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ٜعترب اإلزغاد األنادمي ٞزنٝص َٔ ٠زنا٥ص ايتعً ِٝازباَع ٞيف املًُه ،١سٝح ٜٗدف إىل
املطاعد ٠يف تٛدٗٝهِ يًشؿ ٍٛعً ٢أفكٌ ايٓتا٥ر ايتعً ١ُٝٝاملتُجٌ يف ايتفٛم ٚايتُٝص
األنادميٚ ،ٞايتهٝف َع ايب ١٦ٝازباَعٚ ١ٝإغتٓاّ ايفسف املتاس ١يهِ ،عٔ طسٜل تصٜٚدنِ
باملٗازات األنادمي ١ٝاييت تسفع َٔ َطتٜٛاتهِ األنادميٚ ١ٝذبؿًٝهِ ايعًُٚ ٞتُٓ ١ٝقدزاتهِ
ٚؾكٌ َٗازاتهِ.

ٜعسف اإلزغاد األنادمي ٞعً ٢أْ٘ خدَٚ ١ظٝف ١ٝتٛد ١ٝٗٝتكع عً ٢عاتل أعكا١٦ٖٝ ٤
ايتدزٜظ ،تٗدف إىل ايتعسف عً ٢املػهالت اييت تعٛم قدز ٠ايطًب ١عً ٢ايتشؿ ٌٝايعًُٞ
ٚايتفاعٌ َع َتطًبات اسبٝا ٠ازباَعٜٚ ،١ٝتِ تكد ِٜاملطاعدٚ ٠ايدعِ عٔ طسٜل شٜادٚ ٠ع ٞايطًب١
مبطؤٚيٝاتِٗ ايػدؿ ١ٝاألنادميٚ ١ٝتػذٝعِٗ عً ٢برٍ َصٜد َٔ ازبٗد يف سٌ املػهالت
األنادمي ١ٝاييت ذب ٍٛد ٕٚذبكٝكِٗ أٖدافِٗ ايتعًٜٚ ،١ُٝٝتِ ذيو عٔ طسٜل تصٜٚد ايطًب١
باملٗازات األنادمي ١ٝاملتٓٛع ١اييت تسفع َٔ ذبؿ ًِٗٝايدزاضَٓٚ ٞاقػ ١طُٛساتِٗ ايعًُ.١ٝ

 .1تعترب زبٓ ١اإلزغاد األنادمي ٞيف نًٝاتهِ َٔ ايًذإ احملٛز ١ٜيف دبٜٛد طبسدات ايعًُ١ٝ
ايتعً ،١ُٝٝفٗ ٞتعٓ ٢بايتدطٝط ٚايتٓطٝل ٚاإلغساف عً ٢تٓفٝر عًُ ١ٝاإلغساف األنادميٞ
بايهًٝات.
 .2إَّٕ َطؤٚي ١ٝاإلزغاد األنادمي ٞتكع عً ٢عاتل نٌ َٔ أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ يف األقطاّ
ايعًُٚ ١ٝايطًب ١أْفطِٗ بايتػازى ،يرا ضٝػازى نٌ أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ٚايطًب ١يف أْػط١
اإلغساف األنادمي.ٞ
ٜ .3عترب اسبؿ ٍٛعً ٢أ َٔ ٍٟخدَات اإلزغاد األنادمي ٞسكاً أؾٝالً َٔ سكٛم ايطًب ١تكُٓ٘
األْعُٚ ١ايًٛا٥ح ٚايكٛاعد ايتٓفٝرٚ ١ٜاملٓعُ ١املع ٍٛمبٛدبٗا يف ازباَع.١
 .4املسغد األنادمي ٖٛ ٞأسد أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ أ َٔٚيف سهُِٗ ٜتِ تهًٝف٘ َٔ قبٌ
ايكطِ ايعًُ ٞاملدتـ مبٛدب ايال٥ش ١املٓعُ ١يػؤ ٕٚأعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ.
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تتُجٌ أٖداف اإلزغاد األنادمي ٞفُٝا :ًٜٞ
 .1تٛفري ايدعِ ايالشّ يًطًب ١اثٓا ٤دزاضتِٗ مبا حيكل امتاّ اشبط٘ ايدزاضٚ ٘ٝاْٗا ٤مجٝع
املتطًبات قُٔ املد ٙايصَٓ ٘ٝاملتاس.١
 .2تكد ِٜاملعًَٛات األنادميٚ ١ٝاإلزغاد ١ٜيًطًبٚ ١شٜادٚ ٠ع ِٗٝبسضاي ١ازباَعٚ ١أٖدافٗا
ٚأْعُتٗا.
َ .3تابع ١ايطًب ١أنادميٝاً َٚطاعدتِٗ عً ٢إظباش دزاضتِٗ بهفاٚ ٠٤بدعِ دٗٛد ازباَعـ ١يف
تٛفري ب ١٦ٝتعً ١ُٝٝضً ُ٘ٝيتدسٜر طالب َؤًٖني يطٛم ايعٌُ.
َ .4طاعد ٠ايطًب ١عً ٢ايتّعسف عً ٢ايتدؿؿات ايعًُ ١ٝاييت تال ِ٥قدزاتِٗ ايرَٖٓٛٝٚ ١ٝهلِ.
 .5تٛد ٘ٝايطًب ١املتعجس ٜٔدزاضٝاً ٚإزغادِٖ ٚاالٖتُاّ بِٗ َٚتابعتِٗ يسفع َطتٛاِٖ ايعًُٞ
َٚطاعدتِٗ يف ايتػًب عًَ ٢ا ٜٛادٗ َٔ ْ٘ٛعكبات.
 .6تصٜٚد ايطًب ١باإلقرتاسات ٚايٓؿا٥ح يتشطني ذبؿ ًِٗٝايعًَُٚ ٞطاعدتِٗ يف ايتػًب عً٢
َػانًِٗ األنادميٚ ١ٝاإلداز.١ٜ
 .7زفع َطت ٣ٛايٛع ٞيًطًب ١داخٌ اسبسّ ازباَع ٞمبا تٛفس ازباَعَٛ َٔ ١ازد ٚخدَات يتشطني
َطتٜٛاتِٗ األنادميٚ ١ٝاملعسف.١ٝ
 .8تصٜٚد ايطًب ١بايٓؿح ٚايسأ ٟايعًُ ٞايكا ِ٥عً ٢اشبرب ٠املٗٓ ١ٝيًُسغد ٜٔاألنادميني سٍٛ
تٓع ِٝأٚقاتِٗ ٚسطٔ إضتجُازٖا يًشؿ ٍٛعً ٢أفكٌ األضايٝب يف ايدزاضٚ ١ايتشؿ ٌٝازبٝد.

تتًدـ خدَات اإلزغاد األنادمي ٞفُٝا - :ًٜٞ
 .1ايتعسف عً ٢ايفسف ايعًُٚ ١ٝاملٗٓ ١ٝاملتاس ١يًتدؿـ يهاف ١ايطًب.١
 .2اإلضتفاد َٔ ٠ايرباَر ايتٛد ٘ٝٗٝيًطًب ١املطتذد ٜٔيًتعسٜف بٓعاّ ايدزاضٚ ١اإلختبازات
ٚذبكٝل ايتهٝٝف َع ايدزاض ١ازباَعٚ ،١ٝتعسٜفِٗ حبكٛقِٗ ٚٚادباتِٗ.
 .3ايتعسف عً ٢املدايفات األنادميٚ ١ٝايطًٛن ١ٝاألنادمي ١ٝنايػؼ يف اإلختبازات ٚٚدباٚش
ْطب ١ايػٝاب اسبد املطُٛح ب٘ يًطايب ٚإخنفاض املعدٍ ايرتانُ ٞيًطايب عٔ (.)2
 .4ايتعسف عً ٢ايعكٛبات األنادميَٚ ١ٝطتٜٛاتٗا ناسبسَإ َٔ دخ ٍٛاإلختبازٚ ،ايتٓب٘ٝ
ٚاإلْراز مبطتٜٛات٘ ٚايفؿٌ مبطتٜٛات٘ ٚايفؿٌ األنادمي ٞايٓٗا ٞ٥املٓتٗ ٞبط ٞايكٝد.
 .5ايتعسف عً ٢ايكٛاعد املٓعُ ١يالْتكاٍ َٔ َطت ٣ٛإىل آخس سطب اشبط ١ايدزاض ١ٝاملعتُد٠
يًتدؿـ.
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 .6ايتعسف عًَ ٢فسدات اشبط ١ايدزاض ١ٝيًتدؿـ َٔ إمجاي ٞايطاعات املطًٛب ١يًتدسز،
ٚايطاعات اإلدبازٚ ١ٜايطاعات اإلختٝاز ١ٜعًَ ٢طت ٣ٛايكطِ ٚايهًٚ ١ٝازباَعٚ ،١أمساٚ ٤زَٛش
املكسزات ٚزقِ إؾداز اشبطٚ ١زَصٖا.
 .7ايتعسف عً ٢ايكٛابط اإلدسا ١ٝ٥املٓعُ ١يدخ ٍٛاإلختبازات ايٓؿفٚ ١ٝايٓٗا ١ٝ٥مبدتًف
َطتٜٛاتٗا ٚأغهاهلا املعتُد ٠سطب اشبط ١ايصَٓ ١ٝيتٛؾٝف املكسزاتٚ ،اشبطٛات اإلدسا١ٝ٥
إلعاد ٠تؿشٝح أٚزام اإلداب.١
َ .8عسفَٛ ١اعٝد تطذ ٌٝاملكسزات سطب َتطًباتٗا ايطابكٚ ١سرفٗا ٚإقافتٗا َٛٚاعٝد
اإلختبازات سطب ايتك ِٜٛازباَع ٞاملعتُد.
 .9اإلضتػازٚ ٠ايٓؿح فُٝا ٜتعًل باملػانٌ األنادميٚ ١ٝاإلدازٚ ١ٜاإلدتُاعٚ ١ٝتكد ِٜاسبًٍٛ
املٓاضب ١هلا.
 .10ايتعسف عً ٢قٛابط تطذ ٌٝاملكسزات ٚايتأدٚ ٌٝاالْكطاع عٔ ايدزاض َٔ ١خالٍ اسبؿٍٛ
عً ٢اإلضتػاز ٠يف تطذ ٌٝاملكسزات ٚسرفٗا ٚإقافتٗا ٚاإلعتراز عٔ َكسز أ ٚاإلعتراز أ ٚتأدٌٝ
ايدزاض ١يفؿٌ دزاض ٞأ ٚذب ٌٜٛايتدؿـ آلخس داخٌ ايهً ١ٝأ ٚذب ٌٜٛايتدؿـ آلخس خازز
ايهً.١ٝ
 .11ايتعسف عً ٢دزدات األعُاٍ ايفؿًٚ ١ٝايتكدٜسات يًُكسزات ٚاملعدالت ايفؿًٚ ١ٝاملعدالت
ايرتانُ ١ٝيًطًبٚ ١زَٛشٖا.
 .12ايتعسف عً ٢ايفسف األنادمي ١ٝاملتاس ١يًطًب ١املتعجسٚ ٜٔقٛابط إعاد ٠ايكٝد.
 .13ايتعسف عً ٢ايكٛاعد ايتٓفٝرٚ ١ٜقٛابط املٛاظبٚ ١االعتراز عٔ ايدزاض.١
 .14ايتعسف عً ٢اشبطٛات اإلدساٚ ١ٝ٥قٛابط َعادي ١املكسزات َٔ داخٌ ازباَع َٔٚ ١خازدٗا.
َ .15عسف ١قٛابط اإلعتراز عٔ دخ ٍٛاإلختباز فَ ٢كسز سٝح ٜعب ٧ايطايب ايساغب باإلعتراز
عٔ اإلختباز فَ ٢كسز َا منٛذز اإلعتراز عٔ اإلختباز ٜٚك ّٛاملسغد األنادمي ٞبتٛقٝع٘.
 .16اإلضتفاد َٔ ٠بساَر اإلزغاد األنادمي ٞاملٛدٗ ١ملطاعد ٠ايطًب َٔ ١ذ ٟٚاإلستٝادات
اشباؾ ١خالٍ سٝاتِٗ ازباَعَٚ ،١ٝطاعدتِٗ عً ٢ذبكٝل أعً ٢دزدات ايتفٛم يف ايتشؿٌٝ
األنادميٚ ٞفكا ملا تطُح ب٘ قدزاتِٗٚ ،دزاضَ ١ػهالتِٗ ٚايعٌُ عً ٢سًٗاٚ ،تٛفري فسف
ايتدزٜب هلِ نٌ سطب صباي٘ ٚسادات٘.
 .17اإلضتفاد َٔ ٠بساَر اإلزغاد األنادمي ٞاملٛدٗ ١يًطًب ١املتفٛقني ملطاعدتِٗ عً ٢اإلضتُساز
يف ايتفٛم تػذٝعاً هلِ ٚذبفٝصاً يػريِٖ َٔ ايطًب.١
 .18تعسف ايطًب ١عًَ ٢طتٜٛات اسبكٛز ٚايػٝاب ملكسز أَ ٚكسزات َعَ ١ٓٝطذًني فٗٝا.
 .19ايتعسف عً ٢ايػسٚط ٚايكٛابط املٓعُ ١يًتدسز.
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تتُجٌ املدايفات األنادمي ١ٝيف نٌ َا ٜؿدز عٔ ايطايب َٔ أعُاٍ ٚتؿسفات ٚضًٛنٝات تٓتٗو
األْعُٚ ١ايًٛا٥ح ٚايكٛاعد ايتٓفٝرٚ ١ٜايتعًُٝات ٚايكسازات ايؿادزٚ ٠ايٓافر ٠خبؿٛف تٓع ِٝضري
ايعًُ ١ٝايتعً َٔٚ ،١ُٝٝتًو املدايفات َا :ًٜٞ
 .1عدّ اإليتصاّ باإلْتعاّ يف ايدزاض ١أ ٚاإلْكطاع عٔ ايدزاض ١أ ٚايكٝاّ بهاف ١املتطًبات ايدزاض١ٝ
يًُكسزات ٚفكاً يألسهاّ ايٛازد ٠بايًٛا٥ح ٚاألْعُ ١ايطاز ١ٜبازباَع ،١سٝح تتُجٌ يف غٝاب
ايطايب مبا ْطبت٘ ( %25فأنجس) َٔ صبُٛع احملاقسات ايعًُٚ ١ٝايعًُٚ ١ٝايتدزٜب ١ٝيًُكسز ايٛاسد
خالٍ ايفؿٌ ايدزاض ٞيًتدؿؿات األدبٚ ١ٝايعًُٚ ،١ٝتتُجٌ فُٝا ْطبت٘ ( َٔ )%10صبُٛع
احملاقسات ايعًُٚ ١ٝايعًُٚ ١ٝايتدزٜب ١ٝيًُكسز ايٛاسد خالٍ ايفؿٌ ايدزاض ٞيتدؿؿات ايطب
ٚايعً ّٛايطب ١ٝايتطبٝكٚ ١ٝاهلٓدض.١
 .2ايعٌُ عً ٢تعط ٌٝايدزاض ١أ ٚايتشسٜض عًٚ ،٘ٝنريو االَتٓاع املدبس أ ٚايتشسٜض عً ٢عدّ
سكٛز احملاقسات ٚايتُسٜٓات ٚايدزٚع ايعًُٚ ١ٝايطسٜسٚ ١ٜغريٖا مما تكك ٞايًٛا٥ح باالْتعاّ
فٗٝاٚ ،اإلَتٓاع عٔ سكٛز احملاقسات أ ٚاألْػط ١ازباَع ١ٝاألخس ٣اييت تٓـ عًٗٝا األْعُ١
ٚايًٛا٥ح ٚايكٛاعد ايتٓفٝرٚ ١ٜايتعًُٝات ٚايكسازات.
 .3اإلخالٍ بايٓعاّ ٚاإلْكباط ٚسطٔ ضري ايدزاض ١يف ازباَعٚ ١نافَ ١سافكٗاٚ ،اإلخالٍ
بايكٛاعد املتبع ١أثٓا ٤احملاقسات أ ٚاإلختبازات أ ٚايٓدٚات أ ٚاألْػط ١املٓٗذٚ ١ٝغري املٓٗذ ١ٝاييت
تكاّ داخٌ ازباَع ،١أ ٚتًو األْػط ١اييت تكاّ خازز ازباَع ١مبػازنتٗا أ ٚبإغسافٗا.
 .4ايكٝاّ بأ ٟؾٛز ٠أ ٚغهٌ َٔ أغهاٍ ايػؼ أ ٚايػسٚع ف ٘ٝأ ٚاإلغرتاى ف ٘ٝأ ٚاملطاعد ٠عً٘ٝ
يف اإلختبازات ،أ ٚاسبؿ ٍٛعً ٢أض ١ً٦أٜاً َٔ اإلختبازات ايعًُٚ ١ٝايعًُ ١ٝبطسٜك ١غري َػسٚع١
فبٌ إْعكاد.ٙ
 .5ايكٝاّ بأ ٟؾٛز ٠أ ٚغهٌ َٔ أغهاٍ ايػؼ أ ٚايػسٚع ف ٘ٝأ ٚاإلغرتاى ف ٘ٝأ ٚاملطاعد ٠عً٘ٝ
يف اإلختبازات َٔ خالٍ إدخاٍ ايطايب بدٜالً عٓ٘ أ ٚدخٛي٘ بدٜالً عٔ غري.ٙ
 .6ايكٝاّ بأ ٟؾٛز ٠أ ٚغهٌ َٔ أغهاٍ ايػؼ أ ٚايػسٚع ف ٘ٝأ ٚاإلغرتاى ف ٘ٝأ ٚاملطاعد ٠عً٘ٝ
يف ايتكازٜس ٚايبشٛخ ايعًَُٚ ١ٝػازٜع ايتدسز ٚايسضا ٌ٥ايعًُ( ١ٝاملادطتري ٚايدنتٛزا.)٠
 .7إْتشاٍ غدؿ ١ٝايػري يف أ َٔ ٟاألَٛز ييت هلا عالق ١بازباَع ١غؤْٗٚاٚ ،إعطاٚ ٤ثا٥ل أٜٖٛ ٚات
داَع ١ٝيًػري بكؿد إضتدداَٗا بطسٜك ١غري َػسٚع ١أ ٚايتشدخ باضِ ازباَع ١د ٕٚؾف ١زمس.١ٝ
 .8ايػسٚع أ ٚايكٝاّ بتصٜٚس املطتٓدات ٚايٛثا٥ل ايسمس ١ٝأ ٚايػٗادات ايعًُ ١ٝضٛا ٤ناْت ؾادز٠
َٔ ازباَع ١أ َٔ ٚخازدٗا ،أ ٚايػسٚع أ ٚايكٝاّ بإضتعُاٍ تًو املطتٓدات ٚايٛثا٥ل ايسمس ١ٝأٚ
ايػٗادات ايعًُ ١ٝاملصٚز ٠يف غؤ ٕٚايطايب ازباَع ١ٝأ ٚيف إدسا٤ات ايدزاض ،١أ ٚإتباع طسم ٚٚضاٌ٥
غري غسع ١ٝأ ٚقاْ ١ْٝٛيًشؿ ٍٛعً ٢املطتٓدات ٚايٛثا٥ل ايسمس ١ٝأ ٚايػٗادات ايعًُ ١ٝأ ٚإتالف
نًٗا أ ٚبعكٗا عُداً.
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 .9ايػسٚع أ ٚايكٝاّ بإضتدداّ أ َٔ ٟايٛضا ٌ٥ايتهٓٛيٛد ١ٝاإليهرت ١ْٝٚاسبدٜج ١بٗدف اإلقساز
بازباَع ١أ ٚأَٓ َٔ ٟطٛبٗٝا َٔ أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ أ ٚاملٛظفني أ ٚأَ َٔ ٟسافكٗا.
 .10خسٚز ايطايبات َٔ ازباَع ١أ َٔ ٚايطهٔ ازباَع ٞبد ٕٚإذٕ زمس َٔ ٞازبٗات املدتؿ.١
 .11ايػسٚع أ ٚايكٝاّ با ٟطبايف ١أخس ٣تس ٣ازباَع ١أ ٚايًذٓ ١أْٗا تػهٌ إخالالً مبا تؿدزَٔ ٙ
يٛا٥ح ٚتعًُٝات ٚقسازات ٚمل ٜسد بػأْٗا ْـ يف ٖر ٙايال٥ش.١

تتُجٌ آيٝات تٓفٝر بساَر اإلزغاد األنادمي ٞعًَ ٢طت ٣ٛايهً ١ٝيتشكٝل األٖداف املسد٠ٛ
َٓ٘ فُٝا :ًٜٞ
 .1تتِ عًُ ١ٝاإلزغاد األنادمي َٔ ٞخالٍ ْعاّ َتابع ١إيهرت ْٞٚخاف باإلزغاد األنادميٞ
يًطًبَ ١ع قسٚز ٠زبط٘ بٓعاّ ايكبٚ ٍٛايتطذ ٌٝيفتح ْافرَ ٠باغس ٠عرب اإلْرتْت بني املسغد
ٚايٛقع األنادمي ٞيطالب٘ املطرتغد ٜٔيٝتُهٔ َٔ َتابع ١أٚقاعِٗ األنادمي ١ٝأٚالً بأ،ٍٚ
حبٝح:
 - 1/1ال ٜطتطٝع ايطايب  /ايطايب ١ضشب ددٚهلِ ايدزاض ٞبعد تطذ ًِٗٝأ ٚضشبِٗ أٚ
إقافتِٗ يًُكسزات إيهرتْٝٚاً عٔ طسٜل ايبٛاب ١اإليهرت ١ْٝٚيًذاَع ١إال بعد إعتُاد َسغدِٖ
األنادميَ ٞع إتاس ١ايفسؾ ١يًُسغد األنادمي ٞبتعد ٌٜاملكسزات اييت ال جيدٖا َٓاضب ١يًطايب
 /ايطايب ١سطب اشبط ١ايدزاض ١ٝيتدؿؿِٗ.
ٜ- 2/1ك ّٛاملسغد األنادمي ٞبتصٜٚد ايطًب ١عٓد اسباد ١مبؤغسات َطتٜٛاتِٗ األنادمي١ٝ
نتدْ ٞاملعدالت ايرتانُ ١ٝيبعكِٗ َٚد ٣إْتعاَِٗ يف احملاقسات سطب دداٚهلِ ايدزاض.... ١ٝ
اخل ،عً ٢إٔ خيؿـ إضِ َطتددّ ٚنًَُ ١سٚز يًُسغد األنادميٜ ٞطتطٝع َٔ خالي٘ َتابع١
أٚقاعِٗ األنادمي ١ٝبػهٌ َٓتعِ.
 .2تٓعٚ ِٝتٓفٝر ايرباَر ٚاملطابكات ٚاملٓافطات املدتًف ١اييت تطاِٖ يف تػذٝع ايطًب ١عً٢
ايطع ٞيسفع َعدالتِٗ َٚطتٜٛات أدا ِٗ٥األنادمي ،١ٝأ ٚزؾد دٛا٥ص تػذٝع ١ٝيًطًب ١املتُٝص ٜٔيف
أقطاّ ايهً.١ٝ
 .3تٓعٚ ِٝتٓفٝر بساَر ٚعكد ٚزؽ عٌُ تٛدٚ ،٘ٝٗٝايتٛع ١ٝاإلزغاد ١ٜبأُٖ ١ٝاإلزغاد األنادميٞ
ٚاييت تتٓا ٍٚايعدٜد َٔ املٛقٛعات اييت تِٗ ايطًبٚ ١تٗدف إىل تٛعٝتِٗ ٚتصٜٚدِٖ باملعًَٛات اييت
تطِٗ يف ٚقاٜتِٗ َٔ املػانٌ ٚايعكبات األنادمي.١ٝ
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 .4تٓعٚ ِٝتٓفٝر بساَر تدزٜب ١ٝتٗدف يتكد ِٜخدَات إضتػازٚ ١ٜتدزٜب ١ٝيًطًب ١تٗدف إىل
تصٜٚدِٖ باملٗازات األضاض ١ٝايػدؿٚ ١ٝاألنادمي ١ٝايعًُٚ ١ٝايعًُٚ ،١ٝإنطابِٗ َٗازات تسفع
َٔ ذبؿ ًِٗٝاألنادمي.ٞ
 .5ايكٝاّ باألحباخ ايعًُ ١ٝاملتدؿؿ ١اييت تطتٗدف ايككاٜا ايطالبٚ ١ٝتطٜٛس طبتًف األْػط١
املٓٗذٚ ١ٝايالَٓٗذ.١ٝ
 .6تٓعٚ ِٝتٓفٝر بساَر إزغاد ١ٜملطاعد ٠ايطالب ذ ٟٚاالستٝادات اشباؾ ١خالٍ املسسً ١ازباَع١ٝ
عً ٢ذبكٝل أعً ٢دزدات ايتشؿ ٌٝاألنادميٚ ٞفكا ملا تطُح ب٘ قدزاتِٗٚ ،دزاضَ ١ػهالتِٗ
ٚايعٌُ عً ٢سًٗا.
َ .7تابع ١دزاض ١أٚقاع ايطًب ١املتعجس ٜٔأنادميٝاًٚ ،تٓعٚ ِٝتٓفٝر بساَر إزغاد ١ٜملطاعدتِٗ يف
دباٚش تعجسِٖ األنادميٚ ٞذبكٝل ايٓذاحَٚ ،طاعدتِٗ يف ايتػًب عًَ ٢ا ٜٛادٗ َٔ ْ٘ٛعكبات
َٚػهالت ٚنٌ سطب طبٝع ١األضباب املٛقٛع ١ٝيًتعجس األنادمي.ٞ
 .8تٓعٚ ِٝتٓفٝر بساَر إزغاد ١ٜيًطًب ١املتفٛقني ٚطًب ١املٓح ايدزاض ١ٝيتٛد ِٗٗٝإىل َا حيكل
َٛاؾًتِٗ يًدزاضَٚ ١طاعدتِٗ عً ٢اإلضتُساز يف ايتفٛم ٚاقطساد ،ٙتػذٝعاً هلِ ٚذبفٝصاً
يٓعسا َٔ ِٗ٥ايطًب.١
 .9تٓعٚ ِٝتٓفٝر بساَر إزغاد ١ٜتٛد ١ٝٗٝيعُ ّٛايطًب ١ملطاعدتِٗ يف ذبطني َطتٛاِٖ ايدزاضٞ
ٚايتشؿ.ًٞٝ
.10

إعداد ايربٚغٛزات ٚاملطبٛعات اإلزغاد ١ٜايٛزقٚ ١ٝاإليهرت ١ْٝٚناملًؿكات ٚاملطٜٛات

ْٚػس ٠اإلزغاد األنادمي ٞزبُٝع َٓطٛب ٞايهًٝات َٔ طًبٚ ١أعكا ١٦ٖٝ ٤تدزٜظ ٚاييت تتكُٔ
ازبدا ٍٚايدزاض ١ٝيًتطذ ٌٝاملبهس  ٚنتٝب ايًٛا٥ح ٚاألْعُ ١ازباَع َٔ ١ٝال٥ش ١ايدزاض١
ٚاإلختبازات يًُسسً ١ازباَعَٝٚ ١ٝجام ايطايب ازباَع ٞايرٜٛ ٟقح سكٛم ٚٚادبات ايطًبَٚ ١د١ْٚ
قٛاعد تٓعِ ايطًٛى داخٌ املهـتبٚ ١ايتك ِٜٛازباَع ٞإزغادات ٚتعًُٝات يًطًب ١املطتذد.ٜٔ
.11

إعداد ايتكازٜس ايدٚز ١ٜمبا تتكُٓ٘ َٔ ددا ٍٚبٝاْٚ ١ٝإسؿا ١ٝ٥سَ ٍٛطت ٣ٛأدا ٤ايطًب١

أنادميٝاً يف املكسزات ايدزاضٚ ١ٝزفعٗا إىل ايٛنٚ ،ٌٝاسبً ٍٛاملتدر ٠يًتػًب عً ٢ايتعجس
األنادمي ٞيًطًبٚ ١قٝاع َد ٣ظباسٗا.
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 .1تعسٜف ايطًب ١املطتذدٚ ٜٔاسبايٝني بأٖداف ايهًٚ ١ٝزضايتٗاٚ ،ايرباَر األنادميٚ ،١ٝأقطاَٗا
ايعًُٚ ،١ٝصباالت عٌُ خسجيٗٝاٚ ،أٚد٘ ايسعاٚ ١ٜاشبدَات ايطالب ١ٝاييت تٛفسٖا يطًبتٗا،
نُا ٜتِ تبؿريِٖ ٚتٛد ِٗٗٝالختٝاز ايتدؿؿات املٓاضب ١اييت تال ِ٥قدزاتِٗ ٚإَهاْاتِٗ.
 .2املطاُٖ ١يف إعداد ٚتٓفٝر بساَر ٚأْػط ١خط ١اإلزغاد األنادميٚ ،ٞايتعسٜف بٓعاّ ايدزاض١
ٚاالختبازات يف نًٝت٘.
 .3ايتٛع ١ٝبأُٖ ١ٝاإلزغاد األنادميٚ ٞنٝف ١ٝاالضتفاد َٔ ٠خدَات٘ٚ ،تكد ِٜايٓؿح ٚاإلزغاد
يًطًب ١مما ٜطاعد يف انتطابِٗ املٗازات املطًٛب ١يف ضٛم ايعٌُٚ ،ربؿٝـ ضاعات َهتب١ٝ
ملكابً ١ايطًب ١يف َهتب املسغد األنادمي ٞملٓاقػ ١املػانٌ اييت تٛادِٗٗ أثٓا ٤ايدزاض١
ٚاإليتصاّ بٗا.
 .4ايتعسٜف مبفسدات اشبط ١ايدزاض ١ٝيًكطِ ايعًَُٚ ٞتطًبات ايتدسز يًطًبٚ ،١اإلملاّ مبٛاعٝد
ايتطذٚ ٌٝاسبرف ٚاإلقاف ١املعًٓ َٔ ١قبٌ عُاد ٠ايكبٚ ٍٛايتطذ ٌٝسطب َٛاعٝدٖا يف ايتكِٜٛ
ازباَع ٞاملعتُدٚ ،ايتأند َٔ َٛافك ١دد ٍٚايطايب  /ايطايبَ ١ع اشبط ١ايدزاض.١ٝ
 .5ايتأنٝد عً ٢ايطًب ١بكسٚز ٠تكد ِٜاإلختبازات َٚتطًبات ايٓذاح يف املكسز ٚضا ٌ٥اإلعداد
يإلختبازات ايٓٗاٚ ١ٝ٥إدتٝاشٖا بٓذاح.
 .6إعداد ٚذبدٜح ًَف ضذٌ اإلزغاد األنادمي ٞيًطًب ١سٝح ٜك ّٛاملسغد األنادمي ٞبفتح ًَف
خاف يهٌ طايب أ ٚطايب ١باجملُٛع ١املدؿؿ ١ي٘ بٗدف تٛثٝل عًَُ ١ٝتابعتِٗ أنادميٝاً،
عً ٢إٔ ٜػٌُ ذيو املًف املكسزات املطذًَٚ ١طت ٣ٛدزدات ايطايب  /ايطايب ١فٗٝاٚ ،ايطذٌ
األنادمي ٞيهٌ فؿٌ دزاضٚ ٞنريو ضباقس االدتُاعات ايدٚز ١ٜبٚ ٘ٓٝبني ايطايب /
ايطايب ١باإلقاف ١إىل أ ٟتكازٜس أ ٚإغعازات بايتٓب ٘ٝأ ٚاإلْراز َٛدٗ٘ َٔ َػسف املكسز إي٘ٝ
ٚاييت َٔ خالهلا ميهٔ تكَ ِٝٝطت ٣ٛايطايب  /ايطايب.١
 .7تٓعَ ِٝكابالت دٚز ١ٜفسد ١ٜأ ٚمجاعَ ١ٝع نٌ طايب أ ٚطايب َٔ ١ايطًب ١ايرٜ ٜٔػسف عًِٗٝ
بٗدف تٛد ِٗٗٝأنادميٝاً ٚتعسٜفِٗ مبطتٜٛات أدا ِٗ٥األنادمي ١ٝخالٍ ايطاعات املهتب١ٝ
املدؿؿ ١يريو.
 .8ايتعسف عً ٍَٛٝ ٢ايطًبٚ ١تػذٝعِٗ عً ٢املصٜد َٔ االدتٗاد ٚذبفٝصِٖ إذا ناْٛا َتُٝص ٜٔيف
بعض املكسزاتٚ ،انتػاف املٖٛٛبني َِٓٗ ٚتٛد ِٗٗٝيتَُٓٛ ١ٝاٖبَِٗٓٚ ،اقػ ١ايؿعاب إٕ
ٚددت ٚايبشح عٔ اسبً ٍٛاملٓاضب ١نإدسا٤ات ٚقا ١ٝ٥يًفؿٌ ايكادّ (تطذ ٌٝأ ٚسرف
َكسزات ،زفع َعدٍ ،اختٝاز ربؿـ اخل .)...
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 .9تكد ِٜاملطاعد ٠ايالشَ ١يًطًب ١يف سايٚ ١دٛد ؾعٛب ١يف تطذ ٌٝأ ٚتعازض بعض املكسزات َٔ
خالٍ ايتٓطٝل َع َػسف أَٓ ٚطل ازبدا ٍٚايدزاض ١ٝيف ايهً ١ٝأ ٚبايتٓطٝل َع َػسف أٚ
َٓطل غؤ ٕٚايطالب بايهً ١ٝأ ٚعُاد ٠ايكبٚ ٍٛايتطذ ٌٝفُٝا ٜتعًل ببٝاْات ايطًب ١األنادمي١ٝ
ٚغؤ ٕٚايتطذ ٌٝبايٓطب ١يًطًب ١ذ ٟٚايعسٚف األنادمي ١ٝاشباؾ ١اييت تتطًب املطاعد ٠يف
إطاز َا تطُح ب٘ األْعُٚ ١ايًٛا٥ح ٚايكٛاعد ايتٓفٝر ١ٜاملعتُد ٠بازباَع ،١أ ٚبايتٓطٝل َع أٟ
إداز ٠أٚ ٚسد ٠ذات ؾً ١مبػهً ١ايطايب  /ايطايب ١املؤثس ٠يف دزاضتِٗ أ ٚتفاعًِٗ َع اجملتُع
ازباَع.ٞ
 .10زعا ١ٜايطًب ١ذ ٟٚايتشؿ ٌٝايعًُ ٞاملتدْٚ ٞاملتعجسٚ ٜٔاالٖتُاّ بِٗ َٚتابعتِٗ ستٜ ٢ستكٛا
مبطتٛاِٖ ايدزاضٚ ،ٞتهجٝف ايًكا٤ات ايدٚزَٓٚ ١ٜاقػ ١ايطايب  /ايطايب ١بػهٌ دقٝل عٔ
أضباب ايتعجس األنادميٚ ٞضباٚي ١سًٗا أ ٚايسفع بٗا إىل ايًذٓ ١ايدا ١ُ٥يًػؤ ٕٚاألنادمي ١ٝيف
ساي ١عدّ َٛاظب ١ايطايب  /ايطايب ١أ ٚقعف َطتٛاِٖ ايتشؿ.ًٞٝ
َ .11طاعد ٠ايطًب ١يف نٝف ١ٝاالضتفاد ٠ايكؿَٛ َٔ ٣ٛقع ايتعً ِٝاإليهرت ْٞٚيف ايهًَٚ ١ٝؿادز
ايتعًِ َٔ املهتبٚ ١قٛاعد ايبٝاْات اإليهرتٚ ١ْٝٚإداز ٠ايٛقت بفعاي.١ٝ
 .12سح ايطًب ١عً ٢املػازن ١يف األْػط ١األنادمي ١ٝاملٓٗذٚ ١ٝايالَٓٗذ ١ٝاييت تجسَ ٟعازفِٗ
ايعًُٚ ١ٝايعًُ ١ٝاملهتطب ١ايكُٓٚ ١ٝايؿسحي.١
 .13إعالّ ايطايب  /ايطايب ١مبطؤٚيٝاتِٗ ٚٚادباتِٗ ٚضًٛنِٗ داخٌ اسبسّ ازباَع ٞأ ٚعً ٢ؾعٝد
َتطًبات ايٓذاح يف املكسزات ايدزاض.١ٝ
 .14ايتعسف عً ٢املػانٌ اييت تٛاد٘ ايطًبٚ ١خباؾَ ١ا ٜؤثس َٓٗا عً ٢أدا ِٗ٥األنادميٚ ٞايعٌُ
عً ٢سًٗا ٚتكد ِٜايٓؿح بػأْٗاٚ ،إبالغِٗ عٔ أٚقاعِٗ األنادمي ١ٝأٚالً بأ ٍٚسطب َطت٣ٛ
ذبؿ ًِٗٝايعًُٚ ٞيف ساٍ تعرز ذيو اإلتؿاٍ َع أٚيٝا ٤أَٛزِٖ إلفادتِٗ بريو.
 .15ممازض ١ايدٚز اإلدتُاعَ ٞع ايطًب ١ملعسف ١ظسٚفِٗ االدتُاعٚ ١ٝاملطاعد ٠عً ٢اضتكسازٖا
ٚايتعسٜف مبطتكبًِٗ ايٛظٝفٚ ٞاملطاُٖ ١يف فتح آفام فسف ايعٌُ هلِ أ ٚايتدزٜب أَٛ ٚاؾً١
ايدزاض ١ايعًٝا.
 .16إعداد تكازٜس دٚزٚ ١ٜزفعٗا يًذَٓ ١ع َساعا ٠ايتطًطٌ اإلدازٚ ٟإزفاقٗا يف املًف اشباف بايطايب
 /ايطايبٚ ،١طباطب ١أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ يًُكسزات املطذٌ فٗٝا ايطًب ١يًتعسف عًَ ٢طت٣ٛ
ايطايب  /ايطايب َٔ ١سٝح إْتعاَِٗ باحملاقسات ٚتكدَِٗ األنادمي ٞيًتعسف عً ٢األضباب
املٛقٛع ١ٝيعدّ اإلْتعاّ ٚتدْ ٞايتشؿ ٌٝايعًُ ٞيف تًو املكسزات.
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يًطًب ١دٚز أضاض ٞيف عًُ ١ٝاإلزغاد األنادمي ٞفعً ِٗٝتكع َطؤٚي ١ٝتكدَِٗ ايدزاضٞ
ٚطًب ايٓؿٝشٚ ١ايتٛد َٔ ٘ٝاملسغد األنادمي ٞمبا حيكل أٖدافِٗ ٚطُٛساتِٗ يف سٝاتِٗ ايعًُ١ٝ
ايٓادش َٔ ١خالٍ َطاعدتِٗ يف اختٝاز ايربْاَر ايدزاض ٞبهفاٚ ٠٤ظباح ٚيتشكٝل أنرب عا٥د َٔ
َكابالت اإلزغاد األنادمي ٞجيب عً ٢ايطًب ١االضتعداد هلر ٙاملكابالت َٔ خالٍ َا :ًٜٞ
َ .1عسف ١ايطًب ١يًطاعات املهتب ١ٝيًُسغد األنادمي.ٞ
 .2ذبدٜد املٛعد َع املسغد األنادميٜٚ ٞفكٌ إٔ تبدأ املكابالت قب ٌٝنٌ فؿٌ دزاض.ٞ
 .3نتاب ١ناف ١ايتطاؤالت اييت تػػًِٗ ٚاشباؾ ١بتٛدِٗٗ ايدزاض ٞعً ٢إٔ ٜتِ إسكازٖا يف
املكابًَ ١ع املسغد األنادمي.ٞ
َ .4سادع ١دي ٌٝايطًب ١ايرٜ ٟػسح نٌ َا حيتاد٘ ايكطِ ٚايهًٚ ١ٝازباَعَ َٔ ١تطًبات.
 .5إعداد ٚإسكاز َعًَٛات ؾشٝشٚ ١بٝاْات َستبط ١مبا حيتاد٘ قبٌ ادتُاع٘ َع املسغد
األنادمي.ٞ
 .6إسكاز املًف ايدزاض ٞيهٌ َكسز ٚنريو قا ١ُ٥بايتطاؤالت.
 .7إعطا ٤فهسٚ ٠اقش ١عٔ أٖدافِٗ ايدزاضٚ ١ٝاملٜٗٓٚ ١ٝتِ إغساى املسغد األنادمي ٞفٗٝا
بػفافٚ ١ٝؾساس.١
ٍّ َع دد ٍٚدزاض ٞتٓفٝر ٟملا ٜتِ
 .8املطاَُٖ ١ع املسغد األنادمي ٞيف ٚقع بسْاَرٍ دزاضٞ
ايتدطٝط يدزاضت٘ يف ايفؿًني ايدزاضٝني ايتايٝني.
 .9طسح مجٝع األض ١ً٦اييت ربطس هلِ ،فاملسغد األنادميٜ ٞطتطٝع املطاعد ٠عٓدَا ٜهٕٛ
يد ٣ايطًب ١زؤٚ ١ٜاقش ١عُا ٜسٜد.ٕٚ
 .10ايتأند َٔ تٓفٝر َا ٜٛؾ ٞاملسغد األنادمي ٞب٘ ايطًبَ ١س ٠نٌ أضبٛعني أ ٚثالث ١سطب
االتفام عً ٢ذيو.
 .11اإلتؿاٍ أ ٚايتٛاؾٌ إيهرتْٝٚاً َع املسغد األنادمي ٞخبؿٛف أ ٟأض ١ً٦أ ٚاضتفطازات
إقاف.١ٝ
 .12قسٚز ٠إطالع املسغد األنادمي ٞعً ٢املتػريات املُٗ ١بايربْاَر ايدزاض ٞاير ٟقد ٜؤثس عً٢
األدا ٤أ ٚاألٖداف ايدزاض.١ٝ
 .13ايتأند َٔ اإلملاّ باألدٓد ٠ايدزاضٚ ١ٝخؿٛؾاً املٛاعٝد اسبسدٚ ١ايٓٗا ٖٞٚ ١ٝ٥عادَ ٠ا
تٓػس يف يٛس ١إعالْات ايكطِ  َٔٚخالٍ املٛقع اإليهرت ْٞٚيًهًٚ ١ٝازباَع.١
 .14قٝاّ ايطًب ١بفتح ًَفٍ ألْفطِٗ خبؿٛف ٚثا٥ل اإلزغاد األنادمي ٞحبح حيت ٟٛعًْ ٢طذ
َٔ نٌ املطتٓدات املستبط ١باإلزغاد األنادمي ٞحبٝح تتكُٔ صبُٛع َٔ ١اإلداب ١عً ٢ايعدٜد
َٔ ايتطاؤالت.
 .15ذبٌُّ َطؤٚي ١ٝايتكدّ ايدزاض ،ٞسٝح إٔ ايٓؿح ٚاإلزغاد أداٖ ٠اَ ١يًٓذاح ٚيهٔ ٚقبٌ
نٌ غ ٤ٞفايطايب  /ايطايب ِٖ ١املطؤٚي ٕٛباملكاّ األ ٍٚعٔ ظباسِٗ.

اململكة العربية السعودية

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

وزارة التعـليم العـايل

Ministry of Higher Education

جــامـعـة تـبــوك

وكالة اجلامعة للشؤون األكادميية

University of Tabuk
Vice Presidency for Academic Affairs

تُعتُد اشبطٛات اإلدسا ١ٝ٥ايتاي ١ٝيإلزغاد األنادمي ٖٞٚ ٞناآلت- :ٞ
ٜ .1ك ّٛزٝ٥ظ أ ٚزٝ٥ط ١أَ ٚػسف أَ ٚػسف ١ايكطِ ايعًُ ٞبتٛشٜع ايطًب ١عً ٢أعكا١٦ٖٝ ٤
ايتدزٜظ سطب منٛذز دد ٍٚاإلزغاد األنادمي ٞاملعتُدقبٌ أضبٛع َٔ بدا ١ٜايفؿٌ ايدزاض.ٞ
ٜ .2ك ّٛعك ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ املهًف باإلزغاد األنادمي ٞبإضتالّ ْطدٚ ١زقٚ ١ٝأخس٣
إيهرت َٔ ١ْٝٚدد ٍٚاإلزغاد األنادميَ ٞكابٌ ايتٛقٝع.
ٜ .3ك ّٛاملٛظف املعين يف عُاد ٠ايكبٚ ٍٛايتطذ ٌٝبتطً ِٝإضِ َطتددّ ٚنًَُ ١سٚز يٓعاّ
اإلزغاد األنادمي ٞيهٌ َسغد أنادمي.ٞ
ٜ .4ك ّٛاملسغد األنادمي ٞباإلعالٕ عٔ دد ٍٚاإلزغاد األنادمي َٔ ٞخالٍ َٛقع٘
اإليهرتٚ ْٞٚيٛسات اإلعالٕ املتاس ١يف ايهً.١ٝ
ٜ .5ك ّٛاملسغد األنادمي ٞبفتح ًَف خاف يهٌ طايب أ ٚطايب ١باجملُٛع ١املدؿؿ ١ي٘
بٗدف تٛثٝل عًَُ ١ٝتابعتِٗ أنادميٝاً ،عً ٢إٔ ٜتكُٔ املًف:
- 1/5منٛذز بٝاْات غدؿ ١ٝيًطًبٜ ١تكُٔ اإلضِ ايسباع ،ٞزقِ اهل ١ٜٛايٛطٓ ١ٝأ ٚبطاق ١اإلقاَ،١
ايعٓٛإ بايتفؿٚ ،ٌٝتازٜذ َٚهإ ايٛالدٚ ،٠ايكطِٚ ،ايتدؿـٚ ،ايرباَر ايتدزٜبٚٚ ،١ٝضاٌ٥
اإلتؿاٍ زقِ دٛاٍ ٚبسٜد إيهرتٚ ،ْٞٚزقِ دٛاٍ أٖ ٚاتف ٚي ٞاألَس ٚبسٜد ٙاإليهرت.ْٞٚ
 - 2/5ؾٛز َٔ ٠آخس َؤٌٖ عًُ( ٞايجاْ ١ٜٛأ ٚايدبً.)ّٛ
 - 3/5اشبط ١ايدزاض ١ٝيتدؿـ ايطايب  /ايطايب.١
 - 4/5منٛذز َتابع ١تكدّ ايطًب ١يف اشبط ١ايدزاض ١ٝيتدؿؿاتِٗ.
 - 5/5خط ١تٓفٝر بسْاَر اإلزغاد األنادمي.ٞ
ْ - 6/5طد ١سدٜج َٔ ١ايطذٌ األنادمي ٞيًطًب ١اسبايٝني ٜبني دزدات ايطايب  /ايطايب ١يف
نٌ َكسز ٚاملعدٍ ايفؿًٚ ٞايرتانُ ٞيًفؿ ٍٛايدزاض ١ٝايطابكٚ ١اييت ميهٔ يًُسغد
األنادمي َٔ ٞخالهلا تكَ ِٝٝطت ٣ٛأدا ٤ايطايب  /ايطايب.١
 - 7/5ؾٛزَ ٠عتُد ٠عٔ ْطد ١قساز ايتٓب ٘ٝأ ٚاإلْراز أ ٚعرز ايػٝاب أ ٚايتأخس أ ٚاإلعتراز عٔ
ايدزاض ١أ ٚتأدًٗٝا أ ٚقساز اإلعتراز عٔ َكسز أ ٚقساز ذب ٌٜٛايتدؿـ آلخس داخٌ ايهً ١ٝأٚ
ذب ٌٜٛايتدؿـ آلخس خازز ايهً ١ٝأ ٚقساز ايصٜاز ٠يفسع ازباَع ١أ ٚداَع ١أخس.٣
- 8/5تكازٜس أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ عٔ َطت ٣ٛأدا ٤ايطًبَٛٚ ١اظبتِٗ عٓد اسباد.١
 - 9/5منٛذز إعتراز عٔ َكسز.
 - 10/5منٛذز إعتراز أ ٚتأد ٌٝدزاض ١يفؿٌ دزاض.ٞ
 - 11/5منٛذز ذب ٌٜٛايتدؿـ آلخس داخٌ ايهً.١ٝ
 - 12/5منٛذز ذب ٌٜٛايتدؿـ آلخس خازز ايهً.١ٝ
 - 13/5منٛذز شٜاز ٠يفسع ازباَع ١أ ٚداَع ١أخس.٣
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 - 14/5منٛذز إعاد ٠ايكٝد.
 - 15/5منٛذز غه ٣ٛأ ٚتعًِ.
 - 16/5منٛذز سرف أ ٚإقافَ ١كسز.
 - 17/5منٛذز اسبكٛز ٚايػٝاب.
 - 18/5منٛذز ايتعجس األنادمي.ٞ
 - 19/5منٛذز ذبت املساقب ١األنادمي.١ٝ
 - 20/5منٛذز ضبكس إدتُاع املسغد األنادميَ ٞع ايطًب.١
- 21/5منٛذز إسايٚ ١زقٚ ١ٝإيهرت.١ْٝٚ
ٜ .6ك ّٛايطًب ١بايتٛاؾٌ َع َسغد ِٜٗاألنادميني َٔ خالٍ ايصٜاز ٠ايػدؿ ١ٝسطب َٛاعٝد
ايطاعات املهتب ١ٝاملدؿؿ ١يريو يٝتُهٔ املسغد األنادمي َٔ ٞإدساَ ٤كابً ١أٚي ١ٝاضتػاز١ٜ
يف ايكطِ املدتـ يف ايهً ١ٝاملعٓ.١ٝ
ٜ .7ك ّٛايطًب ١بتعب ١٦ايُٓاذز املعتُد َٔ ٠خالٍ ْعاّ اإلزغاد األنادمي ٞسطب ْٛع اشبدَ١
املطًٛبٚ ١زقٝاً /ٚأ ٚإيهرتْٝٚاً ٚتسضٌ زضاي ١إيهرتَ ١ْٝٚربصب ١يًُسغد األنادمي ٞببٝاْات
اشبدَ ١املطًٛب.١
ٜ .8ك ّٛاملسغد األنادمي ٞدٚزٜاً مبسادعْ ١عاّ اإلزغاد األنادمي ٞخالٍ ايطاعات املهتب١ٝ
املدؿؿٜٚ ١ك ّٛمبا :ًٜٞ
 - 1/9تكد ِٜاشبدَ ١املطًٛب ١إذا ناْت َٔ قُٔ إَهاْٝات٘.
- 2/9أ ٚايتٓطٝل َع ايًذٓ ١أ ٚصبًظ ايكطِ أ ٚصبًظ ايهً ١ٝأ ٚأ َٔ ٟايعُادات ٚاإلدازات
ذات ايعالق ١إذا مل تهٔ َٔ قُٔ إَهاْٝات٘.
ٜ .9ك ّٛاملسغد األنادمي ٞدٚزٜاً بتكَ ِٝٝطت ٣ٛأدا ٤ايطًب ١آنادميٝاً َٔ سٝح َطت ٣ٛتكدَِٗ
باملكسزات َٚد ٣إْتعاَِٗ حبكٛز احملاقسات سطب دداٚهلِ ايدزاضٚ ،١ٝيف ساٍ تعجسِٖ
أنادميٝاً /ٚأ ٚعدّ إْتعاَِٗ باحملاقسات ٜتِ:
- 1/9إعداد نػف بأمسا ٤ايطًب ١املتعجس ٜٔأ ٚغري املٓتعُني.
ٚ- 2/9إعداد إغعاز ايػٝاب /ٚأ ٚإغعاز ايتعجس األنادمي.ٞ
ٚ- 3/9اإلعالٕ عٔ أمسا ِٗ٥بكسٚزَ ٠سادعت٘ خالٍ ايطاعات املهتب ١ٝاملعًٔ عٓٗاٚ ،يف ساٍ
سكٛزِٖ ٜتِ:
- 1/3/9تطًْ ُِٗٝطد َٔ ١إغعاز ايػٝاب /ٚأ ٚإغعاز ايتعجس األنادمي ٞبأِْٗ ذبت املساقب١
األنادمي.١ٝ
َٓٚ- 2/3/9اقػتِٗ يبٝإ أضباب ايتعجس أ ٚعدّ اإلْتعاّ حبكٛز احملاقسات.
ٚ- 3/3/9ايتػازى يف إعداد خط ١تٓفٝر ١ٜأ ٚبسْاَر يهٌ َِٓٗ سطب سايت٘ ٚاييت قد تػٌُ
ايتٛؾ ١ٝبإغسانِٗ يف صبُٛعات ايتعً ِٝايتعا.ْٞٚ
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ٚ- 4/3/9زفع تكسٜس حباي ١ايطًب ١املتعجس ٜٔأ ٚغري املٓتعُني ٚاشبط ١ايتٓفٝر ١ٜأ ٚايربْاَر اشباف
يهٌ َِٓٗ.
َ- 5/3/9تابع ١تٓفٝرِٖ يًربْاَر ٚقٝاع َطت ٣ٛأداٚ ِٗ٥إظباشِٖ خالٍ ٚبعد تٓفٝر ايربْاَر،
ٜٚتِ:
- 1/5/3/9زفع إغاز ٠ذبت املساقب ١األنادمي ١ٝعِٓٗ يف ساٍ ذبطني يف َطتٜٛاتِٗ األنادمي.١ٝ
- 2/5/3/9أ ٚإعالّ أٚيٝا ٤أَٛزِٖ مبطتٜٛاتِٗ املتدْ ١ٝأنادميٝاً بإزضاٍ منٛذز ذبت املساقب١
األنادمي ١ٝألبٓا.ِٗ٥
ٜ .10ك ّٛاملسغد األنادمي ٞبتٓع ِٝضبكس إدتُاع َع ايطًب ١املعٓٝني َكابٌ تٛقٝعِٗ عً ٢ؾش١
َا ٚزد فٚ ٘ٝإقسازاِٖ باسبؿ ٍٛعً ٢اشبدَ ١املطًٛبٚ ١إيتصاَِٗ بتٛؾٝات املسغد ْٚؿا٥ش٘.
ٜ .11ك ّٛاملسغد األنادمي ٞبسؾد اسبسن ١أ ٚاشبدَ ١األنادمي َٔ ١ٝخالٍ تٛثٝكٗا يف املًف
اشباف بهٌ طايب أ ٚطايب.١
*******

