
 

 

 

 

 

 

 

 إدارة الدراسبت العليب:كلمة  

خذيخ انسبدح األطجبء ،طالة  إنٗ انذساسبد انعهيب ثكهيخ انطت  لسى يسعٗ    -

في  ، يٍ خالل يسبعذرٓى انًصشييٍ أ يٍ انٕافذيٍ  انذساسبد انعهيب يٍ 

االنزحبق ٔانزسجيم ٔانذساسخ ٔانزمييى  يٍ خالل دساسزٓى انعهيب ،كًب يسعٗ انٗ 

انزحذيش عٍ طشيك اسزخذاو انحبست اآلنٗ فٗ رسجيم جًيع ثيبَبد طالة 

انذساسبد انعهيب )انذثهٕيخ، ٔانًبجسزيش، ٔانذكزٕساِ( ٔإجشاءاد اعزًبدْى، 

ذسجخ انعهًيخ انزٗ رزفك يع ٔاسزخشاج انشٓبداد انًؤلزخ ٔاألصهيخ انخبصخ ثبن

 ، ثحيش ركٌٕ انشٓبدح غيش لبثهخ نهززٔيش.انعشيمخ  جبيعخ اإلسكُذسيخليى 
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 :انسيشح انزاريخ نهمسى 

 

سجالد انميذ انخبصخ ثبنطالة انًميذيٍ  يمٕو لسى انذساسبد انعهيب  ثئعذاد -

يٍ انًصشييٍ  ، حٔانًسزجذيٍ، ثذسجبد انذثهٕو ٔانًبجسزيش ٔانذكزٕسا

، كًب يزى ٔجُسيبرٓى  ، ثحست أسًبئٓى ٔرخصصبرٓى انعهًيخ فذيٍ أانٕ

ٔرذٌٔ ثزهك انسجالد طجي رحٕيهٓى عهٗ انًٕظف انًخزص ثكم رخصص 

نًُح انذسجخ انعهًيخ ثعذ  حيزكشثئعذاد  انمسى  يمٕوأسًبء انطالة ، كًب 

 انًخزصخ.اإلداسح انزخشج، ٔاعزًبدْب يٍ ا

 -والمسئىليبت: المهبم

إششاف يجبشش  ًم رحذ بنعانذساسبد انعهيب ث لسىيذيش  يعًم  -

ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انذساسبد انعهيب ٔانجحٕس ، أٔ ٔكيم  يٍ 

 كًب يمٕو ةانًعٓذ.

 اإلششاف عهٗ انعبيهيٍ ثبنمسى ٔرٕجيٓٓى. -

 رطجيك انمٕاَيٍ ٔانهٕائح ٔانزعهيًبد. -

انعهيب، ٔإعذاد خطخ  انًمزشحبد انًخزهفخ ثشأٌ انذساسبد ِّرهمٗ -

، ٔعشضٓب عهٗ يجهس إداسح ثكهيخ انطت  انذساسبد انعهيب انخبصخ

 بنجبيعخ لسى انذساسبد انعهيب ث انكهيخ ، ٔإسسبنٓب إنٗ 

يزبثعخ رُفيز رٕجيٓبد يجهس انكهيخ ، أٔ انًشكز أٔ انًعٓذ، انزٗ  -

انطالة ثذساسزٓب،  َّرزعهك ثبنًٕاد انًؤْهخ أٔ انزكًيهيخ انزٗ يُكهف

 ٔإعذاد جذأنٓب ٔإعالٌ ْزِ انجذأل.

اإلششاف عهٗ ارخبر إجشاءاد اإلعالٌ عٍ ششٔط ٔيٕاعيذ انميذ  -

 نهذساسبد انعهيب.

اإلششاف عهٗ األعًبل انخبصخ ثزهمٗ طهجبد االنزحبق ثبنذساسبد  -

 انعهيب ، ٔارخبر إجشاءاد انميذ نًٍ يسزمش انشأٖ عهٗ لجٕنّ.

انٓى، ٔيهفبرٓى، ٔسجالد اإلششاف عهٗ ليذ انطالة ٔصحبئف أحٕ -

 انجٕائز ٔانًُح ٔانزأديت ٔغيشْب.



اإلششاف عهٗ ارخبر إجشاءاد رسجيم انجحٕس نهذكزٕساِ أٔ  -

 انًبجسزيش.

اإلششاف عهٗ إجشاءاد رشكيم نجبٌ انحكى عهٗ انشسبئم انعهًيخ،  -

 ٔإسسبنٓب نهجبيعخ نالعزًبد.

انذساسبد اإلششاف عهٗ إعذاد انجيبَبد انًطهٕثخ، ٔانخبصخ ثشئٌٕ  -

 انعهيب.

اإلششاف عهٗ اإلجشاءاد انخبصخ ثبيزحبَبد طالة انذساسبد  -

 انعهيب ٔإثالغ انُزبئج.

اإلششاف عهٗ انمشاساد انخبصخ ثًُح دسجبد انًبجسزيش، ٔارخبر  -

 إجشاءاد اعزًبدْب.

اإلششاف عهٗ يشاجعخ حبالد إعبدح انميذ ٔعشضٓب الرخبر  -

 انمشاساد ثشأَٓب.

د انخبصخ ثشئٌٕ انذساسبد انعهيب، يزبثعخ إعذاد انًزكشا -

 ٔعشضٓب، ٔرُفيز انمشاساد انصبدسح ثشأَٓب.

اإلششاف عهٗ اسزخشاج انشٓبداد انزٗ يطهجٓب انخشيجٌٕ طجمًب  -

 نهمٕاعذ انًمشسح.

 انميبو ثًب يسُذ إنيّ يٍ أعًبل أخشٖ يًبصهخ. -
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