شأن املواد العامة  ،بما يضمن توزيع العبء الدراس ي على أعضاء هيئة التدريس.
)16إعداد التقاريرالعلمية الفصلية والسنوية عن نشاطات القسم .
 )17القيام باي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق اختصاص القسم بما يتفق مع
التشريعات النافدة.

ُوي ــمارس القسم بعض من مهامه من ِخالل التقسيمات التالية -:
(أ)اللجنة العلمية بالقسم :تتشكل لجنة برئاسة رئيس القسم العلمي
ُ
وعضوين من أعضاء هيئة التدريس ،وتمارس املهام التالية -:

 )1تنعقد بشكل دوري  ،ويتولى رئيسها توقيع محاضرها وإحالتها الى مديرادارة الشؤون العلمية ومكتب ضمان
الجودة .
 )2مراجعة وإعتماد خطط التدريب والتطويروالتعزيزبالقسم لرفع مستوى ُمعدالت األداء ألعضاء هيئة
التدريس والتحصيل العلمي للطلبة .
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)3
)4
)5
)6
)7

مراجعة وإعتماد مناهج مفرادات املقررات العلمية  ،واملراجع والكتب املقررة ،و اقرارتعديلها او تغييرها
حسب املستويات الدراسية .
اقتراح استحداث أو دمج أو الغاء اي من املقررات الدراسية  ،ودراسة و اقتراح تعديل دليل القسم
واستبيانات التقييم .
إجراء املعادالت املطلوبة النتقال الطالب الى القسم والتوقيع على املعادالت .
مراجعة سياسات التسجيل والقبول واالنتقال من والى القسم وغيرها من السياسات واالليات  ،و اقتراح
تعديلها زاحالة ماتراه بشأنها للعرض باجتماعات القسم أوالشؤون العلمية بالجامعة .
القيام بأي اعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل  ،وتدخل في نطاق اختصاص اللجنة العلمية بالقسم بما
يتفق مع التشريعات النافدة.

(ب)منسق الجودة ُ :يمارس املهام التالية تحت االشراف الفني ملكتب ضمان الجودة -:

 )1متابعة وتنفيد القوانين والقرارات والتعليمات والنظم املعتمدة الصادرة بشأن ضمان الجودة باملؤسسات
التعليمية .
 )2اإلطالع على رؤية ورسالة القسم  ،والعمل على التطويراملستمر ألنظمة العمل بما يحقق رسالة القسم .
 )3نشرتقافة الجودة والتحسين املستمروالتقييم بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس بالقسم .
 )4املتابعة املستمرة لألعمال التي تنجزبالقسم ،والتأكد من مطابقتها لخطة عمل مكتب ضمان الجودة
املوضوعة في ظل إستراتيجية الجودة .
 )5إجراء تقييم ودراسة ذاتية للقسم العلمي واإلشراف على إعداد الدراسة الذاتية للقسم العلمي وتحليل
إستبيانات تقييم العملية التعليمية ومكوناتها من مقررات وأعضاء هيئة التدريس ومكتبات وغيرها .
 )6التنسيق والتعاون مع منسقي الجودة بالجامعة إلنجازاملهام املناطة بكل منسق جودة .
 )7متابعة كل ما يطرأمن مستجدات في مجال ضمان الجودة على املستوى املحلي والدولي و إتخاذ مايلزم للعمل
على نشرها والتعريف بها داخل القسم .
 )8وضع الخطط املرحلية املناسبة للمراجعة الدورية ملعايرالجودة املعتمدة لضمان التحسين املستمرفي أداء
القسم  ،ومتابعة وتنفيد التوصيات الصادرة عن لجان التدقيق والتقييم .
 )9إعداد التقاريرالدورية عن عمل القسم .
)10القيام بأي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق إختصاص املنسق بما يتفق مع

التشريعات واللوائح النافدة في الجامعة .

19

مـ ــ( )16ـ ـ ــادة
امل ـ ـ ـسجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام
ُيمارس املسجل العام مهامه تحت اإلشراف املباشرلرئيس الجامعة  ،ويباشرعلى وجه
الخصوص املهام التالية -:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

تنفيد االهداف االسياسية والخطط القصيرة وملتوسطة والبعيدة املدى  ،فيما يخص شؤون الطلبة
والخريجين .
مراجعة وفحص املستندات املقدمة من ِقبل الطالب املتقدمين للقبول والتأكد من صحتها .
املساهمة في معالجة االشكاليات التي قد يتعرض لها الطلبة والخريجين .
توجيه الطلبة املقبولين الى االقسام التي يرغبونها  ،والعمل على توجيه الطلبة لالقسام التي يتواجد فيها
اعداد قليلة من الطلبة إن أمكن ذلك .
حصرأعداد الطالب بالجامعة  ،ومو افاة األقسام العلمية املختصة بقوائمهم .
املو افقة على اجراء املعادلة للطالب املنتقلين الى الجامعة من جامعات أخرى وإحالتها الي القسم املختص
الجراء املعادلة الالزمة .
إعداد التقاريرالدورية عن عمل مسجل الجامعة .
القيام باي اعمال اخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق اختصاص مسجل الجامعة بما يتفق مع
التشريعات واللوائح النافدة بالجامعة .

مـ ــ( )17ـ ـ ــادة
مكتب التسجيل والقبول
ُيمارس يمارس املكتب مهامه تحت اإلشراف املباشرللمسجل العام  ،ويباشرعلى وجه
الخصوص املهام التالية -:
 )1إطالع املتقدمين الجدد للقبول على املستندات املطلوبة للقبول والتسجيل .
 )2تعبيئة امللف الشخص ي للمتقدم للقبول  ،والتاكد من صحة مستنداته وعدم وجود اي نو اقص بها .
 )3التاكد من استيفاء شروط القبول واالنتقال الى جامعة طرابلس االهلية.
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)4

)5
)6
)7
)8
)9

إحالة مستندات الطالب املنتقل الى رئيس القسم العلمي املختص  ،بهدف حساب الساعات املكتسبة التي
درسها الطالب في الجامعة املنتقل منها  ،على اال يزيد عن نسبة ( ) %50من مجموع الساعات املعتمدة من
ً
الخطة الدراسية للطالب  ،وان يكون الطالب ناجحا في املواد املحتسبة .
تعتمد مستندات معادلة الطالب من رئيس القسم واللجنة العلمية التابعة للقسم املختص .
توجيه الطالب لدفع الرسوم املحددة في القسم املالي .
صرف رقم قيد للطالب في الفصل املقيد به.
إصداربطاقة للطالب املقيد أو املنتقل إلى احد االقسام العلمية بالجامعة .
إعداد التقاريرالدورية عن عمل املكتب .
)10القيام بأي أعمال ا خرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق اختصاص املكتب بما يتفق مع
التشريعات واللوائح النافدة في الجامعة

مـ ــ( )18ـ ـ ــادة
مكتب النشاط الطالبي
ُيمارس املكتب مهامه تحت اإلشراف املباشرللمسجل العام  ،ويباشرعلى وجه الخصوص
املهام التالية -:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

املساهمة في صقل شخصية الطالب عبرمجموعة من االنشطة املنهجية التي تلبي ميوله واخهتمامته وتنمي
لديه ثقافات و أفكارجديدة وعالقات إنسانية حميدة .
ً
ً
ً
ً
تشجيع واستقطاب الطلبة املتفوقين رياضيا وفنيا وثقافيا واجتماعيا.
ُ
تقديم امل ـ ـنح للطالب املتفوقين بنسبة تصل ( )%20من الرسوم الدراسية املقررة بعد اختيارهم وفق االسس
املحددة بالجامعة .
االتصال املباشربالطالب لغرض التعرف على االشكاليات التي تواجههم داخل الجامعة وامكانية ايجاد
الحلول بها .
املساهمة في تنظيم االحتفاالت واملهرجانات بالجامعة .
املساهمة في العمل التطوعي داخل وخارج الجامعة .
املساهمة في انشاء مراكزخدمية وترفيهية واجتماعية لخدمة طالب الجامعة بما يوفرلهم تنمية مهاراتهم
بما تعود بالنفع عليهم .
)10إعداد التقاريرالدورية عن عمل املكتب .
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)11القيام باي اعمال اخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق اختصاص املكتب بما يتفق مع
التشريعات واللوائح النافدة في الجامعة

مـ ــ( )19ـ ـ ــادة
مكتب شؤون الخريجين
ُيمارس املكتب مهامه تحت اإلشراف املباشرللمسجل العام  ،ويباشرعلى وجه الخصوص
املهام التالية -:
 )1التواصل مع ارباب سوق العمل بشأن الخريجين العاملين من خالل استمارات االستبيانات واملقابالت
الشخصية لتبيان مدى جدوى الخطط واآلليات واملقررات الدراسية السارية وقت دراستهم ومدى اهمية
تعديلها وتطويرها.
ّ
السيرالذاتية للخريجين .
 )2املساهمة في إعداد ِ
 )3تقديم املشورة الفنية للخريجين لتعزيزقدرتهم في الحصول على فرص عمل .
 )4منح شهادات التخرج للخريجين بالتنسيق مع مكتب الدراسة واإلمتحانات.
 )5التواصل مع الخريجين ومتابعتهم من خالل استمارات االستبيانات واملقابالت الشخصية لتبيان مدى
جدوى الخطط واآلليات واملقررات الدراسية السارية وقت دراستهم ومدى اهمية تعديلها وتطويرها.
 )6إعداد التقاريرالدورية عن عمل املكتب .
 )7القيام باي اعمال اخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق اختصاص املكتب بما يتفق مع التشريعات
واللوائح النافدة في الجامعة .
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مـ ــ( )20ـ ـ ــادة
إدارة الشـ ـ ـؤون اإلداري ـ ـة وامل ـ ـ ـاليـ ـ ـة

ُ
تم ـ ــارس اإلدارة مهامها تحت االشراف املباشرلرئيس الجامعة  ،وتباشرعلى وجه
الخصوص املهام التالية -:
 )1االشراف على تنفيد القوانين واللوائح والتعليمات املنظمة للشؤون االدارية واملالية بالجامعة بما
يضمن حسن سيرالعمل و انضباطه وادائه.
 )2املشاركة في اقتراح النظم واللو ائح االدارية واملالية التي تضمن تحقيق اهداف واغراض الجامعة.
 )3االشراف على االصول الثابتة للجامعة من مباني وآليات وتجهيزات وتجديدها ألداء االغراض
املخصصة لها.
 )4االشراف على توفيراالحتياجات الالزمة لتسييرالعمل بكافة الوحدات االدارية بالجامعة .
 )5املشاركة في اعداد امليزانية التقديرية مع التقسيمات االدارية االخرى بالجامعة .
 )6تعميم امليزانية بعد اعتمادها على الوحدات االدارية بالجامعة .
 )7اعداد التقاريرالدورية عن عمل االدارة .
 )8القيام بأي أعمال اخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق اختصاص االدارة بما يتفق مع
التشريعات النافدة .

ُ
وتـ ـباشراالدارة على وجه الخصوص كافة مهامها من ِخالل التقسيمات الفرعية
التالية .

(أ)قسم الشؤون اإلداري ـ ـةُ :ويمارس املهام التالية -:

)1

)2
)3
)4

استالم وتسجيل وتنظيم البريد الوارد للجامعة  ،تم عرضه على رئيس الجامعة او على االدارات او
ً
املكاتب او االقسام املعنية  ،و اتخاد ما يلزم من اجراءات حياله واحالته الى املعنيين وفقا للتعليمات
املدونة عليه .
تعميم القرارات واملناشيرواملكاتبات والتعليمات االدارية والتفسيرية على جميع العاملين بالجامعة .
تنظيم امللفات وتوثيق وحفظ املستندات والوثائق والتقاريربإتباع احدث اسس قواعد التنصيف
والفهرسة  ،وباسلوب يساعد على الوصول إلها بسهولة ُويسر.
تقديم خدمات النسخ والتصويروتجليد املستندات .
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 )5وضع السياسات الخاصة بإستقطاب وإستخدام العناصرالجيدة واملالئمة ملتطلبات العمل بما
يتو افق مع االحتياجات الحالية واملستقبلية للجامعة .
 )6تنفيد القرارات والنظم واللوائح ذات العالقة بشؤون العاملين  ،وحفظ امللفات الشخصية
للعاميلن وتنظيم حفظها وتداولها  ،واملحافظة على سرية املعلومات بها و انجازشؤونهم الوظيفية.
 )7تنظيم عمليات حضورو انصراف العاملين ،وحصرحاالت الغياب واالجازات بمختلف انواعها ،
وتطبيق االجراءات املتعلقة بها.
 )8املراجعة الدورية للمالك الوظيفي لكافة الوظائف بالجامعة .
 )9االشراف على تسهيل حركة الصرف من املخازن  ،وامساك مجموعة الدفاتروالبطاقات والسجالت
ً
،ومتابعة حركة واملخزون طبقا للتشريعات النافدة .
)10القيام بالجرد الدوري وتقييم املخزون  ،واالشراف على التنظيم الداخلي للمخازن بما يتفق مع
اجراءات االمن وسالمة املخزون .
)11اعداد التقاريرالدورية عن عمل القسم .
 )12القيام باي اعمال اخرى تفتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق اختصاص القسم بما يتفق مع
التشريعات النافدة .

ُويباشرالقسم بعض مهامه من ِخالل الوحدات التالية :
(أ):وحدة االسعافات االولية  :التي تمارس املهام التالية -:
 )1تطبيق سياسات الجامعة وكافة التشريعات املعمول بها في مجال االسعافات االولية بالجامعات .
 )2نشرثقافة االسعافات االولية في ما بين الطالب وموظفي الجامعة .
 )3تقديم اإلسعافات األولية والخدمات الصحية ملحتاجيها من الطالب وموظفي الجامعة.
 )4التنسيق مع أحد املصحات القريبة من مكان الجامعة إلحالة الحاالت الحرجة إليها.
 )5تجهيزوحدة اإلسعافات األولية بالجامعة باألدوات واملعدات الطبية الحديثة واملستلزمات الضرورية .
 )6توفيراألدوية الالزمة لتغطية كافة الحاالت املرضية الطارئة والعادية .
 )7إجراء التحاليل الالزمة واإلختبارات بقسم املختبرات الطبية بالجامعة .
 )8إعداد التقاريرالدورية عن عمل الوحدة.
) 9القيام بأي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق إختصاص الوحدة بما يتفق مع التشريعات
واللوائح النافدة في الجامعة .

ُ
الخ ـ ــدمات  :وهي تمارس املهام التالية:-
(ب)وح ـ ـ ــدة ِ
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 ) 1تقديم الخدمات املساندة لجميع الوحدات االدارية بالجامعة.
 ) 2متابعة اجراءات وثائق التامين والتاكد من سريانها على ممتلكات الجامعة  ،ومتابعة املقاهي بمقر
الجامعة وتوفيراحتياجاتها  ،ومتابعة القائمين باعمال النظافة واعمال الصيانة الدورية ملباني ومر افق
الجامعة.
 ) 3االشراف على خدمات الضيافة ونقل الوثائق واملراسالت بوسائل مضمونة وفي ظروف مغلقة  ،ووضع
العالمة املميزة لها ملعرفة ،أهميتها مع ختم حوافي إغالق الظروف
 )4اعداد التقاريرالدورية عن عمل القسم.
)5القيام بأي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق إختصاص القسم بما يتفق مع
التشريعات واللوائح النافدة في الجامعة .

ُ
(ج)وحدة األمن والسالمة والحرس الجامعي :وهي تمارس املهام التالية -:
)1تنفيد التشريعات ذات العالقة بشؤون السالمة املهنية وأمن املنشآت واالفراد ووضع االدلة االرشادية
الخاصة بالسالمة املهنية وأمن واملنشآت .
)2تنظيم الدخول والخروج للجامعة ومر افقها  ،واحكام الرقابة على مداخلها الرئسية واعداد ومتابعة
تنفيد برنامج املناوبة وحماية وحراسة مقر الجامعة والعاملين به والتعاون عند الحاجة مع الجهات االمنية
في اعمال الحراسة .
)3تنفيد خطط الطوارئ للوقاية من كافة االخطار التي تهدد الجامعة  ،وحصر الحوادث واصابات العمل ،
ً
والوقوف على اسبابها و اقتراح ُ
السبل الكفيلة بتالفي حدوثها مستقبال  ،ورصد ومكافحة الظواهر املخلة
باألمن واآلداب العامة في حرم الجامعة و اتخاد االجراءات الكفيلة بمواجهتها ومنعها .
)4اعداد التقاريرالدورية عن عمل الوحدة .
)5القيام بأي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق إختصاص الوحدة بما يتفق مع
التشريعات واللوائح النافدة في الجامعة .

(ب) قسم الشؤون املالية ُ :ويمارس املهام التالية -:

 )1إعداد مشروع امليزانية التقديرية  ،بالتنسيق مع الوحدات ذات العالقة بالجامعة وعرضها لإلعتماد.
 )2القيام بإجراءات الصرف وفق امليزانية املعتمدة واإلبالغ عن أي إنحر افات أو تجاوزات إن وجدت .
 )3إجراء املراجعة الدورية على املنصرف واملتبقي من امليزانية  ،واملبادرة بإقتراح سبل العالج في حالة توقع
حدوث عجزأو زيادة في بعض البنود .
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 )4مسك السجالت والدفاتروالقيام بأعمال القيد والترحيل  ،وأعمال املحاسبة املالية وإعداد الحسابات
الختامية للجامعة .
 )5اإلحتفاظ بصورة من العقود واإلتفاقيات املبرمة بين الجامعة والغير ،ومتابعة تنفيد بنوذها وإستالم كافة
خطابات الضمان ،ومراجعتها مع املصارف ،والعمل على تمديدها طبقا للمدة املتعاقد عليها ومتابعتها إلى
حين إنتهاء أغراضها .
 )6إتخاد إجراءات صرف مستحقات الجهات واألفراد املترتبة على تنفيد أية إلتزامات تخص الجامعة وإعداد
صكوك الدفع و إتخاد اإلجراءات املعمول بها بشأنها .
 )7االشراف على الخزائن ُ
والعهد ومتابعة التسويات املالية  ،واعداد التقاريروالقوائم املالية .
 )8اتخاد االجراءات االزمة لتامين على كافة ممتلكات واصول الجامعة .
 )9اعداد كشوفات املرتبات الشهرية  ،واعداد تسويات االستحقاقات واملرتبات واملكافآت ،وتنفيد قرارات
الخصم من العاملين واحتساب ارصدة نهايةالخدمة في حالتي الفصل او االستقالة .
)10حصراالحتياجات الواردة من التقسيمات االدارية بالجامعة  ،واحالتها الى املختص باملشتريات االتخاد
االجراءات االزمة بشانها .
 )11اعداد التقاريرالدورية عن عمل القسم .
 )12القيام بأي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق إختصاص القسم بما يتفق مع
التشريعات واللوائح النافدة في الجامعة .

ُويباشرالقسم بعض مهامه من ِخالل ( وحدة الخزينة )،التي تمارس املهام
التالية -:
)1قبض االيرادات املحصلة للجامعة لقاء وصل استالم  ،والقيام بعمليات الدفع النقدي مقابل توقيع
الطرف االخرباالستالم.
 ) 2اعداد كشوفات الحركة اليومية التي يقيد فيها كل املالغ املقبوضة واملدفوعة واستخراج الرصيد في نهاية
ً
اليوم  ،وارسال صورة من الكشوف الي القسم املالي مرفقا بها جميع مستندات الصرف والقبض لذلك
اليوم.
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 ) 3ايداع مبلغ الرصيد اليومي (املطابق للرصيد في كشف الحركة اليومية ) في املصرف في نهاية كل يوم  ،بعد
تنظيم حافظة االيداع في املصرف .
 )4املحافظة على اموال الجامعة املودعة لديه في خزانة حديدية ذات مفتاحين .
 )5اعداد التقاريرالدورية عن عمل الوحدة .
) 6القيام بأي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق إختصاص الوحدة بما يتفق مع
التشريعات واللوائح النافدة في الجامعة .

(ج) قسم املعلوماتية :ويمارس املهام التالية -:
 )1االشراف على املوقع االلكتروني للجامعة و اتمام عمليات النشرمن ِخالله .
 )2اجراء الصيانة الدورية لالجهزة واملعدات بالجامعة .
 )3االشراف على تركيب املنظومات االلكترونية وتطويرها بما يضمن ادخال التقنية املتطورة الى
الجامعة .
 )4االشراف على االرشفة االلكترونية بالجامعة .
 )5اعداد التقاريرالدورية عن عمل القسم .
 )6القيام بأي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق إختصاص القسم بما يتفق مع
التشريعات واللوائح النافدة في الجامعة .

(د)قسم شؤون االعالم والعالقات العامة ُ
:ويمارس املهام التالية -:

 )1االشراف على تقديم الخدمات املساندة لجميع الوحدات االدارية بالجامعة .
 )2االشراف على اصول وممتلكات الجامعة وتوفيراحتياجاتها.
ً
 )3العمل على توتيق انشطةالجامعة اعالميا وفق النظم الفنية الحديثة ،ووضع آلية لتعريف
بالجامعة.
 )4اعداد املطبوعات  ،والبرامج االرشادية ،وامللصقات االعالنية التي تبرزاعمال و انجازات
و انشطة الجامعة  ،ورصد وتحليل وتوثيق االخباراملحلية والعاملية ذات العالقة بنشاط
الجامعة والتنسيق مع الجهات املختصة لإلعداد الردود على ما يرد بصحف املحلية
واحالتها للجهات ذات العالقة.
 )5اعداد التقاريرالدورية عن عمل القسم .
 )6القيام بأي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق إختصاص القسم بما
يتفق مع التشريعات واللوائح النافدة في الجامعة .

ُ
(أ) وحدة العالقات العامة  :وهي تمارس املهام التالية -:
 )1تنظيم عالقات الجامعة مع كافة الجهات داخل البالد وخارجها .
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 )2القيام بحجزتداكرالسفرواالقامة والحصول على تأشيرات السفرالالزمة للعاملين بالجامعة .
 )3تنظيم زيارات ضيوف الجامعة  ،واالشراف على استقبالهم و اقامتهم والتنسيق للحفالت التي يتم
اعدادها على شرفهم .
 )4اعداد التقاريرالدورية عن عمل الوحدة .
 )5القيام بأي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق إختصاص الوحدة بما يتفق مع
التشريعات واللوائح النافدة في الجامعة .

م ـ ـ( )21ـ ـ ــادة
قسم التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
ُيمارس القسم مهامه تحت اإلشراف املباشر إلدارة الشؤون العلمية  ،ويباشر على وجه
الخصوص املهام التالية:
)1إقامة البرامج التدريبية في مجال التعليم اإللكتروني والبرامج ذات الصلة.
)2إقامة الندوات واملحاضرات للمساهمة في نشر ثقافة التعليم اإللكتروني ،وتخطيط وتنفيذ برامج التوعية
ملنتسبي الجامعة .
)3التقويم املستمرلو اقع التعليم اإللكتروني في مجتمع الجامعة  ،واملشاركة في وضع معاييرخاصة بتقييم
جودة املقررات اإللكترونية لالقسام العلمية بالجامعة ومتابعة تنفيذها.
)4القيام بمهام التنسيق واملتابعة لتدريب أعضاء هيئة التدريس في الجامعة على تطبيقات التعليم
اإللكتروني.
)5متابعة الندوات واملحاضرات التي تهم املجتمع املحلي داخل الجامعة ،وتسجيلها  ،وإمداد وحدة االرشفة
االلكترونية بنسخ منها.
.)6التواصل املباشرمع إدارة الصيانة بالجامعة فيما يخصها.
)7تطويرالخدمات والتعامالت االلكترونية في الجامعة ،مما يسهم في تحسين مستوى جودة الخدمات
اإللكترونية واملنتجات التي يقدمها قسم التعامالت اإللكترونية واالتصاالت ملواكبة متطلبات الجامعة،
وجعلها تخدم الوظائف واألهداف التي صمم من اجلها البرنامج االلكتروني.
)8متابعة رفع أعضاء هيئة التدريس ملقرراتهم اإللكترونية على منصة التعلم اإللكتروني بالتنسيق مع القسم
املختص.
)9التنسيق واملتابعة واإلشراف على طرق إنتاج املحتوى اإللكتروني للمقررات داخل الجامعة .
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 )10اعداد التقاريرالدورية عن عمل القسم .
 )11القيام بأي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق إختصاص القسم بما يتفق مع
التشريعات واللوائح النافدة في الجامعة .

ُويباشرالقسم بعض مهامه من ِخالل الوحدات التالية ( :وحدة تقنيات التعليم والدعم
والتدريب – وحدة خدمات املستفيدين – وحدة االرشفة االلكترونية )،
(أ) وحدة تقنيات التعليم والدعم والتدريب والتي تمارس املهام التالية:

-1
-2

تقديم الدعم الفني للبرامج التدريبية في مجال التعليم اإللكتروني والبرامج ذات الصلة.
تقديم الدعم الفني والخدمات املساندة في مجال التعليم اإللكتروني ألعضاء هيئة التدريس
والطالب في الجامعة.
املتابعة الدورية ملدى جاهزية الفصول الدراسية الذكية لالستخدام .
اعداد التقاريرالدورية عن عمل الوحدة .
القيام بأي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق إختصاص الوحدة بما يتفق
مع التشريعات واللوائح النافدة في الجامعة .

)1
)2

تقديم الخدمات املتكاملة بأحدث األساليب.
تقديم املعلومات واإلجابات بشكل احترافي سريع مالئم بما يتناسب مع تساؤالت املستفيدين واستفساراتهم
من خالل عدة قنوات.
ً
تقديم خدمة للمستفيد من موقعه حفاظا لوقته وتقديرا لظروفه وسرعة إنجازخدمته.
التركيزعلى عملية قياس رضا املستفيد كوسيلة لرفع جودة الخدمة املقدمة والتحسين املستمرإلجراءات
تقديم الخدمة وأداء مقدم الخدمة.
زيادة ثقة و انتماء املستفيدين من خالل تبني أفضل املعاييرواملمارسات في تقديم الخدمة للمستفيد وذلك
عن طريق:
تصحيح املفاهيم السائدة لدى املستفيدين عن الخدمات املقدمة.
تكوين انطباعات وقناعات إيجابية جديدة نحو الجامعة وما تقدمه من خدمات.
نشرثقافة تقييم الخدمة لدى املستفيد والتشجيع على ذلك والتأكيد على أن تقييم جودة الخدمة ومقدمها
حق من حقوق املستفيد حيث أنها أداة للتقويم والتطويرال للعقاب والتشهير.
نشرثقافة جودة الخدمة بين جميع اإلدارات واالقسام التي تقدم خدماتها للمستفيدين داخلي أو خارجي.

-3
-4
-5

ُ
(ب) وحدة خدمات املستفيدين وهي تمارس املهام التالية -:

)3
)4
)5
o
o
o
o
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 oابتكارمفاهيم وتقنيات إدارية جديدة لالرتقاء بمستوى ونوعية الخدمات املقدمة للمستفيد ومحاولة
القضاء على معوقات تقديم خدمات ذات جودة عالية وذلك من خالل التطويروالتحسين املستمرللخدمات
املقدمة للمستفيد من خالل تلمس آراء املستفيدين.
 oاعداد التقاريرالدورية عن عمل الوحدة .
 oالقيام بأي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق إختصاص الوحدة بما يتفق مع
التشريعات واللوائح النافدة في الجامعة

ُ
(ج) وحدة األرشفة اإللكترونية وهي تمارس املهام التالية -:

)1االرشفة للمحاضرات االلكترونية بطريقة يسهل الوصول اليها عند الحاجة.
)2األرشفة االلكترونية للمعامالت املتداولة داخل الجامعة ضمن أنظمة االتصاالت اإلدارة واإلدارة
االلكترونية وغيرذلك من األنظمة.
)3األرشفة االلكترونية مللفات منتسبي الجامعة من طالب وأعضاء هيئة التدريس واملوظفين .
)4األرشفة االلكترونية ملحاضراجتماعات مجلس الجامعة ومحاضرالجامعة واألقسام العلمية
ومحاضراللجان الدائمة وغيرالدائمة.
)5األرشفة االلكترونية لجميع املعامالت والوثائق الرسمية الورقية بالجامعة.
)6املحافظة على املعامالت والوثائق الرسمية بالجامعة من التلف أو الضياع.
ً
)7تنظيم عملية البحث عن واسترجاع املعلومات والبيانات عن مختلف املعامالت والوثائق الرسمية وفقا
للصالحيات املعطاة ملستخدمي النظام.
)8اعداد التقاريرالدورية عن عمل الوحدة.
)9القيام بأي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق إختصاص الوحدة بما يتفق مع
التشريعات واللوائح النافدة في الجامعة

انت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهى
30

