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 ةاإلداريدليل اإلجراءات 

 المقدمة

حيث يتوجب   ،ة بأنها مجموعة العمليات والخطوات الضرورية إلنجاز العمل اإلداريف اإلجراءات عّرُت

 على الجامعة أن يكون لديها إجراءات عمل مكتوبة وموزعة بين العاملين.

ونظًرا ألن الجامعة تسعى إلى اإلنتقال إلى بيئة تعمل إلكترونًيا ومع الحاجة إلى أتمتة المعلومات أصبح     

لجامعة، وذلك لتجنب  ة في ااإلداريال غنى عن إعادة هندسة إجراءات العمل التي ُتعنى بكيفية سير اإلجراءات 

ما يحدث من أخطاء وبالتالي وحيث أن الجامعة تطمح للعمل بشككككككل  ياسكككككي ومنظ  نان ال بد أن يكون لديها  

 إجراءت عمل موثقة وموزعة بين العاملين.

 توثيق اإلجراءاتوأهداف فوائد 

 وتتلخص الفائدة من توثيق إجراءات العمل بالتالي:

 الجميع.   تطبيقها من  بلوضع طرق منظمة و ياسية يت   .1

 تقليل الجهود اإلدارية المبذولة وبالتالي تقليل التكلفة.   .2

 أتمتة العمليات بإحدى البرامج المعتمدة.   سهولة .3

 تدريب الموظفين الجدد على نيفية العمل.   سهولة .4

 .  إجراءات العمل اإلداريةسهولة تحديد الخلل اإلداري في مسار  .5

 تقليل الو ت دون المساس بجودة المخرجات.   .6

 تدريب المعنيين على تنفيذ اإلجراءات بالشكل الصحيح وإنسابه  الخبرة المناسبة.   .7

 تبسيط اإلجراءات والتي تؤدي إلى سهولة التضمين وتخفيض الو ت الالزم لإلنجاز.   .8

 الجامعة.األداء في زيادة نفاءة وفاعلية  .9

   تحسين جودة الخدمة المقدمة. .10

 التقليل من المجهود الفكري للموظفين وتخفيض ضغط العمل.   .11

 االبتعاد عن االرتباك واإلزدواجية وتجنب الفوضى في القيام باألعمال في الجامعة.   .12

 ة دور وتأنيد أهمية العملية الر ابية وأحكامها على تنفيذ األعمال.  دزيا .13

 تحسين العال ات التنظيمية.  المعنوية للموظفين/  رفع الحالة .14

 تحقيق أهداف الجامعة بأفضل وأصلح الطرق. .15
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 ومركز اللغات الكليات األكاديمية

 المسؤولية اإلجراءات نوع االجراء

 البريد الوارد

 

 

 

 

 

 .استالم البريد الوارد
رئيس الديوان او احد 

 موظفي الديوان

 موظف الديوان .خت  وإعطاء ر   وارد

عرض المعككامالت على العميككد للمطككالعككات وتحويلهككا للجهككات   

 .المعنية
 رئيس الديوان

 موظف الديوان .الديوان أرشفة

 البريد الصادر

 الديوانالعميد أو رئيس  .إعداد مسودة نتاب

 الطابعة أو السكرتيرة .طباعة الكتاب

 رئيس الديوان .تد يق الكتاب

 العميد  .التو يع

 موظف الديوان  ملةللمعا صادرر    ءإعطا تتضمنو رشفةاأل

 موظف الديوان .نشف ذمة وتسليمه لوحدة البريد

ة في اإلدارياألعمال 

 األ سام األناديمية

 

 

 

 

 

 والسكرتيرةرئيس القس   .إعداد مشروع الجدول الدراسي

 رئيس القس  .متابعة فتح وإلغاء الشعب بداية نل فصل

 السكرتيرة  .تجهيز مباشرة العمل ألعضاء هيئة التدريس

 رئيس القس  والسكرتيرة .سييدرتتجهيز العبء ال

 مين سر مجلس القس أ .تجهيز محاضر االجتماعات

 القس مجلس  .مين السر وممثل القس أتحديد اللجان و

 مجلس القس   .اعتماد عالمات البكالوريس

 .اعتماد عالمات االمتحان الشامل

في لجنة الدراسات العليا 

ث عميد البحث  القس  

 العلمي والدراسات العليا

 ث  التسجيل 

 رئيس القس  .إعداد التقرير السنوي ألنشطة القس 

 .سوالتنسيب بتخريج طلبة البكالوري
 العميد مجلس القس  /

 التسجيل مجلس الكلية/

 .الخطط الدراسيةتعديل 
، مجلس مجلس القس 

 الكلية، مجلس العمداء

دراسكككككككككة طلبكككات التر يكككة والتحويكككل والتعيين واإلبتعكككاث                          

 .والمؤتمرات

 رئيس  س / مجلس  س /

 اللجان المعنية

 .متابعة أعمال الصيانة العامة وتحديد احتياجات األ سام والكلية
مرا ب  رئيس الديوان/

 ةالمبنى/السكرتير
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 المسؤولية اإلجراءات نوع االجراء

األعمال االدارية في 

 الديوان

 أمانة سر مجلس الكلية.
  الديوان رئيس  س 

 أو من ينوب عنه

 متابعة عملية اال تراع والفرز في انتخابات االتحاد.
  /عميد شؤون الطلبة

 إدارة الكلية

إجراءات تقككدي  االجككازات وتجككديككد العقود السككككككنويككة والتر يككة    

 والنقل.
  س  الديوان

عمادة   إجراءات الرحلة العلمية لبعثة الحج والعمرة بالتعاون مع      

 شؤون الطلبة.
  س  الديوان

اإلشككراف على الدوام وإجازات الموظفين اإلداريين والفنيين في 

 الكلية.
 الديوان رئيس  س 

 البريد الصادر: إعداد مسودة الكتاب
العميد أو رئيس  س  

 الديوان أو موظف الديوان

في  المستجدين بول الطلبة 

 الرياضية نلية التربية

طلب التحاق من دائرة القبول والتسكككجيل مرفق مع وذج متعبئة ن

 .نشف عالمات الثانوية العامة وصورة شخصية
 الطالب

 العميد .تو يع النموذج

 الطالب .تعبئة نموذج "استمارة  الفحص الطبي للطلبة المستجدين"

 .فحص طبي يعبأ في استمارة
جامعة  مرنز صحي/

 اليرموك

 ة مختصة في الكليةنلج .شخصية يعبأ في االستمارةفحص ليا ة ومقابلة 

 الطالب .وراق الى الكليةتسلي  األ

تسككككلي  نسككككخة عن االوراق الى مسككككجل نلية التربية الرياضككككية 

 اإلجراءات.الستكمال 
 الطالب

 االشراف على المختبرات 

 تجهيز المختبر  بل نل محاضرة. .1

 محاضرة.التأند من اغالق المختبر بعد انتهاء نل  .2

التواجد في المختبر و ت إعطاء المحاضككككككرة والتأند من           .3

 وجود وسالمة جميع مواد المختبر.

 فني المختبر

 مهام الطبيب في نلية الطب

 تدريس مختبرات عل  وظائف األعضاء وعل  التشريح. .1

تأمين              .2 ية الواردة من  سكككككك  ال مال بات ال تد يق جميع المطال

 الصحي.

 الطبية المشكلة في الكلية .اضافته  إلى اللجنة  .3

 تغطية عيادة المدرسة النموذجية. .4

 طبيب نلية الطب
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 المسؤولية اإلجراءات نوع االجراء

القيام بزيارة المسكككتشكككفيات الجامعية ومسكككتشكككفيات القطاع    .5

الخككال للتككأنككد من سككككككالمككة إجراءات الككدخول للحككاالت    

 المرضية.

 دراسة ملفات المرضى. .6

 
 والدراسات العليا عمادة البحث العلمي

 المسؤولية اإلجراءات نوع االجراء

التقدي  لدع  مشروع .1

 بحث علمي

 ) س  البحث العلمي(

 

 الباحث .تعبئة نموذج الدع 

 رساله إلى عميد البحث العلمي.إ
 س  البحث العلمي/ 

 رئيس  س 

 العميد عرض المشروع على مجلس البحث العلمي.

 غ الباحث بعدم الموافقة.يلتب
  س  البحث العلمي/

 داريإ

 العميد في حال الموافقة/ يرفع  رار المجلس لرئيس الجامعة.

 عدم موافقة الرئيس:

 لباحث الجراء التعديالت.ليعاد  .1

 الباحث بعدم الموافقة وإرسال نسخة لعمادة الكلية المعنية. تبليغ .2

  س  البحث العلمي/

 إداري القس 

 موافقة الرئيس:

 يرسل إلى البحث العلمي. .1

 .إلى مدير الدائرة الماليةيرسل  .2

 ديوان الرئاسة

مخاطبة الباحث بالموافقة بكتاب من عميد البحث العلمي وإرسككككككال          

 نسخة للكلية والقس  المعني.

  س  البحث العلمي

رئيس القس / إداري 

 القس .

تقدي  الدع  لمشروع  .2

 ( دينار150) أ ل من

 ) س  البحث العلمي(

 

 الباحث .دينار( 150مشروع علمي أ ل من تعبئة النموذج )دع  

 يقدم نموذج الدع  إلى الكلية.
  س  البحث العلمي/

 إداري

 عميد الكلية يعرض طلب الدع  على لجنة البحث العلمي في الكلية.

 لجنة الكلية رفع توصيات اللجنة إلى عميد الكلية.

 عميد الكلية العلمي.رفع توصيات عميد الكلية إلى عميد البحث 

 على طلب الدع  ورفعه لعميد البحث العلمي. التد يق والشرح
رئيس القس / إداري 

 البحث العلمي.

 إداري القس  عدم موافقة عميد البحث العلمي:
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 المسؤولية اإلجراءات نوع االجراء

 .الباحث بعدم الموافقة تبليغ

 موافقة عميد البحث العلمي:

 إرسال األصل للدائرة المالية. .1

 الباحث.إرسال نسخة إلى  .2

 إرسال نسخة لقس  البحث العلمي. .3

 العميد

ديوان عمادة البحث 

 العلمي.

ة مرفًقا معه الفواتير وتقديمها لعميد البحث        ي مال  ةوذج مطالب  متعبئة ن 

 العلمي لصرفها حسب األصول.
 الباحث

تد يق المطالبة وإرسككككككالها إلى دائرة اللوازم ث  ترسككككككل إلى الدائرة   

 ألصول.المالية لصرفها حسب ا

 س  البحث العلمي/ 

 إداري البحث العلمي.

.تقدي  الدع  للنشر 3

 العلمي

 ) س  البحث العلمي(

 الباحث تعبئة نموذج مخصص لدع  النشر العلمي.

 التد يق والشرح على الطلب ورفعه للعميد.

رئيس  س  البحث 

العلمي/إدراي البحث 

 العلمي.

 إداري البحث العلمي للباحث.في حال عدم موافقة العميد يعاد 

 في حال موافقة العميد:

 يرسل إلى مدير المالية الجراء الالزم. .1

 ترسل نسخة للباحث. .2

 ترسل نسخة لقس  البحث العلمي. .3

ديوان عمادة البحث 

 العلمي.

.التقدي  لحوافز النشر 4

 العلمي

 ) س  البحث العلمي(

 الباحث تعبئة نموذج خال.

 والشرح وتقديمه للعميد.التد يق 
 إداري البحث العلمي/

 رئيس  س  البحث العلمي

 إداري البحث العلمي. العميد يعاد للباحث. في حال عدم موافقة

 اداري البحث العلمي يرسل لألستاذ الدنتور رئيس الجامعة.العميد  في حال موافقة

 ث  للباحث.من يوافق الرئيس يعاد للعمادة و في حال ل 
 ديوان الرئاسة

 ديوان البحث العلمي

 الرئيس: في حال موافقة

 يرسل األصل للمالية للصرف. .1

 يرسل نسخة لعمادة البحث العلمي. .2

 ديوان الرئاسة

 نسخة من القرار للباحث. ارسال
ديوان عمادة البحث 

 العلمي

 الطالب .تعبئة نموذج مخصص لدع  مشروع تخرج
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 المسؤولية اإلجراءات نوع االجراء

.تقدي  دع  مشروع 5

 للطلبةتخرج 

 ) س  البحث العلمي(

يقدم النموذج مع مشككككروع التخرج للمشككككرف وللجنة البحث العلمي   

 في الكلية.
 الطالب

 ديوان الكلية  يرسل لعميد البحث العلمي والدراسات العليا.

 والدراسات العليا.التد يق والشرح وتقديمه لعميد البحث العلمي 
 إداري البحث العلمي

 رئيس  س  البحث العلمي

 ديوان العمادة في حال عدم الموافقة يعاد للكلية البالغ المشرف والطالب.

 في حال الموافقة:

 يرسل للدائرة المالية. -

 نسخة للكلية البالغ المشرف والطالب.إرسال  -

 نسخة لقس  البحث العلمي.إرسال  -

 العمادةديوان 

تعبئة نموذج صككرف مطالبة مالية مع الفواتير معتمدة من المشككرف   

 وترسل إلى عمادة البحث العلمي.
 الطالب

  س  البحث العلمي التد يق ث  إرسالها لدائرة اللوازم ث  إلى الدائرة المالية للصرف.

.نشر الكتب العضاء 6

 هيئة التدريس في الجامعة

 العلمي() س  النشر 

  س  النشر العلمي استقبال المادة العلمية المراد نشرها.

عرضككككها على مجلس البحث العلمي للنظر في صككككالحيتها للنشككككر    

 مبدئًيا واتخاذ القرار بالرفض أو إرسالها للتحكي .
  س  النشر العلمي 

م أ مخاطبة عضككككو هيئة التدريس بقرار مجلس البحث العلمي سككككلًبا 

 بناًء على  رار ورأي المحكمين.إيجاًبا 
  س  النشر العلمي 

متابعة تنسككككككيق المادة العلمية واعداد غالفها وإرسكككككككالها للمطبعة              

الخراجها في صكككورة نتاب محك  ضكككمن منشكككورات عمادة البحث   

 العلمي.

  س  النشر العلمي 

توثيق وتوزيع اإلصككككككككدارات عن طريق اإلصككككككككدار أو البيع أو    

 وإعطاء الباحث النسخ المخصصة له.االشتراك 
  س  النشر العلمي 

صدار اعداد المجالت إ .7

 العلمية المتخصصة

 سكرتير التحرير  بناء  واعد البيانات.

 سكرتير التحرير استقبال البحوث.

 .استالم )ردود( تقارير المحكمين
 سكرتير التحرير 

 التحريرسكرتير  عقد اجتماع هيئة التحرير.

 سكرتير التحرير تنفيذ  رارات هيئة التحرير.
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 المسؤولية اإلجراءات نوع االجراء

 سكرتير التحرير تجهيز إصدار المجلة.

 المد ق اللغوي

 مدخل البيانات

 سكرتير التحرير عداد المطالبات المالية.إ

عداد الموازنة المالية إ.8

السنوية للمجالت 

العلمية المتخصصة 

والمدعومة من 

صندوق دع  البحث 

 العلمي

 

 

 

 

ية سككككككنوية                   ية للحصككككككول على نشككككككوف مال مال لدائرة ال مخاطبة ا

 لمصروفات ونفقات الجلسة، مصد ة حسب األصول.
 رئيس  س  النشر

تفريغ وتجميع بيككانككات الكشككككككوفككات المككاليككة في جككداول معككدة من     

 صندوق دع  البحث العلمي.
 رئيس  س  النشر

 الدائرة المالية اعتماد هذه البيانات بعد تفريغها. 

 عميد البحث العلمي

عداد نتب رسمية بتو يع رئيس الجامعة لمخاطبة مدير عام إ

 صندوق البحث العلمي للمطالبة بالدع .
 رئيس  س  النشر

 قسم الدراسات العليا

 استقبال المراسالت .1

ترد المراسكككككالت من األ سكككككام األناديمية ودائرة الرئاسكككككة وجهات  

خارجية إضككافة إلى اسككتدعيات شككخصككية من الطلبة، يحولها العميد   

 إلى المسجل المعني إلجراء الالزم عليها. ثّ من إلى رئيس القس  و

العميد، رئيس  س  

الدراسات العليا، المسجل 

 المعني

مراسكككككالت األ سكككككام  .2

 األناديمية

تعاد المعاملة الواردة من األ سكككككام األناديمية إلى القسككككك  األناديمي  

 المعني ونسخة لدائرة القبول والتسجيل.

رئيس  س  الدراسات 

 العليا، المسجل المعني

 مراسالت الرئاسة .3

المعامالت الواردة من الرئاسككة يت  الرد عليها بخصككول موضككوع   

التخاذ القرار مباشرة أو عرضها على     الطلب والمقترحات الالزمة 

 مجلس العمداء.

رئيس  س  الدراسات 

 العليا، المسجل المعني

مراسككككككالت الجهككات   .4

الككككككككخككككككككارجككككككككيككككككككة 

)السكككككككككككككككفكككككككككارات،  

 الملحقيات،.....(

 يت  الرد على مصدر المعاملة.

رئيس  س  الدراسات 

 العليا، المسجل المعني

اسككتدعيات شككخصككية   .5

 من الطلبة

رئيس  س  الدراسات  الطالب عن طريق  سمه األناديمي.يت  ابالغ 

 العليا، المسجل المعني

 

 عمادة شؤون الطلبة

 المسؤولية االجراءات نوع االجراء

 رئيس  س  الهيئات الطالبية  .ة التحاد الطلبةاإلدارياستالم   رارات الهيئة  اتحاد الطلبة
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 المسؤولية االجراءات نوع االجراء

 .منا شة رئيس االتحاد بالقرارات

 على النموذج المعتمد لمتابعة  رارات االتحاد.الشرح 

 مشرفاالتحاد

 رئيس  س  الهيئات الطالبية

مدير دائرة النشاط الثقافي 

 والفني

وافق العميد على القرار يت  السكككير باإلجراءات حسكككب    في حال

 .يعاد لالتحاد وفي حال الرفضاالصول 

 س  الهيئات  العميد/

 االتحاد الطالبية/

 ندية الطالبيةاأل

 .ة للنادياإلدارياستالم   رارات الهيئة 
 رئيس  س  الهيئات الطالبية 

 .منا شة رئيس النادي بالقرارات

 الشرح على النموذج المعتمد لمتابعة  رارات النادي.

 مشرفاألندية

 رئيس  س  الهيئات الطالبية

مدير دائرة النشاط الثقافي 

 والفني

العميد على القرار يت  السكككير باإلجراءات حسكككب   في حال وافق 

 .يعاد للنادي وفي حال الرفضصول األ

 س  الهيئات  العميد/

 النادي الطالبية/

 المبادرات الطالبية

 ة.من مجموعة من طلبة الجامع ةاستالم المبادرة المقدم

 

 رئيس  س  الهيئات الطالبية/

 مشرف االتحاد

شة موضوع المبادرة مع الطلبة ومدى الفائدة المرجوة منها     منا 

 .واستفادة الطلبة منها
 رئيس  س  الهيئات الطالبية

 الشرح على النموذج المعتمد لمتابعة المبادرة.

 االتحاد مشرف

 رئيس  س  الهيئات الطالبية

مدير دائرة النشاط الثقافي 

 والفني

العميد على القرار يت  السكككير باإلجراءات حسكككب    في حال وافق

يبلغ مقدم المبادرة بالرفض      وفي حال رفض العميد   االصككككككول  

 .وسببه

 س  الهيئات  العميد/

 النادي الطالبية/

جراء نشاط خال إ

 بالخريجين

نان محاضككككرة،  إعداد نتاب بالنشككككاط المنوي تنفيذه سككككواًء .1

لمدير دائرة الرعاية الطالبية التي يتبع       ةندوة، دورة موجه  

لها القسكككككك  ومن ث  للدنتور العميد التخاذ القرار المناسككككككب 

 بذلك.

إعداد نتاب مخاطبة للجهة المعنية بتو يع الرئيس وما يتبع           .2

 ذلك من مراسالت للجهات المعنية بالجامعة ذات العال ة.

  س  شؤون الخريجين
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 التعاون مع جهات خارجية

إذا نانت جهات خارج الجامعة ترغب بالتعاون مع القسكككككك             .1

ين                     يجك لخكر ين ا عنكككاو طلكككب  بخصكككككككول الكككدورات أو 

س  الرئيس ومن ث  تحول       وتخصصاته  فتكون المخاطبة با

 للعميد فالمدير فالقس .

يت  تزويد الشككككككرنات والمؤسككككككسككككككات بأسككككككماء الخريجين   .2

 تروني.لكوعناوينه  عن طريق البريد اإل

 التواصل مع الخريجين

ا عن طريق الزيكارات  يت  التواصكككككككل مع الخريجين أحيككانككً  .1

المباشرة للجامعة أو عن طريق الهاتف أو وسائل التواصل      

 االجتماعي.

يت  تعبئة بيانات الخريجين عن طريق المو ع االلكتروني     - .2

للجكككامعكككة تحكككت مسككككككمى خريجو اليرموك الموجود على  

الرئيسككككككككة للجككامعككة وعلى الموا ع اإللكترونيككة الصككككككفحككة  

 الرئيسة للكليات.

تقدي  خدمة استشارية 

 رشاديةإ

تحديد موعد ألي طالب أو إداري يرغب في مراجعة القسكك   .1

أناديمي، )لتقدي  خدمة اسككككتشككككارية إرشككككادية في أي مجال  

 .(نفسي، اجتماعي، خدماتي

التقدم مباشكككرة إلى القسككك  خالل سكككاعات الدوام الرسكككمي أو  .2

 االتصال هاتفًيا لتحديد موعد مناسب للمقابلة.

 بل أي مسككككككؤول    بول بعض الحاالت التي يت  تحويلها من .3

 في الجامعة أو رئيس  س  أناديمي أو مدرس.

  بول بعض الحاالت من أفراد المجتمع المحلي. .4

يت  تسجيل الطلبة في بداية الفصل الراغبين بأخذ دورات أو  .5

 في عمادة شؤون الطلبة. ىورش عمل متخصصة تعط

  س  اإلرشاد

مور أاستقبال ومتابعة 

 الطلبة العرب واألجانب

ستقبال الطلبة العرب واألجانب في الجامعة بداية نل فصل    يت   ا

دراسكككي ويقوم القسككك  بمسكككاعدة الطلبة بعملية القبول والتسكككجيل   

وإصكككككككدار البطا ات الجامعية وعمل جولة تعريفية في الجامعة            

 له .

  س  رعاية الطلبة الوافدين

إصدار وتجديد اإل امة 

السنوية وتأشيرات الدخول 

 والعودةوالخروج 

استالم الطلب والوثائق المطلوبة ورفعه إلى وزارة الداخلية    .1

 ا للحصول على الموافقة.الكترونًي

تسككككككلي  الطككالككب الموافقككة بعككد ورود الموافقككة من وزارة      .2

 الداخلية.

يقوم الطككالككب بمراجعككة المرانز األمنيككة إلصككككككككدار بطككا ككة  .3

 .اإل امة
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على  اإلدارياإلشراف 

األنشطة المنهجية 

 منهجيةوالال

ويت  عرضه   ةيتقدم نادي الطلبة العرب واألجانب بمقترح أنشط 

على رئيس  سكككككك  رعاية الطلبة الوافدين ومدير الدائرة حتى يت  

التنسكككيب من خالله  إلى عميد شكككؤون الطلبة للموافقة على هذه   

األنشككككطة ومن هذه األنشككككطة رحالت علمية وترفيهية، أنشككككطة  

رياضككية، لقاءات الطلبة مع السككفارات والملحقيات التابعين لها،  

 مرة(.رحالت دينية )رحلة الع

 صرف مفاتيح المصاعد

 إحضار تقرير طبي. .1

ًقا           .2 ية( مرف جان الطب ية الطب )الل رفع التقرير الطبي إلى نل

 بكتاب من عمادة شؤون الطلبة.

بعد موافقة اللجنة الطبية يت  إرسككال نتاب إلى المدير المالي  .3

( 23.50لدفع رسككككككوم وتأمينات مفتاح المصككككككعد والبالغة ) 

 دينار.

لدائرة                .4 تاب إلى ا لب ن طا تاح يت  إعطاء ال عند تسككككككلي  المف

دينار للطالب وهي تأمينات مفتاح         20المالية إلرجاع مبلغ    

 المصعد.  

 س  رعاية الطلبة ذوي 

 اإلعا ة

 

 تأمين مترجمين لغة إشارة

مخاطبة المجلس األعلى لشؤون األشخال المعو ين يطلب    .1

 المترجمين.فيه العدد المطلوب من 

 يت  توزيع المترجمين مع الطالب الص  حسب البرنامج. .2

يت  إرسال نموذج الدوام في نهاية نل شهر مع نتاب تغطية    .3

من عمككادة شككككككؤون الطلبككة إلى المجلس األعلى لشككككككؤون    

 األشخال المعو ين لصرف راتب المترج .

 منحة سمو األمير رعد

وتقرير لجان إحضككككار تقرير طبي من مسككككتشككككفى حكومي   .1

% ويقدم 40طبية مثبت به نسكككبة العجز على أن ال تقل عن 

 إلى المجلس األعلى لشؤون األشخال المعو ين.

قة المجلس يت  إرسكككككككال نتاب موجه إلى عطوفة          .2 بعد مواف

رئيس الجامعة ويت  تحويله إلى اللجنة الطبية في الجامعة            

 %.90ويحصل الطالب على خص  

ل للطلبة ذوي اإلعا ة البصككككككرية       اإلعفاء من امتحان التوف     .3

 والسمعية: 

لبة إحضكككككار تقرير طبي من مسكككككتشكككككفى الملك  على الط  -أ

 عبداهلل المؤسس أو مستشفى الجامعة األردنية.

تسككككلي  التقرير الطبي إلى مرنز اللغات وهو صككككاحب   -ب

 القرار باإلعفاء.
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تأمين طلبة تشغيل 

لمساعدة الطلبة ذوي 

 اإلعا ة

 دائرة الخدمات الطالبية.مخاطبة  .1

بعككد موافقككة دائرة الخككدمككات الطالبيككة يت  توزيع الطالب       .2

 حسب البرنامج لمرافقة ومساعدة الطلبة ذوي اإلعا ة.

 امة نشاط خال بالطلبة إ

 المعا ين

يت  تحويل نتاب بالنشكككككككاط المنوي ملئه من دائرة الرعاية           .1

 الطالبية إلى القس .

 .حجز القاعة المعنية بالنشاط .2

 اإلعالن للطلبة عن موعد النشاط. .3

مهام دائرة النشاط 

 الرياضي

تسككككتقبل دائرة النشككككاط الرياضككككي الكتب الواردة من ديوان    .1

 العمادة يتضمن شروحات األستاذ العميد أو من يفوضه.

يدرس المدير الكتاب ومن ث  يكتب شككككروحاته ويوجهه إلى  .2

 رئيس القس  المعني.

 بتقيي  المطلوب وإجراء الالزم مثل:يقوم رئيس القس   .3

 حجز الصالة -أ

( 48عمل طلب حرنة اذا لزم األمر  بل الموعد بـكككككككككككك) -ب

 ساعة حسب االصول.

مخاطبة دائرة األمن الجامعي إذا نان النشاط في الصالة   -ت

 الرياضية.

 عمل الصيانة  الالزمة إذا لزم األمر.  -ث

 يحول الكتاب للموظف المعني إلجراء الالزم. .4

 ر الدائرة بهذه اإلجراءات.إعالم مدي .5

يقوم مدير الدائرة بإعداد الكتب الالزمة وبتو يع األسككككككتاذ            .6

 العميد أو رئيس الجامعة حسب المطلوب.

اطالع األستاذ العميد على موعد النشاطات التي ت  الموافقة    .7

 عليها من  بله والتي  د تحظى برعايته.

 حاجة.توثيق نل اإلجراءات التي اتخذت ومتابعتها عند ال

 دائرة النشاط الرياضي

 مهام  س  االسكان

سكككن ذات   ) بالسكككن الداخلي االلتحاقتعبئة اسككتمارة طلب  .1

شكككريطة أن تكون مقدمة الطلب طالبة مسكككجلة   – (النطا ين

 .في الجامعة وتوفر شاغر

 .تسكين الطالبة في الغرفة المخصصة لها .2

 .فتح ملف خال بكل طالبة .3

 .السكنمتابعة تحصيل أجرة  .4

جرة  األ السككككككتيفاء  تعطى الطالبة مذنرة إلى الدائرة المالية         .5

 .المترتبة عليها بما يتناسب ونموذج الغرفة التي تسكنها

مشرفات السكن ورئيس 

القس  ومساعد المدير 

 والمدير
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بوابككة السكككككككن في الموعككد المحككدد      وإغالقبفتح  االلتزام .6

 .صباحًا ومساًء

اسكككتالم ايصكككال الدفع من الطالبة وحفظه في ملفها وتوثيقه   .7

 .الدفع بإيصاالتعلى نموذج خال 

متككابعككة الطككالبككات المتخلفككات عن الككدفع في الو ككت المحككدد   .8

 .المنصول عليه في التعليمات

متابعة الطالبات داخل السكككككككن طيلة فترة ا امتهن وتوجيه             .9

اإلرشادات الالزمة لهن في حال ل  تلتزم الطالبة بالتعليمات 

بنظافة المكان   االلتزامواإلرشككككككادات المنصككككككول عليها ) 

 .الخ..حمام( او اإلزعاج)غرفة /مطبخ/ 

عة في حال              .10 ية والمتاب التنسككككككيق مع دائرة الخدمات الطالب

الالزم بهذا الخصككول   وإجراءمخالفة أية طالبة للتعليمات 

 .للو وف على المخالفة واتخاذ القرار المناسب بشأنها

 بإجراء في حال تعرض أي طالبة لعارض صككككككحي القيام         .11

 .الالزم بهذا الشأن

لى الجهة المختصككة  إاسككتدعاء السككالمة العامة لنقل الطالبة   .12

 .لمعالجتها

والمرنز  أمرافقة الطالبة طيلة فترة معالجتها في المستشفى    .13

 .)لياًل(

براء ذمة الطالبة عند مغادرة السككككن  إجراء ما يلزم بشكككأن إ .14

 .نهائيًا ألي سبب نان

لى  إوإرسالها استالم فواتير شرنة الكهرباء والمياه وتد يقها    .15

 .الدائرة المالية بموجب مذنرة لتسديدها

تذمي  القيمة المالية المترتبة على نل طالبة لقاء اسككككككتهالك          .16

 .شهرًيا الكهرباء

خالل العطلة التي تقع بين الفصككككككول الدراسككككككية يت  اجراء   .17

شككككها بالمبيدات  السكككككن ور لكافة مرافق المطلوبةالصككككيانة 

الطالبات للفصككل   السككتقبال، وتنظيفها اسككتعدادًا الضككرورية

 .الذي يلي العطلة

عطلة   يت  توزيع اسككتمارة مغادرة السكككن على الطالبات في .18

 ة التي تقع بين الفصول.نهاية األسبوع وخالل العطل

التفقكككد اليومي النهكككاري للغرف والمرافق والتفقكككد الليلي      .19

 .)الحضور والغياب(للطالبات 

 .تزويد مدير الدائرة بالتقارير اليومية .20
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 مهام  س  التأمين

متككابعككة واسككككككتكمككال اإلجراءات المتعلقككة بعقككد االتفككا يككات    .1

الخاصككة بالتأمين الصككحي للطلبة مع المسككتشككفيات الخاصككة  

مع إحدى شكككككرنات وبالتأمين على الحياة وضكككككد الحوادث 

 .التأمين وتجديدها والتعديالت التي تطرأ عليها

اسككككككتالم المطالبات الطبية المتعلقة بمعالجة الطلبة وتد يقها  .2

 وتحويلها إلى الدائرة المالية لصرفها حسب األصول.

استكمال إجراءات تسديد  سط التأمين على حياة الطلبة إلى      .3

الوفاة لذوي الطالب  شكرنة التأمين ودفع التعويض في حالة  

 .أو اإلصابة بعجز للطالب نفسه

ستكمال اإلجراءات المتعلقة بتشكيل لجنة التأمين الصحي        .4 ا

للطلبككة وإعككداد الترتيبككات الالزمككة لعقككد اجتمككاعككات لجنككة    

 .التأمين الصحي للطلبة وتنفيذ القرارات الصادرة عنها

 .عداد التقارير اإلحصائية ذات العال ة بالقس إ .5

تزويد طلبة نلية الحجاوي خالل فترة التدريب بكتب تثبت           .6

قديمها            تأمين على الحياة لت بال لى الجهات ذات   إشككككككموله  

 .العال ة

صكككككككككدار نتكككب لمن يهمكككه األمر للطلبكككة الكككذين يرغبون  إ .7

بالحصككككككول على وثيقة تثبت شككككككموله  بالتأمين الصككككككحي   

 للطلبة.

لقطاع  اسكككتقبال المطالبات الطبية الواردة من مسكككتشكككفيات ا   .8

لى الككدائرة المككاليككة   إالخككال والعككام وتككد يقهككا وتحويلهككا     

 .لصرفها حسب األصول

اسككككككتقبككال المطككالبككات الطبيككة الواردة من مرنز صككككككحي     .9

ها       مل وتد يق ية          اليرموك الشكككككككا مال لدائرة ال ها الى ا وتحويل

 .لصرفها حسب األصول

 .أية مهام أخرى ذات عال ة بطبيعة عمل القس  .10

 

موظفي القس  بإشراف 

 ومتابعة رئيس القس   

مهام  س  القروض 

 والمساعدات

اإلعالن للطلبة عن تقدي   روض ومسكككككككاعدات  بل بداية            .1

 .الفصلين الدراسيين األول والثاني

استالم الطلبات وتد يقها من وا ع الوثائق المقدمة وجدولتها   .2

 .حسب األسس المعتمدة للمفاضلة بين المتقدمين

متابعة واستكمال اإلجراءات المتعلقة بمنح القروض للطلبة    .3

 .من صندوق الطلبة

 متابعة واستكمال اإلجراءات المتعلقة بتشغيل الطلبة. .4

رئيس  س  القروض 

 والمساعدات
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متككابعككة واسككككككتكمككال إجراءات منح المسككككككككاعككدات للطلبككة     .5

 المحتاجين مـن صندوق التبرعات.

متابعة واستكمال اجراءات منح المساعدات المالية الطارئة     .6

 .للطالبات المحتاجات

متابعة واستكمال اإلجراءات المتعلقة ببعثـككـككـككات أوائـككـككـككل       .7

األ سككـككككككككـككككككككام األناديمية التي تقدمها وزارة التعلي  العالي    

 والبحث العلمي لطلبة مرحلة البكالوريوس.

متابعة واسككككككتكمال اإلجراءات المتعلقة بالمنح المقدمة من           .8

ة البر واإلحسان المنبثقة الجامعة دعمـــــًا للجنة العليا لحمل      

 نــي الهاشمي للتنمية البشرية. عن الصنـــدوق األرد

متككابعككة و اسككككككتكمككال اإلجراءات المتعلقككة بككالمنح المقككدمككة   .9

سند الخيرية/      صندوق المرحومة أمينة   للجامعة/ مؤسسة ال

عبد الحافظ/ جمعية مؤسككككسككككة زياد المناصككككير الخيرية/ د.  

 .سريانيد. محمود ال     ختام خصاونه، 

متابعة واسكككتكمال اإلجراءات المتعلقة بدعوة أبناء المجتمع   .10

المحلي علـكككـكككى حفـكككـكككل غـكككـكككداء أو افطار خيري من أجل     

التبرع لصالـككككح صـككككندوق الطالـككككب المحتاج بالتنسيق مع   

 .الدائرة المالية

متكككابعكككة واسككككككتكمكككال اإلجراءات المتعلقكككة بترتيكككب عقكككد     .11

حتاج وتنفيذ اجتماعات لجنـككككككـككككككـككككككة صنـككككككدوق الطالب الم

 .القرارات الصادرة عنها

متكككابعكككة واسككككككتكمكككال اإلجراءات المتعلقكككة بترتيكككب عقكككد     .12

اجتماعات لجنة صكنـكككككككدوق الطلبة ومجلس إدارة صكندوق     

التبرعات واللجان الفرعيـكككـكككـكككـكككة المنبثقـكككـكككة عنهما وتنفيذ      

القرارات الصادرة عن هذه الجهات وتجديـد تشكيـل اللجنة    

 .والمجلس

ل تنظي  الملفات الخاصكككككككة والعامة التي       متابعة واسككككككتكما     .13

تقتضيها طبيعة عمل القس  بما في ذلك ملف خال للقوانين 

واألنظمة والتعليمات والقـككككرارات الصادرة بمقتضاها التي  

 .تحك  عمل القس  والتعديالت التي تطرأ عليها

متابعة واستكمال اعداد التقاريـر والكشوفات واإلحصائيات  .14

 .يها طبيعة عمل القس والنماذج التي تقتض

 .أية مهام أخرى ذات عال ة بطبيعة عمل القس  .15
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 مهام  س  احوال الطلبة

 

تنظي  اسكككككتقبال الطلبة المسكككككتجدين واسكككككتكمال اإلجراءات  .1

 .المتعلقة بقبوله 

تجهيز ملف المعلومات األسكككككاسكككككية لكل طالب في الجامعة  .2

 .الكترونيًا

الهوية الجامعية للطلبة المسككككتجدين واصككككدار بدل  اصككككدار  .3

 فا د.

بة               .4 عدات للطل قدم مسكككككككا تزويد الجهات ذات العال ة التي ت

 بالمعلومات الالزمة.

 .اصدار دليل الطالب في بداية نل عام دراسي .5

اصككككدار شككككهادات حسككككن السككككيرة والسككككلوك ونتب النفقة       .6

 .الخاصة

منسككحبين من تو يع نموذج براءة الذمة للطلبة الخريجين وال .7

 .الجامعة

على نظككام  المسككككككلكيككة ادخككال الكتككب المتعلقككة بككالعقوبككات    .8

 .معلومات الطلبة

ترصكككككيد الرسكككككوم الجامعية للطلبة وفقًا للتعليمات المعمول    .9

 بها.

دخككال نتككب الطلبككة المبعوثين )المكرمككة الملكيككة، التربيككة،  إ .10

 .الخ(....ذوي اإلحتياجات الخاصة 

 القيام بأية مهام أخرى تطلب من القس . .11

موظفي القس  بمتابعة 

 وإشراف رئيس القس 

 

 مركز الحاسب والمعلومات

 المسؤولية اإلجراءات نوع االجراء

 مهام مساعد المدير

بالمهام التي يقوم المدير بتكليفه  بها أو ممارسة القيام  .1

 الصالحيات التي يفوضه  اياها المدير.

 االشراف على عمل األ سام التي يكلفه  المدير بها. .2

ف عليهككا في غيككاب  ادارة أعمككال المرنز واالشككككككر إ .3

 المدير.

 مساعد المدير

 ناديميةمهام  س  األنظمة األ

بة              .1 ظام طل مل ن ية التي تشكككككك تطوير األنظمة األناديم

البكالوريوس ونظام طلبة الدراسككككككات العليا وبرنامج      

 بض رسكككككوم الطلبة وبرنامج متابعة شكككككؤون الطلبة   

وبرنكككامج تقيي  الطلبكككة وبرنكككامج تحميكككل عالمكككات    

االمتحانات المحوسككككككبة بالتنسككككككيق مع نل من دائرة         

 ناديمية س  األنظمة األ
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والدراسكككات   القبول والتسكككجيل وعمادة البحث العلمي

العليا والدائرة المالية وعمادة شككككككؤون الطلبة ومرنز 

تطوير أداء الهيئككة التككدريسككككككيككة ووحككدة االمتحككانككات  

 المحوسبة.

تنفيككذ مككا يطلككب من الوحككدات األنككاديميككة واإلداريككة    .2

المعنية بهذه األنظمة والبرامج وحل اإلشكاالت الفنية  

 التي تعترض عملها.

وتوزيع المهام وضمان سير العمل    متابعة عمل القس    .3

بشكل سلي ، والعمل على تأهيل أفراد القس  واشرانه  

مة وإدارة األنظمة وبرامجها،         ية تطوير وإدا في عمل

وحفظ وتطوير إجراءات العمل وتوثيق السكككككياسكككككات   

 المعتمدة والمعمول بها في القس .

اإلشككككككراف على عمل األنظمة وبرامجها وضككككككمان         .4

 كل سلي .سالمتها وعملها بش

 مهام  س  أنظمة الموارد البشرية

تطوير أنظمة معلومات الموارد البشكككرية التي تشكككمل  .1

شؤون        شؤون الهيئة األناديمية وبرنامج  س   برنامج  

الهيئككة اإلداريككة وعمككال الميككاومككة والمسككككككتخككدمين        

سككككككككككان وبرنكككامج المبعوثين وبرنكككامج  وبرنكككامج اإل

والمغادرات، بالتنسككككككيق مع دائرة الموارد     جازات  اإل

 البشرية.

تنفيذ ما يطلب من دائرة الموارد البشككككككرية بما يتعلق        .2

بهذه األنظمة والبرامج وحل اإلشكككككككاالت الفنية التي       

 تعترض عملها.

متابعة عمل القس  وتوزيع المهام وضمان سير العمل      .3

بشكل سلي ، والعمل على تأهيل أفراد القس  واشرانه  

عمليككة تطوير وإدامككة وإدارة األنظمككة والبرامج،  في 

وحفظ وتطوير إجراءات العمل وتوثيق السكككككياسكككككات   

 المعتمدة والمعمول بها في القس .

اإلشكككراف على عمل هذه األنظمة وضكككمان سكككالمتها   .4

 وعملها بشكل سلي .

 

 

 

 

 

 س  أنظمة الموارد 

 البشرية

مين أنظمة المالية والتاألمهام 

 الصحي

تطوير النظام المالي الذي يشككككككمل برنامج الموازنة             .1

وبرنكككامج االيرادات وبرنكككامج النفقكككات وبرنكككامج                  

الرواتب وبرنامج الصككناديق الخاصككة، ونظام التأمين 

مين أأنظمة المالية والت

 الصحي
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الصكككحي، بالتنسكككيق مع نل من الدائرة المالية ودائرة   

 الموارد البشرية.

تنفيككذ مككا يطلككب من الوحككدات اإلداريككة المعنيككة بهككذه   .2

التي األنظمكككة والبرامج وحكككل اإلشككككككككككاالت الفنيكككة   

 تعترض عملها.

متابعة عمل القس  وتوزيع المهام وضمان سير العمل      .3

بشكل سلي ، والعمل على تأهيل أفراد القس  واشرانه  

في عمليككة تطوير وإدامككة وإدارة األنظمككة والبرامج،  

ر إجراءات العمل وتوثيق السكككككياسكككككات   وحفظ وتطوي

 المعتمدة والمعمول بها في القس .

اإلشكككراف على عمل هذه األنظمة وضكككمان سكككالمتها   .4

 وعملها بشكل سلي .

مهام  س  أنظمة اللوازم 

 والخدمات والصيانة

تطوير أنظمة اللوازم والخدمات والصيانة التي تشمل   .1

اللوازم التي تضككككك  برامج المشكككككتريات والعهدة   نظام 

والمسكككككتودعات، وبرنامج الحرنة وصكككككرف الو ود،  

هاتف، وبرنامج مسككككككتودع       يوبرنامج فوات  يل ال ر ودل

دائرة االنتاج والصككككككيانة بالتنسككككككيق مع نل من دائرة  

اللوازم ودائرة الخكككدمكككات العكككامكككة ودائرة االنتكككاج     

 والصيانة.

الوحككدات اإلداريككة المعنيككة بهككذه تنفيككذ مككا يطلككب من  .2

األنظمكككة والبرامج وحكككل اإلشككككككككككاالت الفنيكككة التي   

 تعترض عملها.

متابعة عمل القس  وتوزيع المهام وضمان سير العمل      .3

بشكل سلي ، والعمل على تأهيل أفراد القس  واشرانه  

في عمليككة تطوير وإدامككة وإدارة األنظمككة والبرامج،  

توثيق السكككككياسكككككات   وحفظ وتطوير إجراءات العمل و

 المعتمدة والمعمول بها في القس .

اإلشكككراف على عمل هذه األنظمة وضكككمان سكككالمتها   .4

 وعملها بشكل سلي .

 س  أنظمة اللوازم 

 والخدمات والصيانة

 مهام  س  إدارة أنظمة المعلومات

مرا بة حسكككككن سكككككير عمل وأداء األنظمة المحوسكككككبة   .1

 سية.المختلفة العاملة على أجهزة الخادم الرئي

االشككككككراف على  واعد البيانات لألنظمة المحوسككككككبة    .2

سير عملها، وتحسين أدائها،         المختلفة وضمان حسن 

مة  س  إدارة أنظ

 المعلومات
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وضككككككمان سككككككرية وأمن  واعد البيانات وحسككككككابات      

 المستخدمين.

إجراء الصككككككيككانككة الروتينيككة والككدوريككة والتحككديثككات     .3

 الالزمة لقواعد البيانات.

االحتياطي الروتيني إعداد سكككياسكككات عمليات النسكككخ   .4

لقواعد البيانات واسككككترجاعها وضككككمان حسككككن سككككير 

 عملها وسالمتها.

تقدي  الخدمات واالسككككككتشككككككارات الفنية التي تحتاجها         .5

عد          قة بقوا فة األخرى والمتعل أ سكككككككام األنظمة المختل

 البيانات وإدارتها.

كاالت الطارئة التي  د تحدث في أنظمة              .6 حل اإلشكككككك

 بقواعد البيانات وإدارتها. معلومات الجامعة والمتعلقة

متابعة عمل القس  وتوزيع المهام وضمان سير العمل      .7

بشكل سلي ، والعمل على تأهيل أفراد القس  واشرانه  

في عمليككة تطوير وإدامككة وإدارة أنظمككة المعلومككات، 

وحفظ وتطوير إجراءات العمل وتوثيق السكككككياسكككككات   

 المعتمدة والمعمول بها في القس .

مهام  س   تطبيقات الويب 

 واألرشفة

تطوير وإدارة جميع موا ع الويب وتطبيقاته والحفاظ        .1

على ديمومتهككا وأمنهككا، نمو ع الجككامعككة الرئيسككككككي    

يات والموا ع الفرعية وموا ع أعضكككككككاء      وموا ع الكل

لتدريس، وموا ع التعلي  االلكتروني، وخدمات      ا هيئة 

لكتروني بالتنسكككيق مع المعنيين الديوان واألرشكككفة اإل

 في الجامعة.

قات              .2 هذه التطبي ية ب ما يطلب من الوحدات المعن يذ  تنف

والخككدمككات والبرامج وحككل اإلشكككككككككاالت الفنيككة التي  

 تعترض عملها.

متابعة عمل القس  وتوزيع المهام وضمان سير العمل      .3

بشكل سلي ، والعمل على تأهيل أفراد القس  واشرانه  

تطوير وإدامككة وإدارة جميع موا ع الويككب  في عمليككة 

وخككدمككاتككه وتطبيقككاتككه وخككدمككات الككديوان واألرشككككككفككة  

لكتروني، وحفظ وتطوير إجراءات العمككل وتوثيق اإل

 السياسات المعتمدة والمعمول بها في القس .

اإلشكككراف على عمل هذه األنظمة وضكككمان سكككالمتها   .4

 وعملها بشكل سلي .

 س   تطبيقات الويب 

 واألرشفة
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مهام  س  أنظمة الحاسوب 

 والشبكات والصيانة

 نترنت يتولى المهام التالية:فرع الشبكات واإل

تطوير وإدارة شككككككبكككة الجككامعككة وأنظمككة الحمككايككة        .1

نترنككت والحفككاظ على ديمومتهككا وأمنهككا  وخككدمككات اإل

وضككمان سككالمتها وعملها بشكككل سككلي ، وتقدي  الدع     

 الفني المتعلق بالشبكات واالنترنت.

متابعة التجهيزات والبرامج الالزمة لحماية تشككككغيل و .2

الشكككككبكة وضكككككمان أ صكككككى درجات الحماية لخدمات  

 وبيانات الجامعة.

إعداد المواصكككككفات الفنية الخاصكككككة بأجهزة الشكككككبكة   .3

 وتوابعها.

متابعة عمل الفرع وتوزيع المهام وضمان سير العمل  .4

بشكككككككككل سككككككلي ، والعمككل على تككأهيككل أفراد الفرع      

 هام الفرع المونولة إليه.وإشرانه  في جميع م

عمل نسكككخ احتياطية إلعدادات أجهزة شكككبكة الجامعة  .5

 نترنت والحماية.وأنظمة اإل

متابعة عمل الفرع وتوزيع المهام وضمان سير العمل  .6

بشكككككككككل سككككككلي ، والعمككل على تككأهيككل أفراد الفرع      

وإشرانه  في جميع مهام الفرع المونولة إليه، وحفظ  

يق السككياسككات المعتمدة   وتطوير إجراءات العمل وتوث

 والمعمول بها في الفرع.

 س  أنظمة الحاسوب 

 والشبكات والصيانة

 فرع أنظمة الحاسوب يتولى المهام التالية:

تطوير وإدارة أنظمكككة الحكككاسككككككوب وأجهزة الخكككادم    .1

وأنظمة النسكككككخ االحتياطي ومتابعة أعمال صكككككيانتها  

والحفاظ على ديمومتها وأمنها وضككككككمان سككككككالمتها         

 وعملها بشكل سلي .

تحديث أنظمة تشككككككغيل وبرامج أنظمة الحاسككككككوب              .2

 وأجهزة الخادم.

تطوير وإدارة نظكككام البريكككد االلكتروني والبرامج                    .3

المضككككادة للفيروسككككات وبرامج فلترة موا ع االنترنت 

وحجر الرسككككككككائككل االلكترونيككة غير المرغوب فيهككا  

ومتكابعكة أعمكال صككككككيكانتهكا والحفكاظ على ديمومتهكا         

 وأمنها وضمان سالمتها وعملها بشكل سلي .

 س  أنظمة الحاسوب 

 والشبكات والصيانة
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إدارة ومتابعة اجراء النسخ االحتياطية ألنظمة تشغيل  .4

الخوادم االفتراضككككية وأنظمة أجهزة الخادم الفيزيائية 

و واعد بيانات األنظمة المحوسبة واألنظمة والبرامج   

 األخرى.

إعداد المواصككفات الفنية الخاصككة باألنظمة واألجهزة  .5

 والبرامج.

ابعة عمل الفرع وتوزيع المهام وضمان سير العمل مت .6

بشكككككككككل سككككككلي ، والعمككل على تككأهيككل أفراد الفرع      

وإشرانه  في جميع مهام الفرع المونولة إليه، وحفظ  

وتطوير إجراءات العمل وتوثيق السككياسككات المعتمدة   

 والمعمول بها في الفرع.

 الصيانة يتولى المهام التالية:فرع 

متابعة أعمال الصكككيانة ألجهزة الحاسكككب الشكككخصكككية    .1

عة والحفاظ                جام ها في ال عة ل تاب ية ال واألجهزة الطرف

 على ديمومتها وضمان سالمتها وعملها بشكل سلي .

تنصككككككيب وتحديث أنظمة تشككككككغيل أجهزة الحاسككككككب    .2

الشككككخصككككية وتطبيقات الحاسككككوب المكتبية والبرامج    

 لفيروسات.المضادة ل

إعداد المواصككككفات الفنية الخاصككككة بأجهزة الحاسككككب   .3

 الشخصية والطرفية التابعة لها.

متابعة عمل الفرع وتوزيع المهام وضمان سير العمل  .4

بشكككككككككل سككككككلي ، والعمككل على تككأهيككل أفراد الفرع      

وإشرانه  في جميع مهام الفرع المونولة إليه، وحفظ  

المعتمدة  وتطوير إجراءات العمل وتوثيق السككياسككات  

 والمعمول بها في الفرع.

 س  أنظمة الحاسوب 

 والشبكات والصيانة

 مهام  س  الديوان

اسككككككتقبال الكتب الواردة للمرنز، وتصكككككككدير الكتب        .1

 الصادرة من المرنز حسب األصول.

تصككككككوير الوثككائق المراد توثيقهككا، وتوزيع ومتككابعككة    .2

 البريد على المعنيين في المرنز.

الصككادرة والواردة وفقا لنظام األرشككفة  أرشككفة الكتب  .3

 المعتمد في الجامعة.

ه                            .4 ت لمرنز واجكككازا ين في ا مل لعكككا بعكككة دوام ا متكككا

ومغكككادراته  وفقكككًا لتعليمكككات الجكككامعكككة في هكككذا                       

 الخصول.

  س  الديوان
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متابعة عمل الديوان وتوزيع المهام وضككككككمان سككككككير   .5

العمل بشكككككل سككككلي ، والعمل على تأهيل أفراد القسكككك  

 القس  المونولة إليه. وإشرانه  في جميع مهام

  

 مركز اللغات 
 المسؤولية اإلجراءات نوع االجراء

امتحان مستوى اللغة 

 اإلنجليزية للدراسات العليا

ثبات الشككخصككية  صككطحاب وثيقة اإلإالحضككور إلى المرنز و -

 )هوية األحوال المدنية أو جواز السفر سارية المفعول(.

من يقوم بالتسككككككجيل من أ ارب      يجوز للمتقدم أن ينيب عنه      -

 الدرجة األولى.

دفع رسككككككوم التسككككككجيل في بنك القاهرة عمان فرع جامعة             -

 اليرموك.

تسككككلي  وصككككل الرسككككوم إلى الموظف في المرنز السككككتكمال  -

متحان( المبين  إجراءات التسككككككجيل )وتعبئة نموذج التقدم لإل    

 متحان. فيه مكان وزمان اإل

 متحانالطالب المتقدم لإل

 داري المرنزإ 

 

 مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسرية

 المسؤولية اإلجراءات نوع االجراء

 دارة والباحثينمهام اإل

إجراء وتشجيع إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بقضايا      .1

اللجوء والنزوح التي تتفا   يوما بعد يوم، نظاهرة عالمية          

  سان.تؤثر على األرض واإلن

ا تراح تدريس مسا ات تتعلق بالهجرة القسرية في الجامعة    .2

و  د بدأ   نمتطلبات اختيارية في الخطط الدراسككككككية للطلبة،

ا بتكككدريس مسكككككككككاق "السكككككككككككان الالجئون          المرنز فعليكككً       

والنكككازحون" لطلبكككة الجكككامعكككة بكككدايكككة العكككام الكككدراسككككككي     

1997/1998 . 

التي تنميكككة الوعي واإلدراك بقضكككككككككايكككا اللجوء والنزوح  .3

 .أصبحت تبعاتها المتعددة تؤثر على البشرية جمعاء

بالهجرات         .4 إصكككككككدار النشككككككرات والمطبوعات الخاصكككككككة 

 .القسرية، وتبادلها مع مرانز البحث المشابهة في العال 

عقككد المؤتمرات والنككدوات حول مختلف القضككككككككايككا ذات     .5

 .العال ة بقضايا اللجوء والنزوح

 دارة المرنز والباحثينإ
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ي مجككال رعككايككة   تككدريككب نوادر محليككة وإ ليميككة عككاملككة ف   .6

 .الالجئين لتكون  ادرة على مجابهة األحداث الطارئة

لتنفيذ  اا وخارجًياسكككتقطاب الدع  من الجهات المانحة داخلًي .7

 .األبحاث والمشاريع
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 مركز االعتماد وضمان الجودة

 المسؤولية اإلجراءات نوع االجراء

متكككابعكككة مؤشككككككر االعتمكككاد       .1

للتخصكككصكككات األناديمية في  

الجكككامعكككة بنكككاًء على معكككايير 

 األردنية.االعتماد 

 التنسيق ما بين:

 دائرة القبول والتسجيل. .1

 دائرة الموارد البشرية. .2

 ناديمية.الكليات األ .3

لمعرفككة مككدى تحقيق معككايير االعتمككاد الخككال للبرامج     

 ناديمية في الجامعة.األ

 االعتماد س  

الحصكككككككول على االعتمكككاد            .2

الككمككحككلككي لككجككمككيككع الككبككرامككج     

 األناديمية في الجامعة.

في حككالككة توفر وتحقيق معككايير االعتمككاد الخككال لبرامج  

اناديمية، يت  بالتنسككككككيق مع القسكككككك  المعني االعداد لتقدي         

طلب اعتماد لهيئة اعتماد مؤسسات التعلي  العالي وضمان    

 جودتها.

 االعتماد س  

الحصكككككككول على االعتمكككاد            .3

ميكككة               برامج أنكككادي ل الكككدولي 

 مختارة في الجامعة.

التنسككككككيق مع الكليات األناديمية المختارة للمسكككككككاعدة في        

 تجهيز ملفات االعتمادات الدولية.

  س  االعتماد

ئة        .4 ما بين لجان هي التنسككككككيق 

االعتماد ورؤسكككككاء األ سكككككام  

 المعنيين بالزيارة.

ناديمي لتحديد موعد الزيارة الهيئة والقسكك  األالتنسككيق مع 

والتكأنكد من توفير وتواجكد نكافكة الوثكائق واألدلكة الالزمكة         

 للزيارة وحسب البرنامج.

  س  االعتماد

متابعة تقارير هيئة االعتماد          .5

الصكككككككادرة بعد الزيارة وأخذ     

 اإلجراء الالزم.

االعتماد متابعة النوا ص التي حالت دون الحصكككككول على 

ناديمي وتزويد الهيئة بها بالتنسيق مع  الخال للبرنامج األ

 ناديمية المعنية.رؤساء األ سام األ

  س  االعتماد

كفكككاءة                 .6 ل متحكككان ا بعكككة ا متكككا

الجامعية وتحليل النتائج على      

 مستوى الجامعة.

فة لإلعداد             يات المختل لدوائر والكل ئة وا التنسككككككيق مع الهي

اعالن النتائج يت  إعداد تقارير على المتحان الكفاءة، وبعد 

 مستوى الجامعة والكلية والبرنامج وتزويد المعنيين بها.

  س  الجودة

محكككاور                   .7 ل يق ا بعكككة تطب متكككا

المتعلقكككة بمحور الجودة في             

الخطة االسككككتراتيجية لجامعة 

 .اليرموك

قة في               إ يذ المحاور المتعل ية لتنف عداد خطة عمل تفصككككككيل

 ية للجامعة.االستراتيج ةالجودة في الخط
  س  الجودة 

اإلسككككككهككام في تحقيق معككايير   .8

جودة مؤسسات التعلي  العالي 

 األردنية.

قة في               إ يذ المحاور المتعل ية لتنف عداد خطة عمل تفصككككككيل

  س  الجودة  الجودة حسب معايير ضمان الجودة األردنية.

االرتقككاء بوضككككككع الجككامعككة     .9

ضككككككمن تصككككككنيف الجامعات 

 ودولًيا.محلًيا وإ ليميًا 

عككداد  إمتككابعككة معككايير التصككككككنيف األردني للجككامعككات و    

التقككارير والتوصككككككيككات الالزمككة بهككدف االرتقككاء بترتيككب  

 الجامعة.

  س  الجودة 
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تكككوفكككيكككر الكككتكككدريكككب الكككالزم      .10

ألعضاء الهيئة التدريسية في   

 الجامعة.

ية               تدريب بالورش ال تدريبي سككككككنوي خال  يوجد برنامج 

 ألعضاء هيئة التدريس.
 التدريب والتطوير س  

تكككأهيكككل أعضكككككككككاء الهيئكككة             .11

التككدريسككككككيككة الجككدد ودعمه     

 ألداء مهامه .

ئة               عداد ودع  أعضكككككككاء هي بإ ئة خال  يوجد برنامج تهي

التدريس الجدد ويطبق مرتين سنوًيا )بداية الفصلين األول     

 والثاني(.

  س  التدريب والتطوير

تنفيكذ سككككككيكاسكككككككات الجكامعكة       .12

وتككطككلككعكككاتككهكككا الككتككي تككخككص     

سكككككككتوى الهيئكككة      االرتقكككاء بم   

 التدريسية.

ت  اعداد برنامج تدريبي يسككككككتند على المحاور الرئيسككككككية  

ألهكككداف الجكككامعكككة )البحكككث العلمي، التكككدريس، وخكككدمكككة 

 المجتمع(.
  س  التدريب والتطوير

 

 مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة المجتمع

 المسؤولية اإلجراءات نوع االجراء

 تدريبيةعقد دورة 

دراسكككككككة احتياجات الجامعة والمجتمع المحلي وإمكانية عقدها             

 وتنفيذها وتحديد أسعارها.

 لجنة متخصصة في المرنز

 

الترويج للبرنامج التدريبي في الوزارات والمؤسككسككات والدوائر   

 الحكومية والجامعات وغيرها.
 لجنة متخصصة في المرنز

والتحضكككير للبرنامج التدريبي وتنفيذه وفق عداد لعملية التنفيذ اإل

 جدول زمني.
 لجنة متخصصة في المرنز

 بككل انعقككاد البرنككامج يت  اإلعالن عنككه على موا ع التواصككككككككل    

 المختلفة والصحف وغيرها.
 لجنة متخصصة في المرنز

 بككل انعقككاد البرنككامج يت  اإلعالن عنككه على موا ع التواصككككككككل    

 وغيرها.المختلفة والصحف 
 لجنة متخصصة في المرنز

فتح ملف خال بالبرنامج يتضككككككمن اسكككككك  البرنامج و لية تنفيذه 

يصككككككاالت المالية ونتاب الموافقة وأسككككككماء المشككككككارنين مع اإل

نتب صرف  وونشف ساعات دوام المشارنين ونشف عالمات      

للمتكككدربين والقكككائمين على البرنكككامج والتقرير المكككالي النهكككائي 

 .للبرنامج

 ق البرنامجمنس

عداد وتوفير جميع األمور اللوجستية من محاضرين ومشارنين إ

 .واتصاالت وضيافة وأجهزة وغيرها
 منسق البرنامج

 .تزويد المشارنين بالشهادات المستحقة
 منسق البرنامج
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الحصول على استشارة أو 

 دراسة فنية

الجامعة لطلب الموافقة  سدي  اسكككككتدعاء لألسكككككتاذ الدنتور رئيتق

 .ستشارة أو الدراسةعلى تقدي  اإل
 عضو هيئة التدريس

 ديوان الرئاسة .في حال الموافقة تحول نسخة من الطلب إلى المرنز

 عقد برنامج دبلوم مهني

اإلعالن عن بدء التسككجيل عبر الصككحف األسككبوعية والشككهرية     

وموا ع التواصككككككل االجتماعي ولوحات إعالنية وبروشككككككورات 

 .تعريفية

  س  االستشارات والتدريب

  س  االستشارات والتدريب .استقبال المراجعين داخل المرنز

 الطالب .تعبئة طلب التحاق برنامج الدبلوم المهني

 المنسق المعني .تمام عملية التسجيلااليصال في ملف الطالب إلحفظ 

عالن الجكككدول الكككدراسككككككي   عمكككل ورش تعريفيكككة وترحيبيكككة إل

 .ومباشرة الدوام الرسمي

 مدير المرنز

 منسق البرنامج

فتح ملف خال بالبرنامج يتضككككككمن ملفات الطلبة المشككككككارنين  

ًيا و  ية ونل ما           إور  ًيا والخطة الدراسكككككك يتعلق بالبرنامج    لكترون

 .المهني

 منسق البرنامج

 منسق البرنامج .لتزامات المالية طيلة مدة البرنامجمتابعة الدوام واإل

 منسق البرنامج .منح المشارنين الشهادات ونشوف العالمات

  س  االستشارات والتدريب .إ امة حفل تخريج برعاية األستاذ الدنتور رئيس الجامعة

 

 األميرة بسمة لدراسات المرأة األردنيةمركز 

 المسؤولية اإلجراءات نوع االجراء

 مهام نائب المدير 

التدريب   وا تراح خطة العمل السككككككنوية من برامج البحث        .1

والتوعيككة التي تكفككل أهككداف المرنز وتقككديمهككا للمككدير،        

 ومتابعة تنفيذها.

إعداد مشكككككروع الموازنة السكككككنوية الحتياجات المرنز من  .2

 القوى البشرية والتجهيزات الفنية لتلبية متطلبات العمل.

نجازاته   إتقدي  التقارير الدورية حول نشكككككككاطات المرنز و       .3

ورفعهككا للمككدير مع توصككككككيككات ومقترحككات تككدع  تحقيق    

 أهداف المرنز.

نله  وتوزيع العمل فيما اتقيي  أداء المرؤوسككككين وحل مشكككك  .4

 بينه .

 نائب مدير المرنز
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 المسؤولية اإلجراءات نوع االجراء

الالزمة لرفع مسككككككتوى األداء  ا تراح الوسككككككائل والمعايير  .5

 والكفاءة والفاعلية لتحقيق أهداف المرنز.

اإلشككككككراف على إعداد التقارير التي تكفل مرا بة ومتابعة          .6

 تحقيق األهداف الخاصة بالمرنز وتقييمها.

مباشكككككرة الصكككككالحيات المالية اإلدارية المخولة لشكككككاغلي     .7

ؤون  لتعليمات والقرارات النافذة لتعريف شكككككلالوظيفة وفًقا 

 العمل.

مواصلة الدراسة واالطالع على ما يستجد في مجال العمل   .8

بشكككككككل خال بهدف تقيي  الخطط وأسكككككككاليب وإجراءات        

 العمل.

 القيام بأية مهام أخرى يكلف بها ذات عال ة بطبيعة العمل. .9

مهام رئيس  س  البحوث 

 والدراسات

المتابعة المسكككككتمرة للقضكككككايا بالمرنز بهدف التعرف على  .1

تحتاج للبحث والدراسكككة وتقدي  التي القضكككايا والمشككككالت 

 اال تراحات بشأنها إلى مديرة المرنز.

المتابعة مع الباحثين لوضككككككع اإلطار العام إلعداد وتنفيذ             .2

 األبحاث والدراسات المتفق عليها وتنفيذها.

 ير أعمال المرنز البحثية.تقدي  ا تراحات هادفة لتطو .3

متابعة التطورات التي تطرأ على أسكككككككاليب البحث العلمي       .4

 والبرامج الحاسوبية المتعلقة لغايات تطوير األداء.

متابعة وإعداد التقارير المالية للبحوث والدراسات وبرامج   .5

المرنز والتأند من اسككتيفاء الشككروط الالزمة وفقا لألنظمة  

 تمدة.المالية والمحاسبية المع

اسككككككتقبككال البككاحثين والمهتمين وتوفير المعلومككات وتقككدي    .6

 التسهيالت الالزمة.

التشككبيك مع المؤسككسككات البحثية المختلفة والباحثين إلعداد    .7

 دراسات متخصصة.

رئيس  س  البحوث 

 والدراسات
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 المسؤولية اإلجراءات نوع االجراء

 مهام الباحث

تنفيذ البحوث والدراسكككككات المكلف بها والمعتمدة من إدارة   .1

شككككطة المتصككككلة بها وإعداد التقارير المرنز، وتنسككككيق األن

 المختصة والملخصات الدورية وتقديمها لرئيسه المباشر.

المسككككاهمة مع الباحثين لوضككككع اإلطار العام إلعداد وتنفيذ  .2

 األبحاث والدراسات المتفق عليها وتنفيذها.

المساهمة في تقدي  ا تراحات هادفة لتطوير أعمال المرنز   .3

 البحثية.

على التطورات التي تطرأ على أسكككككككاليب البحث     اإلطالع .4

 العلمي والبرامج الحاسوبية المتعلقة لغايات تطوير األداء.

 القيام بأية أعمال يكلف بها في مجال عمله. .5

 

 الباحث

مهام رئيس  س  التدريب 

 والتوجيه

وضككككككع األسككككككس والمعككايير العمليككة لتقي  فككاعليككة برامج     .1

ومقكدرات األداء وتقكدي  مقترحات    التكدريكب ومكدى التقكدم     

لتعديلها بما يتناسكككككككب والمسككككككتجدات و/ أو التطورات في       

 العمل.

وضككككككع األطر العككامككة والمرجعيككة ألعككداد خطط وبرامج   .2

العمل التنفيذية الالزمة لترجمة السياسات المعتمدة واعتماد  

المناسكككككب منها في تحقيق األهداف ومراجعة النتائج للتاند  

 من انسجامها مع الخطط المعتمدة.

 المشارنة في إعداد الخطط والبرامج التدريبية. .3

بات التسككجيل وتد يقها وتوثيقها متابعة تزويد الملتحقين بطل .4

 وتد يق الوثائق الرسمية المرفقة بها.

التأند من صكككككحة الكشكككككوفات النهائية بأسكككككماء المتدربين      .5

 المقبولين ومؤهالته  والشروط الالزم توافرها.

 متابعة تنظي  وثائق وملفات وسجالت المتدربين. .6

متككابعككة توثيق نشككككككوفككات الككدوام والتسككككككرب والعالمككات      .7

 ن في البرامج التدريبية.للمتدربي

مواصلة الدراسة واإلطالع على ما يستجد في مجال العمل   .8

بشكككككل خال بهدف تقي  الخطط الحالية وتطوير أسككككاليب  

 وإجراءات العمل.

التد يق على تصككديق صككور الشككهادات والوثائق الصككادرة     .9

 عن المرنز.

 إعداد التقارير الدورية والطارئة حول سير العمل. .10

 ى يكلف بها ذات عال ة بطبيعة عمله.أية أمور أخر .11

رئيس  س  التدريب 

 والتوجيه
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 المسؤولية اإلجراءات نوع االجراء

 مهام المدرب

 تنفيذ البرامج التدريبية المونلة إليه. .1

 المشارنة في إعداد الخطط والبرامج التدريبية. .2

 أية أمور أخرى يكلف بها ذات عال ة بطبيعة عمله. .3

 المدرب

مهام منسق البرامج 

 التدريبية

اإلجراءات اللوجستية المتعلقة بالتدريبات والتنسيق     تنسيق   .1

 مع المتدربين.

 التشبيك مع المؤسسات المختلفة لتنفيذ برامج تدريبية. .2

شككككككراف على إعداد  اعات التدريب من حيث األجهزة         اإل .3

 والمعدات.

التنسككككككيق مع الجهات المختلفة لترتيب احتياجات التدريب           .4

الجهات المعنية بالتدريب البشكككككرية والمالية والتنسكككككيق مع 

داخل الجامعة وخارجها )تغطيية إعالمية، إعداد شكككهادات  

 التدريب، متابعة الكتب الرسمية ذات العال ة ...(.

 إعداد التقارير الفنية والمالية الخاصة. .5

 منسق البرامج التدريبية

مهام رئيس  س  البيانات 

 والمعلومات 

خطط وبرامج طر العككامككة والمرجعيككة ألعككداد وضككككككع األُ  .1

العمككل التنفيككذيككة الالزمككة لترجمككة إسككككككتراتيجيككة المرنز      

المعتمككدة واعتمككاد المنككاسككككككككب منهككا في تحقيق األهككداف     

 ومراجعة النتائج للتأند من انسجامها مع الخطط المعتمدة.

متابعة استالم الوثائق والمحفوظات وما يتعلق بها وفرزها   .2

 لغايات تصنيفها وتوثيقها وحفظها.

مككال ترتيككب وتنظي  وتنسككككككيق وحفظ وإعككارة    متككابعككة أع  .3

الوثائق والمحفوظات وتحديد طرق نشكككرها على االنترنت 

 بالطرق المتاحة أو من خالل أ امة المعارض والندوات.

نجازاته   إتقدي  التقارير الدورية حول نشكككككككاطات المرنز و       .4

ورفعهككا للمككدير مع توصككككككيككات ومقترحككات تككدع  تحقيق    

 أهداف المرنز.

رشفة الصحفية باختيار وجمع القصاصات بأعمال األالقيام  .5

 وتصويرها.

متكككابعكككة إعكككارة وتسككككككلي  الوثكككائق والمحفوظكككات للرواد      .6

رسككككين وتقدي  اوالباحثين ودراسككككة احتياجات الباحثين والد

 التسهيالت الالزمة.

إعداد النشككككككرة التعريفية بالوثائق والمحفوظات وتحديثها             .7

 ت الصادرة.ومتابعتها ومتابعة األدلة والنشرا

رئيس  س  البيانات 

 والمعلومات
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 المسؤولية اإلجراءات نوع االجراء

جمع وحفظ البيانات الخاصة بالمرنز إعداد التقارير الفنية   .8

 حول سير وتقدم العمل ورفعه لمدير المرنز.

 تطوير أساليب العمل باستخدام التقنيات الحديثة. .9

متابعة تقارير األداء السككككنوي وسككككجالت األداء الوظيفي   .10

 لموظفي القس  ورفعها لمدير المرنز.

 في مجال عمله.القيام بما يكلف به  .11

 مهام مؤرشف وثائق

ليها إتنظي   اعدة معلوماتية وإحصكككككائية لتسكككككهيل الرجوع  .1

وتوفيرها إلعداد الدراسكككككككات واألبحاث في مجاالت عمل        

 ا.المرنز وتنظي  الملفات والوثائق ومتابعة تحديثها دورًي

بة         .2 ية     تطبيق  واعد وأسككككككس ومعايير الر ا واألمن والحما

 الداخلية المعتمدة.

تحككديككث طرق وأسككككككككاليككب ترتيككب وتنظي  وحفظ البحوث  .3

 والدراسات والوثائق لتسهيل الوصول إليها واستخدامها.

لدراسكككككككات المحفوظة              .4 بالوثائق وا ية  عداد نشككككككرة تعريف إ

 وتحديثها بشكل دوري.

إعككداد التقككارير الفنيككة المطلوبككة من إدارة المرنز وبككا ي    .5

 .األ سام

 مؤرشف وثائق

مهام رئيس  س  التواصل 

 مع المجتمع

ية ومواءمة خطط             .1 ية والوطن متابعة الخطط التنموية المحل

 وبرامج المرنز وفقها وتقدي  التوصيات الخاصة بشأنها.

متابعة المنظمات الدولية المانحة، ورصكككككككد المشكككككككاريع              .2

يات           والبرامج المتو ع تنفيذها في المنطقة وتقدي  التوصكككككك

 بشأنها لمدير المرنز.

المسككككككككاهمككة في تنظي  وتنسككككككيق برامج المرنز البحثيككة     .3

رحات الخاصكككككككة بشكككككككأنها    توالتدريبية المختلفة وتقدي  المق    

 لمدير المرنز .

 متابعة وتغطية أنشطة المرنز في نافة الوسائل اإلعالمية. .4

 رصد وتوثيق أنشطة المرنز وأرشفتها. .5

يثهككا ومتككابعتهككا  إعككداد النشككككككرة التعريفيككة بككالمرنز وتحككد   .6

 ومتابعة األدلة والنشرات الصادرة.

لكتروني ووسككككائل التواصككككل االجتماعي   متابعة المو ع اإل .7

اإللكترونيككة الخككاصككككككككة بككالمرنز والعمككل على تطويرهككا   

 وتحديث بياناتها.

متابعة نافة األعمال اللوجسكككككتية اإلدارية والفنية ألنشكككككطة  .8

 المرنز.

رئيس  س  التواصل مع 

 المجتمع
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 مركز التميز لخدمات المكتبات في الجامعات األردنية الرسمية 

 المسؤولية اإلجراءات نوع االجراء

 مهام مجلس إدارة المرنز

 تحديد موعد لعقد االجتماع بالتنسيق مع رئيس المجلس. .1

 عمال.عداد جدول األإ .2

 بالغ أعضاء المجلس بموعد االجتماع.إ .3

 المجلس.عمال إلى أعضاء ارسال جدول األ .4

تلقي عروض الشككرنات والمؤسككسككات وفحصككها وعرضككها على   .5

 المجلس.

تلقي التقكككارير من فنيي الكككدع  عن نظكككام معلومكككات المكتبكككات   .6

 وأجهزة الخوادي  وعرضها على المجلس.

 عداد محضر االجتماع للمصاد ة عليه.إ .7

 تنفيذ القرارات الصادرةعن المجلس. .8

 إدارة المرنز

حفظ وتشغيل نظام 

معلومات المكتبات وحل 

المشكالت والتجاوب مع 

انقطاع الخدمة والمشانل 

 األخرى

مرا بة الخادم وتوابعة وتقدي  الدع  الفني بالتنسككككككيق مع الجهات   .1

 ذات العال ة.

تحليل سككككككجالت النظام وتحديد المشكككككككانل المحتملة مع أنظمة             .2

 الحاسوب.

 إدخال وإدماج تكنولوجيات جديدة في المرنز. .3

يد احت    .4 حد بالتنسككككككيق مع           ت جات المرنز من أنظمة المعلومات  يا

عداد المواصككككفات الفنية الالزمة لشككككراء  إالمكتبات األعضككككاء و

 األجهزة والبرمجيات.

 لكترونية ومتابعة التعديالت عند الحاجة.إعداد صفحة المرنز اإل .5

 تنفيذ عمليات التد يق الروتيني للنظام والبرمجيات. .6

معلومات حسكككاب المسكككتخدم وإعادة   إضكككافة أو حذف أو تحديث  .7

 تعيين نلمات المرور، الخ.

 الرد عل االستفسارات الفنية. .8

 مسؤولية أمن المعلومات والتسجيالت. .9

 المسؤولية عن توثيق النظام. .10

 تنفيذ عمليات النسخ االحتياطي. .11

 ضمان عمل البنية التحتية للشبكة وتشغيلها. .12

 حل أي مشكالت ت  اإلبالغ عنها. .13

 المرنزإدارة 
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 المسؤولية اإلجراءات نوع االجراء

 االشتراك بقواعد البيانات

بالجامعات األعضكككككككاء لمعرفة حاجاته  من  واعد               .1 االتصكككككككال 

 البيانات.

االتصكككككككال بناشككككككري وموردي  واعد البيانات للحصككككككول على         .2

 عروض لالشتراك.

 عرض طلبات االشتراك على المجلس. .3

مخاطبة دائرة اللوازم لتأمين الموافقة الالزمة لالشككككتراك حسككككب   .4

 ظام في جامعة اليرموك.الن

اعتماد االتفا يات الخاصككككة بكل  اعدة بيانات من دائرة الشككككؤون    .5

 القانونية.

 تو يع االتفا يات من الناشرين ورئيس مجلس إدارة المرنز. .6

خدمة الوصككككككول  تحويل  يمة االشككككككتراك المتفق عليها بعد تفعيل  .7

 المباشر للقواعد لكل جامعة عضو.

 إدارة المرنز

تفا يات والعقود عداد اإلإ

برامها مع إالمطلوب 

الناشرين والشرنات إلى 

 رار لجنة العطاءات بإحالة 

 لوازم المرنز عليها

شرنات المحال عليها       .1 شرين وال ستالم العقود واالتفا يات من النا ا

 اللوازم.

 واالتفا يات ومطابقتها لشروط اإلحالة والتوريد.مراجعة العقود  .2

 رسالها إلى أعضاء مجلس اإلدارة لالطالع وا تراح التعديالت.إ .3

فا يات في دائرة        إ .4 رسكككككككالها من نسككككككختين إلى منظ  العقود واالت

 الشؤون القانونية العتمادها.

 رسالها إلى الشرنة المعنية لتو يعها وختمها حسب األصول.إ .5

 يس مجلس اإلدارة لتو يعها.رسالها إلى رئإ .6

 ختمها بخات  المرنز وتوزيع النسخ إلى الجهات ذات العال ة. .7

 إدارة المرنز

مهام اللجان االستشارية 

 المنبثقة عن المجلس

تؤلف بقرار من المجلس مهمتها تقدي  االسككتشككارات واال تراحات  .1

 للمجلس.

مشككارنة المجلس في بلورة األهداف ورسكك  الخطة االسككتراتيجية   .2

 والسياسة العامة وإتخاذ القرارات التي ته  المرنز نكل.

عداد الخطط وبرامج العمل الخاصكككة بنشكككاطات  إاالشكككراف على  .3

 المشاريع ومتابعة تنفيذها.المرنز والفترة الزمنية لتنفيذ هذه 

كترونية المعمول بها   لتعمل باسككككككتمرار على تطوير األنظمة اإل      .4

وتشككككجيع اسككككتخدام األجهزة وتطوير مهارات اسككككتخدامها وذلك    

 بتوفير فرل التأهيل والتدريب الالزمة.

اسكككتقبال الدراسكككات والتقارير والعروض والمشكككاريع لعرضكككها       .5

 على مجلس اإلدارة الحالتها على اللجنة المختصة.

 إدارة المرنز
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 المسؤولية اإلجراءات نوع االجراء

ات  بحث سكككبل تعزيز التعاون والتكامل مع الشكككرنات والمؤسكككسككك  .6

 التي يرتبط معها المرنز.

عداد الميزانية السكككككنوية الحتياجات المرنز من إشكككككراف على اإل .7

 الموارد البشرية والتجهيزات الفنية.

دراسة ومنا شة إيرادات ومصروفات المرنز والتنسيب للمجلس        .8

 ال رارها.

 بحث سبل تطوير عمل المرنز لرفع مستوى األداء. .9

تقريرها لمجلس اإلدارة لمنا شكككككته واتخاذ  تقدم اللجنة المختصكككككة  .10

 القرار المناسب.

 يقوم مدير المرنز بمتابعة  رارات اللجنة. .11

 

 

 مهام السكرتاريا

 رشفة.استالم البريد الوارد والصادر وتوثيقه بنظام األ .1

عمال المجلس ومحاضكككر الجلسكككات  أطباعة المراسكككالت وجدول  .2

 ا.لكترونًيإواستقبال الهواتف وإرسال الفانسات وأرشفة الوثائق 

رشككككككفة وتعبئة البيانات       معالجة نتب البريد الصكككككككادر بنظام األ        .3

الالزمة في النظام واعتماد ر   الكتاب ومن ث  سحبه على النظام   

 وحفظه.

لبيانات الالزمة  رشفة وتعبئة ا معالجة نتب البريد الوارد بنظام األ .4

في النظام وإصكككدار ر   وارد للكتاب ومن ث  سكككحبه على النظام   

 وحفظه.

ا  معالجة لالتفا يات المو عة بالماسككككح الضككككوئي وحفظها الكترونًي .5

 صلية.بصورتها األ

 

 

 

 

 

 

 السكرتاريا

 

 دائرة رئاسة الجامعة

 المسؤولية اإلجراءات نوع اإلجراء

 البريد 
  س  الديوان والوارد.البريد الصادر 

 وحدة توزيع البريد توزيع البريد بارساله واستالم البريد من وحدات الجامعة.

 ناديمية ومذنرات التعاون.ناديمية وغير األمتابعة االتفا يات األ االتفا يات
 س  العال ات 

 الخارجية

 إدارة الرئاسة استقبال الضيوف والوفود. االستقبال 
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 التنمية والتخطيطدائرة 

 المسؤولية اإلجراءات نوع االجراء

النظام الذني لدع  

 القرار

برمجككة وتحليككل المعلومككات من وحككدات الجككامعككة المختلفككة للحصككككككول عليهككا   

 بسهولة وسرعة.

لجنة النظام الذني 

 لدع  القرار

 الخطة االستراتيجية
االسككتراتيجية ومخاطبة وحدات الجامعة متابعة وتقيي  األنشككطة التنفيذية للخطة 

 للحصول على المطلوب مع التد يق والمتابعة.

 س  المعلومات 

 والدراسات

التقرير السنوي 

 والنصف سنوي 

 س  المعلومات  مخاطبة الوحدات للحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بالتقرير.

 والدراسات

 س  المعلومات  المعلومات الواردة.المتابعة والتد يق وتصنيف وتبويب 

 والدراسات

 س  المعلومات  المتابعة مع الوحدات المعنية لتصويب األخطاء إن وجدت.

 والدراسات

 س  المعلومات  تفريغ المعلومات على الملف الخال بالتقرير.

 والدراسات

نائب الرئيس  مراجعة وتد يق التقرير ورفعه إلى رئيس الجامعة.

 ناديميةللشؤون األ

 رئيس الجامعة اعتماد التقرير ورفعه إلى مجلس الجامعة.

 مجلس الجامعة منا شة التقرير ورفعه إلى مجلس األمناء.

 مجلس األمناء اعتماد التقرير.

دائرة العال ات  طباعة التقرير.

 عالمالعامة واإل

لكترونًيا على مو ع دائرة  إ ونشرهتوزيع التقرير على وحدات الجامعة المختلفة 

 التنمية والتخطيط.

 س  المعلومات 

 والدراسات

سي يدرتالعبء ال

 والعمل الصيفي

غات للحصككككككول على جداول العبء ال            يات ومرنز الل سككككككي  يدرت مخاطبة الكل

 وجداول المحاضرين غير المتفرغين.

المعلومات  س  

 والدراسات

مقارنة الشككككككعب المطروحة مع أعداد الطلبة وحسككككككب الخطة الدراسككككككية لكل          

 تخصص بالتنسيق مع الجدول الدراسي.

 س  المعلومات 

 والدراسات

 س  المعلومات  سي واحتياجات الطلبة.يدرتدراسة وتحليل العبء ال

 والدراسات

الصكككيفي ألعضكككاء هيئة التدريس   تحديد السكككاعات اإلضكككافية وسكككاعات العمل   

 وتفريغها في جداول تفصيلية.

 س  المعلومات 

 والدراسات

 س  المعلومات  إعداد جدول بالمحاضرين غير المتفرغين والساعات التي  اموا بتدريسها.

 والدراسات
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إعداد جدول بالمدرسككككككين من خارج الجامعة وأعضكككككككاء هيئة التدريس الذين              

 يدرسون خارج الجامعة.

 س  المعلومات 

 والدراسات

إعداد  ائمة بأسماء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون مسا ات مجانية، ويتّ      

 إرسال نتب شكر له .

 س  المعلومات 

 والدراسات

 رئيس الجامعة اعتماد الجداول والموافقة على الصرف.

دراسة مقترح الدوام 

المرن ودراسة 

مقترح سجل 

 المخاطر

 ستاذ الرئيس.الدراسة ورفعها لألإعداد 

 س  المعلومات 

 والدراسات

 النشرات االحصائية

 مدخل المعلومات جمع المعلومات والبيانات من الوحدات المختلفة.

استخراج البيانات واإلحصائيات من البرمجيات الموجودة لدى الدائرة بالتنسيق 

 مع مرنز الحاسب والمعلومات.

 المعلوماتمدخل 

 مدخل المعلومات تصنيف وتبويب اإلحصائيات وإعداد جداول ورسوم بيانية.

رئيس  س   تد يق الجداول والرسوم البيانية وعرضها على المدير.

المعلومات 

 والدراسات

إعداد نتاب تغطية للحصكككول على موافقة األسكككتاذ الرئيس تمهيًدا لطباعتها في  

 على مو ع الدائرة. نشرهامطوية أو 

رئيس  س  

المعلومات 

 والدراسات

 رئيس الجامعة موافقة األستاذ رئيس الجامعة.

دائرة العال ات  طباعة النشرة اإلحصائية.

 العامة واالعالم

 مدخل المعلومات على مو ع الدائرة. نشرها

  س  الديوان توزيعها على وحدات الجامعة المختلفة.

 دليل جامعة اليرموك

 مدير الدائرة تشكيل لجنة إلعداد الدليل من موظفي الدائرة وخارجها.

 لجنة الدليل ارسال نتاب تعمي  إلرسال الخطط الدراسية الحديثة لكافة الكليات.

 لجنة الدليل استخراج المعلومات عن إدارة الجامعة وتضمينها في الدليل.

 لجنة الدليل استقبال الردود وتد يقها وتنقيحها.

 لجنة الدليل تنسيق وتنضيد وإخراج الدليل.

 مدير الدائرة عرض الدليل على رئيس الجامعة.

 رئيس الجامعة على مو ع الدائرة. ونشرهالموافقة على طباعة الدليل 

دائرة العال ات  نسخة من الدليل. 20-10طباعة 

 عالمالعامة واإل
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الدليل على مو ع  ونشككرتزويد الرئاسككة ببعض النسككخ واالحتفاظ بالنسككخ البا ية 

 الدائرة.
 لجنة الدليل

 الهيكل التنظيمي

 رئيس الجامعة ومقرًرا.تشكيل لجنة يكون مدير التنمية والتخطيط عضًوا 

 س  التطوير  تعديل الهيانل التنظيمية المعتمدة من اللجنة.

 اإلداري

 س  التطوير  الهيانل التنظيمية الجديدة على مو ع الدائرة. نشر

 اإلداري

 الخطة التدريبية

 س  التطوير  إجراء دراسة مسحية عن التدريب.

 اإلداري

 س  التطوير  التدريبية.إعداد الخطة 

 اإلداري

 رئيس الجامعة اعتماد الخطة التدريبية.

 مرنز الملكة رانيا عقد الدورات التدريبية.

دائرة الموارد 

 البشرية

 س  التطوير  تقيي  عملية التدريب بعد انجازها.

 اإلداري

دليل وصف 

الوظائف اإلدارية 

 والفنية

 رئيس الجامعة تشكيل لجنة.

 لجنة الدليل عقد االجتماعات وإجراء الحذف واإلضافة لفئات جديدة.

 س  التطوير  تنسيق وتنضيد واخراج الدليل.

 اإلداري

رئيس الجامعة  اعتماد الدليل.

والمجالس 

 المختصة

 الدليل التنظيمي

 س  التطوير  جمع المعلومات والبيانات من الوحدات المختلفة.

 اإلداري

 س  التطوير  وتنضيد واخراج الدليل.تنسيق 

 اإلداري

 مدير الدائرة عرض الدليل على رئيس الجامعة.

 رئيس الجامعة اعتماد الدليل.

 مدخل المعلومات الدليل على مو ع الدائرة. نشر
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 دائرة القبول والتسجيل

 المسؤولية اإلجراءات نوع االجراء

 مهام المدير

 الجامعة واسس القبول الصادرة عن مجلس التعلي  العالي.تنفيذ تعليمات  .1

إعداد الكتب الصككككككادرة عن دائرة القبول والتسككككككجيل وصككككككياغتها حسككككككب  .2

 األصول.

شكككككككالها والوثائق والشككككككهادات باللغتين العربية           أتو يع المعامالت بجميع   .3

 نجليزية.واإل

 استقبال الطالب وتوجيهه . .4

 الجامعة.حضور االجتماعات في  .5

 متابعة الموظفين في دائرة القبول والتسجيل. .6

 أمور أخرى تخص دائرة القبول والتسجيل. .7

 مدير الدائرة

 مهام المساعدين

 التو يع على وثائق الطالب بجميع أشكالها بعد تد يقها. .1

 تجهيز الشهادات للطالب الخريجين. .2

 القيام بمهام عديدة في حالة غياب المدير. .3

مساعد مدير 

 الدائرة

 بول طلبة 

 البكالوريس

)موحد( وتوزيعها على    اسككككككتالم  وائ  أسككككككماء الطلبة المرشككككككحين للقبول      .1

 المسجلين.

اإلعالن عن برنامج زمني محدد ومعلن عنه للطلبة السككككككتكمال إجراءات          .2

 )أسبوع(.  بوله  في مرحلة القبول

اسككككككتقبال الطلبة في المرحلة الثانية من القبول للمقبولين تبادل ثقافي وأبناء           .3

العاملين وغيرها من القبوالت التي ل  ترد ضمن  وائ  القبول الموحد طوال  

 فترة القبول.

اإلعالن على مو ع الجككامعككة للراغبين بككالككدراسككككككككة في البرنككامج الموازي   .4

 بوله  طوال فترة اإلعالن والتنسكككككيق مع المسكككككجلين السكككككتكمال إجراءات 

 )شهر(.

اإلعالن للزمالء العاملين في الجامعة الراغبين بالتحاق أبنائه  في جامعة              .5

اليرموك والعلوم والتنكولوجيا حيث يقوم القسكك  بتد يقها وعمل  وائ  أسككماء 

 سبوعان(.أالطلبة والتنسيق مع المسجلين الستكمال إجراءات  بول الطلبة )

ستكمال إجراءات   .6 سة الخاصة لفصل واحد أو      ا  بول الطلبة الراغبين بالدرا

 انثر.

اسككككككتكمال إجراءات  بول الطلبة الراغبين بالدراسكككككككة )البرنامج التأهيلي(          .7

 لغايات االلتحاق في برنامج الماجستير لمن درس باإلنتساب.

تد يق الطلبة المقبولين مع المسجلين حسب سبب القبول والتحقق من سالمة      .8

وفقا السس وسياسة القبول وتعليمات  بول الطلبة الصادرة          بول نل طالب

 عن وزارة التربية والتعلي  العالي لمرحلة البكالوريس.

 س  القبول 

 والمسجلين
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متككابعككة المطككالبككات المككاليككة مع الجككامعككات األردنيككة للطلبككة الككذين  بلوا في    .9

 جامعات أخرى ث  عادوا و بلوا في جامعة اليرموك.

تي تتعلق بقبول الطلبة في الداخل  إعداد الكتب والرد على االسكككتفسكككارات ال   .10

والخارج، وتزويد الملحقيات الثقافية بنشكككرات توضكككيحية عن تخصكككصكككات 

 الجامعة والرسوم الجامعية المقررة.

 إجراءات بعد القبول 

متابعة احتياجات الدائرة وطباعتها بالتنسيق مع المطبعة من ملفات وطلبات   .1

 والنشرات والسجالت ولكل فصل دراسي.االلتحاق 

ثانوية عن             .2 مدارس ال بة  المشكككككككارنة في الكثير من المعارض وتعريف طل

طريق المحاضكككككرات عن سكككككياسكككككة القبول في الجامعة وإعطائه  صكككككورة   

واضككحة عن نظام السككاعات المعتمدة وتخصككصككات الجامعة وحسككب طلب    

 المدارس.

قال من تخصككككككص       .3 باإلنت بة الراغبين  بة        اإلعالن للطل إلى  خر ونذلك الطل

المفصككككككولين من التخصككككككص ويرغبون باإلنتقال من تخصككككككص إلى  خر   

وتد يق الطلبات وإرسكككككككالها إلى األسككككككتاذ الدنتور رئيس الجامعة  التخاذ            

القرار المناسككب واسككتكمال إجراءات تحويله  حسككب األصككول بالتنسككيق مع 

 المسجلين.

وإعداد  وائ  باسكككمائه   متابعة الطلبة المفصكككولين من التخصكككص والجامعة .4

 وإحصائيات بعدده .

جابة على نافة اسككتقبال المراجعين لقسكك  القبول من الطلبة ومن غيره  واإل  .5

االسككككككتفسكككككككارات حول القبول واإللتحاق في الجامعة وأية معلومات تتعلق        

 بذلك.

عداد الطلبة المقترح  بوله  للعام الدراسككككككي في نافة البرامج    أالبدء بتجهيز   .6

ت العلمية بالتنسككيق مع الكليات وعرضككها على المجالس المختصككة والدرجا

 رسالها لوزارة التعلي  العالي.إللمصاد ة عليها و

لكتروني لدائرة القبول والتسكككجيل على مو ع متابعة نل ما يتعلق بالمو ع اإل .7

الجامعة ومو ع القبول والتسكككجيل والعمل على تحديث المعلومات الخاصكككة  

 عالنات.بالمو عين وعرض اإل

  س  القبول

 مهام الديوان

متابعة الكتب الصكككككككادرة عن الدائرة حيث يت  إعطاء ر   صكككككككادر لكافة               .1

المعامالت الرسكككمية التي تصكككدر باسككك  مدير الدائرة ومتابعة الكتب الواردة  

من دوائر الجككامعككة ومن خككارج الجككامعككة إلى الككدائرة وإعطككائهككا ر   وارد  

 عليها.جراء الالزم وعمل اإل

متكككابعكككة شككككككؤون الموظفين من حيكككث اإلجككازات والمغكككادرات وتككد يقهكككا     .2

وترصكككيدها وإدخالها على النظام ومتابعة المشكككانل التي ترافق ذلك ونذلك   

  س  الديوان
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لكترونية للدوام  اإلجازات اإلدارية والمرضية واألمومة ومتابعة البصمة اإل  

 ا مع دائرة الر ابة.ا وخارجًيالرسمي وتد يقة داخلًي

على تصكككوير البريد الرسكككمي وتوزيعه على األ سكككام بعد تو يعه من   العمل  .3

  بل الدائرة واتخاذ اإلجراء عليه ومن ث  متابعته مع األ سام.

متابعة المعامالت المتداخلة بين األ سام والتي تتطلب عمل إجراء عليها من   .4

  بل  سمين أو أنثر.

ر الجامعة الداخلية أو مع دوائ متابعة المعامالت التي تحتاج إلى ردود سواءً  .5

لحقيات الخارجية ونذلك متابعة معامالت الرئاسكككككة التي المؤسكككككسكككككات والُم

 يدون عليها خت  متابعة.

إعداد وصككياغة الكتب الصككادرة من الدائرة باسكك  السككيد المدير سككواء خارج  .6

الجامعة أو داخلها ومتابعة بعض الكتب الرسككككككمية التي تحتاج متابعة مع                

 السيد المدير.

ابعة أمور الدائرة من أعمال صكككيانة )ماء، نهرباء، بالط، دهان .....الخ( مت .7

وصيانة اآلت التصوير )أي متابعة عامة مع دائرة الصيانة، دائرة اللوازم،      

 مرنز الحاسب والمعلومات(. دائرة الخدمات العامة،

 الجدول الدراسي

 ناديمية.األ سام األتد يق الخطط الدراسية المرسلة من  .1

ناديمية وتوزيعه على رسككككككل من األ سككككككام األ تفريغ الجدول الدراسككككككي الُم .2

 القاعات المخصصة لذلك وعلى جميع األيام واالسابيع.

لدراسككككككي و      .3 بة للتسككككككجيل وعمل جدول زمني          إتد يق الجدول ا عالنه للطل

 للتسجيل واإلنسحاب واإلضافة حسب التخصص والسنة.

 س  الجدول 

الدراسي 

 واالمتحانات

 جداول االمتحانات

 متحان األول والثاني على مدار الفصكككككككل بناءً     يت  حجز القاعات لغايات اإل      .1

 على طلب المدرسين.

 عالنه للطلبة وحجز القاعات له.إمتحانات النهائية وعمل جدول اإل .2

سكككي المقرر يدرتتجهيز  ائمة بأسكككماء الطلبة الذين لديه  زيادة عن العبء ال .3

 المساق الزائد وإبالغ مدرس المساق بذلك.وسحب 

 متحانات بداًل من الحجز اليدوي.لكتروني لقاعات اإلمتابعة الحجز اإل .4

 س  الجدول 

الدراسي 

 واالمتحانات

 برمجة الجدول

شكككغال القاعات الدراسكككية  لكتروني للمسكككا ات على جدول امتابعة التفريغ اإل .1

 من التفريغ اليدوي. بدال

ناديمية من رفع سكككككقف شكككككعبة  متابعة برمجية تمكن رؤسكككككاء األ سكككككام األ  .2

 .وتسجيل الطالب بها بنفس اللحظة

 س  الجدول 

الدراسي 

 واالمتحانات

 بول طلبة الدراسات 

 العليا

 فتح ملفات لجميع الطلبة الذين  بلوا. .1

 امن أن  بوله  سكككككليًم تد يق بيانات الذين  بلوا في الدراسكككككات العليا والتأند .2

 حسب األصول. وموثًقا

 س  الدراسات 

 العليا
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تسجيل ومتابعة 

 الدراسات العليا

 ناديمية حسب التعليمات.متابعة الخطة الدراسية للطالب اثناء مسيرته األ .1

حفظ النتككائج الفصككككككليككة في ملفككات الطلبككة والتككأنككد من توافقهككا مع الخطككة      .2

 الدراسية.

اسكككككتفسكككككارات المراجعين من طلبة الدراسكككككات العليا من الداخل    الرد على  .3

 والخارج.

يقوم القسككك  بمتابعة حرنات التأجيل وتحويل المسكككار من شكككامل إلى رسكككالة  .4

والعكس وتمديد الدراسككة والفصككل من البرنامج واسككتكمال إجراءات انتقال    

الطلبة من برنامج إلى  خر ومعادلة المسكككككككا ات التي درسككككككها الطالب من           

 برامج  خرى أومن جامعة  خرى.

 س  الدراسات 

 العليا

تخرج طلبة 

 الدراسات العليا

 متابعة الطلبة المتو ع تخرجه  وذلك بموجب ما يلي: .1

 نتاب تشكيل لجنة منا شة للطالب الذي مسار دراسته الرسالة. .1

 متحان الشامل ومسار دراسته شامل.الطالب الذي سجل لإل .2

الرسكككككككائل في نظام معلومات الطلبة وباللغتين العربية          دخال عناوين    إ .3

 نجليزية.واإل

تد يق الطلبة المتو ع تخرجه  في نل فصككككل والتأند من اسككككتيفائه  لشككككوط    .2

 التخرج.

 س  الدراسات 

 العليا

ادخال وبرمجة 

وطباعة التقارير 

واالحصائيات 

 والكشوفات

 يومي.طباعة إثبات طالب ونشوف عالمات ومصد ات بشكل  .1

 طباعة تقارير وإحصائيات حسب الطلب. .2

 إدخال عالمات غير مكتمل وطباعة سلبات عالمات بعد التعديل. .3

ناديمية للطالب: تأجيل، انسككككككحاب من الجامعة، فقدان           إدخال الحرنات األ   .4

 مقعد، فصل من الجامعة أو من التخصص و رارات مجلس العمداء.

 تخرجه .شطب وإضافة الطلبة المتو ع  .5

إدخال معادالت عالمات الطلبة المحولين من نفس الجامعة ومن جامعات              .6

 أخرى.

 تعديل معلومات الطلبة الخريجين في حالة وجود أخطاء. .7

 متابعة إشكاالت نظام القبول والتسجيل وتطويره مع مرنز الحاسب. .8

إعداد االحصائيات المختلفة )المقبولين، المفصولين، المنتقلين من تخصص     .9

 ى  خر و ية إحصائيات أخرى( تتعلق بالقبول في الجامعة.إل

 طباعة  وائ  الطلبة المتو ع تخرجه  لكل فصل. .10

 طباعة جداول الطلبة المتو ع تخرجه  لكل فصل للتد يق. .11

 طباعة نشوف عالمات الطلبة المتو ع تخرجه  للتد يق. .12

 طباعة  سائ  الطلبة المقبولين في بداية نل فصل للتد يق. .13

شككعار القبول وإشككعارات المكرمة الملكية السككامية بداية نل فصككل طباعة إ .14

  بول.

  س  المعلومات 
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 طباعة نشوف عالمات ومصد ات الطلبة الخريجين نهاية نل فصل. .15

 طباعة سلبات عالمات امتحانات المستوى في نل بداية فصل. .16

 طباعة سلبات عالمات الطلبة في نهاية نل فصل. .17

 ادخال الجدول الدراسي. .18

 دافعين والمسجلين في الشعب الملغاة.الير شطب تسجيل الطلبة غ .19

 )ورق نرتون(. طباعة شهادات الطلبة الخريجين .20

 إدخال الخطط الدراسية للتخصصات وتعديالتها. .21

 إدخال ملفات الطلبة المقبولين في الجامعة. .22

 إدخال حرنات التحويل للطلبة المحولين والمفصولين. .23

 والمتطلبات السابقة والمسا ات المكافئة.إدخال وتعديل مسا ات الجامعة  .24

 متابعة المدة القانونية للحصول على درجة البكالوريس. .25

إعداد الملف الدوري لنتائج الطلبة المبعوثين للسكككككفارات والمؤسكككككسكككككات     .26

 الرسمية في نهاية نل فصل دراسي.

 رشادية للطلبة المستجدين.إلإدخال مسا ات الخطط ا .27

 .تسجيل الحزم للطلبة  لًيا .28

 طباعة  وائ  العبء الزائد. .29

 طباعة حرنات اإلسقاط فصلًيا. .30

طباعة  وائ  الطلبة المفصككككولين من الجامعة والتخصككككص والمفصككككولين    .31

 ا والفا دين مقاعده  والمستنكفين.تأديًب

 طباعة  وائ  عالمات غير مكتمل. .32

 طباعة الجدول الدراسي بعد اإلدخال للتد يق. .33

الوثائق الصككادرة عن دائرة   إضككافة صككورة شككخصككية للطالب على جميع   .34

 القبول والتسجيل.

إعادة التسجيل للطلبة الذين ت  شطب تسجيله  بعد دفع الرسوم المستحقة           .35

 على الطالب بموافقة األستاذ الرئيس.

 طباعة الشهادات للطلبة الخريجين بعد صدور  رار مجلس العمداء. .36

باللغتين العربية لكتروني لمدير دائرة القبول والتسككجيل  إضككافة التو يع اإل  .37

نجليزية على الوثائق الصككككككادرة من دائرة القبول والتسككككككجيل والخت   واإل

 لكتروني.اإل
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إعداد الشهادات 

 والوثائق ومتابعتها

عداد  صككككص في دائرة العال ات العامة باألطباعة الشككككهادة بدون تحديد التخ .1

 المطلوبة بشكل دوري نل عام.

 بالشهادات.يحتفظ المسجل  .2

تككد يق الوثككائق المطلوبككة لغككايككات التعككديككل في وثككائق الجككامعككة لمن يرغككب   .3

لى إصكككول وترسكككل الى الدائرة القانونية للتد يق ومن ث  ترسكككل  وحسكككب األ

جراءات التعديل وتعدل وفق الوثائق الرسكككمية إسكككتاذ الرئيس السكككتكمال  األ

 ويت  االحتفاظ بمعاملة التعديل نامله.

بدفع الرسككوم المقررة  )الكرتونة( التعديل بما يخص الشككهادةعالم المعني بإ .4

راد اسككككككتخراج بديال عنها وبعكس ذلك ال يت  التعديل على الشككككككهادة             أذا إ

 )الكرتونة(.

يت  تسلي  الشهادة مع المصد ة ونشف العالمات وشهادة امتحان الكفاءة من        .5

 خالل المسجل.

 لعامة حسب الحاجة.يت  انجاز الحافظات من خالل دائرة العال ات ا .6

 يت  طلب حافظات من دائرة العال ات العامة ألي جهة تحتاجها. .7

  س  الشهادات

 التسجيل

فتح ملفات لقبول الطلبة واسككتكمال اجراءات  بول الطلبة المرشككحين للقبول  .1

نها مصكككد ة حسكككب  أند من أحسكككب التعليمات وحفظ الوثائق في ملفات والت

 جراءات  بول الطلبة في البرنامج الموازي.إصول ونذلك استكمال األ

ت              .2 ية القبول وال هاء عمل عد انت بة المقبولين ب  أن ند من أتد يق معلومات الطل

صككول من حيث سككبب القبول والمعدل   ا حسككب األا وموثًق بول الطلبة سككليًم

 ..الخ..في الثانوية وفرع الثانوية

طالب وتدوين جميع المعلومات عليه من فتح سكككككجل عالمات )الخطة( لكل  .3

 وا ع وثائق الطلبة.

رصككككد عالمات الطالب على سككككجل عالماته في نهاية نل فصككككل دراسككككي    .4

 ناديمي.وحفظ بطا ة العالمات في ملف الطالب لمتابعة وضعه األ

نذار المشدد والفصل    نذار واإلناديمي للطالب من حيث اإلمتابعة الوضع األ  .5

 التأجيل وفقدان المقعد واستنفاذ المدة القانونية.من التخصص والجامعة و

متابعة معادلة المسككا ات للطلبة المقبولين في الجامعة ودرسككوا مسككا ات في    .6

خرى و المجسككككككرين ونككذلككك المعككادالت للطلبككة المحولين من    أجككامعككات  

خر والمفصككولين من التخصككص وحولوا ورصككدها على سككجل     تخصككص 

 طالب.عالمات الطلبة وحفظها في ملف ال

متابعة الطلبة الذين لديه  عالمة غير مكتمل ووضكككع صكككفر الجامعة للطلبة   .7

زالة غير مكتمل في الو ت المحدد لذلك وما يترتب             إالذين ال يتمكنوا من  

 جراء.إعليه من 

 المسجل
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لى موافقة إبناء الدول الشكككقيقة الذين ه  بحاجة أاسكككقاط مسكككا ات للطلبة من  .8

 دوله .

التالية وفي نهاية نل فصكككككل دراسكككككي وبالتنسكككككيق مع  سككككك     تجهيز القوائ   .9

 المعلومات لتد يقها:

 سماء الطلبة الفا دين لمقاعده .أ ائمة ب •

 و التخصص.أسماء الطلبة المفصولين من الجامعة أ ائمة ب •

 سماء الطلبة الموضوعين تحت المرا بة والمرا بة الشديدة.أ ائمة ب •

ئحة الشككككرف الكلية وتزويد   ائمة بأسككككماء الطلبة الموضككككوعين على ال  •

 وائل في نل  س .عمادة شؤون الطلبة بها، ونذلك الطلبة األ

سككككي المقرر يدرت ائمة بأسككككماء الطلبة الذين سككككجلوا زيادة عن العبء ال •

 وسحب المساق الزائد وإبالغ مدرس المساق بذلك.

 ائمة بأسكككماء الطلبة المتو ع تخرجه  وتد يقها من وا ع سكككجل عالمات  •

 الطالب والتحقق من استيفائه لشروط التخرج.

اسككتدعاء الطلبة المتو ع تخرجه  وتد يق متطلبات التخرج معه  حسككب   •

 الخطة.

اسككككتخراج  وائ  الطلبة الذين تخرجوا والتو يع عليها بصككككيغتها النهائية  •

 ناديمي والمسجل المختص.من رئيس القس  األ

 األصول.ه حسب تسلي  الطالب بعد تخرجه وتبرئة ذمته شهادات •

  ائمة بأسماء الطلبة الذين استنفذوا المدة القانونية. •

 مهام عامة

 لكتروني وتطويره.دارة مو ع القس  اإلإ .1

 جهزة والخوادم ومتابعتها.صيانة وتحديث البرامج الموجودة على األ .2

 شكالها المطلوبة.أالتعامل مع  واعد البيانات وتجهيز التقارير بكافة  .3

عضاء الهيئة التدريسية وذلك بمساعدته  على استخدام البرامج المعدة    أدع   .4

 سئلة للمسا ات المحوسبة التي يدرسونها.لوضع األ

عقد دورات ألعضكككككاء هيئة التدريس بالتعاون مع مرنز االعتماد وضكككككبط   .5

 الجودة.

متحانات  س  اإل

 المحوسبة

 

 متحانات المحوسبة اإل

وضككع جدول االمتحانات المحوسككبة بالتنسككيق مع اال سككام االخرى في دائرة  .1

القبول والتسككككككجيل والترتيب لالمتحانات التكميلية بالتنسككككككيق مع عمادات            

 الكليات.

لكتروني وتزويد عمادات   متحانات على مو ع القسكككككك  اإل   عالن مواعيد اإل إ .2

 الكليات بنسخ ور ية منها.

 سئلة بعد تزويدنا بها من  بل المدرس.وتجهيز األ متحانإعداد اإل .3

متحانات  س  اإل

 المحوسبة
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بالمختبرات(            .4 لة )مرفق جدول  جامعة ذات صكككككك التنسككككككيق مع مختبرات ال

 لكتروني.الستقبال الطلبة حسب المواعيد المعلنة على مو ع القس  اإل

متحان  ند من سككككككالمة سككككككير االمتحان من حيث وجود مرا ب وبدء اإل        أالت  .5

 ن وجدت.إي حالة غش أ ثباتإحسب الجداول المعلنة و

 معالجة نتائج االمتحانات بعد عمل نسخ احتياطية منها. .6

تجهيز عالمات المسكككا ات المحوسكككبة وتزويد المدرسكككين بها واعتمادها بعد  .7

  سام المعنية.موافقة األ

سككككككماء وتحميل    التعامل مع برامج اعتماد العالمات واسككككككتخراج  وائ  األ       .8

 لعقد االمتحان.مور الضرورية الصور وغيرها من األ

امتحانات المستوى 

 للطلبة المستجدين

بعد إعالن  وائ  القبول الموحد يقوم القس  بإتاحة المختبرات الالزمة حسب    .1

 عداد الطلبة المقبولين في نل يوم.إ

نات على مو ع القسكككككك  اإل       .2 يً   إلكتروني وإعالن مواعيد االمتحا ها ور  ا عالن

 عالنات المحددة لهذا الغرض.لوحات اإلعلى 

ا من حيككث مخككاطبككة العمككادات لتكليف المرا بين  داريكًكإإعككداد االمتحككانككات   .3

 والفنيين لكل مختبر.

حاسككككككوب(                    .4 غة االنجليزية وال ية والل غة العرب نات الثالثة )الل حا عداد االمت إ

 سئلة بعد تزويدنا بها من  بل القس  المعني.وتجهيز األ

 نجليزية للطلبة غير الناطقين باللغة العربية.ب باللغة اإلوضع امتحان حاسو .5

حتياجات الخاصكككككككة بحيث       تجهيز مكان ومرا ب المتحان الطلبة ذوي اإل       .6

 متحان نما يجب دون وجود مضايقات.يؤدي الطالب اإل

التنسككككككيق مع مختبرات الجامعة ذات الصككككككلة )مرفق جدول بالمختبرات(          .7

 لكتروني.لنة على القس  اإلالستقبال الطلبة حسب المواعيد المع

متحان تشكككككغيل برنامج العرض ليتسكككككنى لمشكككككرف المختبر شكككككرح  لية اإل   .8

 للطالب بداية نل جلسة.

متحان  متحان من حيث وجود مرا ب وبدء اإل    ند من سككككككالمة سككككككير اإل    أالت  .9

 ن وجدت.أي حالة غش أثبات إحسب الجداول المعلنة 

 بعد عمل نسخ احتياطية منها. متحاناتمعالجة نتائج اإل .10

عطاء الحزم للطلبة   ا إلمتحانات الثالثة وترحيلها تمهيدً     تجهيز عالمات اإل  .11

 على النتائج. بناًء

دارية والفنية شككككاالت اإلا وحل اإلند من سكككالمة سكككير االمتحان يوميً أالت .12

 شكاالت الطلبة المتأخرين والمتغيبين عن االمتحان.إللطلبة وحل 

متحانات  س  اإل

 المحوسبة
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تد يق البيانات 

 والمعلومات

 تد يق  وائ  الطلبة المتو ع تخرجه  وسجالت العالمات الخاصة به . .1

 عداد الخطط والبرامج الخاصة بالدائرة.إ .2

 عداد التقارير الدورية والشهرية عند الطلب.إ .3

 عداد النماذج الالزمة للقس .إ .4

ا خرى طبقً  سكككككككام األاألجراءات العمل في  إند من صككككككحة وسككككككالمة       أالت  .5

 للتعليمات.

المشكككككارنة في لجان اسكككككتالم سكككككجالت وعالمات وملفات الطلبة للموظفين  .6

 داخل الدائرة.  خر لىإالمنقولين من مكان 

وجه النشكككككاطات المتعلقة أعمال المختلفة والتد يق لكافة المتابعة الدورية لأل .7

 بالقبول والتسجيل.

ا حسكككككب ا وموثًقوتسكككككجيله  وتخريجه  صكككككحيحً ن  بول الطلبة أند من أالت .8

 صول.األ

تد يق معادالت المسكككككا ات الخاصكككككة بالطلبة المقبولين في الجامعة الذين  د  .9

 درسوا مسا ات من خارج الجامعة  بل  بوله  في الجامعة.

 خرى يكلف بها  س  التد يق من  بل المدير.أالقيام بأية أعمال  .10

 س  تد يق 

البيانات 

 والمعلومات

 

 

 الدائرة المالية

 المسؤولية اإلجراءات نوع االجراء

 نهاية الخدمة

 محاسب الرواتب .مراجعة  س  الرواتب للحصول على شهادات رواتب

 س  الصناديق  .مراجعة  س  الصناديق للحصول على نتاب موجه لضريبة الدخل

محاسب  /ةالخاص

صندوق نهاية 

 الخدمة

فلس  (200) براءة ذمة من ضككككككريبة الدخل وتقديمها مع طابعالحصككككككول على 

 .لقس  الرواتب
  س  الرواتب

الحصكككول على براءة ذمة من الجامعة وتقديمها لقسككك  الصكككناديق الخاصكككة للبدء  

 .بإجراءات صرف المستحقات المالية

 س  الصناديق 

محاسب  /ةالخاص

صندوق نهاية 

 الخدمة

الحصول على  رض 

 دخارإو سلفة أ

لكتروني للجكككامعكككة )خكككدمكككات   طالع على السككككككجالت من خالل المو ع اإل اإل

 .العاملين(

طالب القرض أو 

 السلفة
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نفيل للقرض ونفيلين للسككلفة   صككطحابإدخار بعد مراجعة محاسككب صككندوق اإل

 .والتو يع على نموذج خال

طالب القرض أو 

محاسب  السلفة/

 صندوق االدخار

طالب القرض أو  .دخار في اليوم التالي الستالم الشيكمراجعة محاسب صندوق اإل

 السلفة

الحصول على  رض 

 جامعي

 الطالب .تقدي  طلب الحصول على  رض جامعي

لجنة  روض  . روض الطلبةموافقة لجنة 

 الطلبة

 الطالب ونفيله .)دينار واحد( حضار طابعإتعبئة نمبيالة خاصة بعد 

محاسب  روض  .عكس الكمبيالة لحساب الطالب لدى  س  الواردات/ رسوم الطلبة

 الطلبة

 بض مبالغ التأمين 

 الصحي 

الطالب/ محاسب  .ورفعها للماليةإلى عمادة شؤون الطلبة وتد يقها  تسلي  المطالبات

التأمين الصحي 

في عمادة شؤون 

 الطلبة

     مراجعة معتمد الصرف في  س  الواردات بعد شهر من تاريخ تسلي  المطالبات        

 .دينار( 150 ل من أ)مبلغ 

 س   الطالب/

معتمد  الواردات/

 الصرف

 الطالب .دينار 150نثر من أذا نان المبلغ إعمان الطلبة  مراجعة بنك القاهرة/

مشروع موازنة 

 الجامعة

إعداد مشككروع موازنة الجامعة السككنوي وعرضككه على المجالس المختصككة في    

 س  الموازنة  الجامعة إل راره، ومتابعة بنود الموازنة أوًلا بأول.

 متابعة الحواالت المالية الصادرة والواردة للدائرة وغيرها من الحسابات.  الحواالت المالية والحسابات العامة

 االحتفاظ بالسجالت والنماذج والسندات حسب األصول. األرشيف

  بض الرسوم الجامعية من الطلبة وإيداعها في حسابات الجامعة. الرسوم الجامعية 

  س  الواردات

التزامات الجهات 

 الباعثة

الجهات الباعثة لتسكككديد االلتزامات المترتبة عليه  و بضكككها وإيداعها في  متابعة 

 حساب الجامعة.

المبالغ المستحقة على 

الشرنات والجهات 

 الرسمية

متابعة و بض المبالغ المسكككككتحقة للجامعة على الشكككككرنات أو األفراد أو الجهات 

 الرسمية وايداعها في حساب الجامعة. 

 الرواتب الشهرية 
سويات         إعدا شيكات وإعداد الت شهرية وارسالها للبنوك مع ال د جداول الرواتب ال

 المالية للمنتهية خدماته  تمهيًدا لصرف مستحقاته .
  س  الرواتب
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إعداد سندات 

 الصرف

إعداد سككندات صككرف المسككتحقات المالية لألفراد والشككرنات والجهات األخرى   

التي تتعامل معها الجامعة في ضككوء أوامر الصككرف القانونية والرسككمية وإعداد  

  س  النفقات الشيكات وتو يعها وتسليمها ألصحابها حسب األصول. 

تحويل مستحقات 

 المبعوثين

امعة الدارسككككككين في الخارج ومتابعة        تحويل المسككككككتحقات المالية لمبعوثي الج       

 بعثاته  وتسويتها عند انتهائها. 

المساعدات الطالبية 

 والتأمين الصحي 

تنفيذ  رارات لجان شككككككؤون الطلبة بصككككككرف المسكككككككاعدات ومطالبات التأمين           

الصحي للطلبة والقروض، ومتابعة تحصيل القروض منه  ومن نفالئه  و يدها 

 في السجالت. 
 س  الصناديق 

 الخاصة
استثمارات  روض 

 صندوق اإلدخار

متابعة اسككككككتثمارات صككككككندوق اإلدخار ومنح  روض للعاملين من الصككككككندوق    

 ابعة تسديدها، وتسوية مستحقات المنتهية خدماته  من الصناديق.  ومت

مطابقة حسابات 

 نك الشهريةبال

 س  الموازنة  مطابقة حسابات البنك الشهرية لدى الجامعة والصناديق التابعة لها. 

والحسابات 

  /العامة

 س  الصناديق 

 الخاصة

 السلف واألمانات
جميع أ سام  متابعة السلف واألمانات وإ فالها أوًلا بأول. 

 الدائرة المالية

 

 دائرة الموارد البشرية

 المسؤولية اإلجراءات نوع االجراء

 تعيينات  أعضاء

 هيئة التدريس 

 تنفيذ  رار مجلس العمداء بإصدار إبالغ التعيين. .1

 هيئة التدريس القس .تد يق نافة الشهادات والوثائق التي يزود بها عضو  .2

 تجهيز العقود وطباعتها وإرسالها الى دائرة الشؤون القانونية العتمادها. .3

طباعة نتاب التعيين وإرسكككككككاله إلى دائرة رئاسكككككككة الجامعة لتو يع الكتاب                .4

 والعقود.

إدخال نافة المعلومات الخاصكككككككة بعضككككككو هيئة التدريس إلى نظام الموارد               .5

 البشرية المحوسب.

 راق الملف المالي وإرسالها إلى الدائرة المالية.تجهيز نافة أو .6

 س  شؤون هيئة 

 التدريس

 

 القرارات الصادرة عن

 مجلس العمداء 

تنفيذ نافة القرارات الصككككادرة عن مجلس العمداء والخاصككككة بأعضككككاء هيئة    .1

 التدريس.

ادخال نافة الحرنات المحوسككككبة التي تتضككككمنها القرارات على نظام الموارد   .2

 البشرية المحوسب.
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إرسككككال الكتب التنفيذية الالزمة ألعضككككاء هيئة التدريس والوحدات التنظيمية  .3

 المختلفة.

 اإلجازات  السنوية 

والمرضية واإلجازات 

 االضطرارية

سنوية والمرضية بعد ورودها     .1 لى دائرة الموارد  إيت  معالجة نافة اإلجازات ال

 البشرية.

القانونية لبعض المعامالت التي تتطلب استشارات     يت  مخاطبة دائرة الشؤون   .2

  انونية.

 يت  مخاطبة اللجان الطبية المختلفة لإلجازات المرضية الطويلة.   .3

 يت  إصدار نافة الكتب التنفيذية الالزمة وإدخالها إلى نظام الموارد المحوسب. .4

 الزيادات السنوية
ألعضكككاء هيئة التدريس وتد يقه ف شكككهري بالزيادات السكككنوية  شكككيت  إصكككدار ن

 وإرساله الى الدائرة المالية العتماده.

 شهادة الخبرة

 عد لطلب شهادة الخبرة من عضو هيئة التدريس.يت  استالم النموذج الُم .1

من خالل نظام الموارد البشككككككرية  ًيايت  اسككككككتخراج شككككككهادة الخبرة الالزمة  ل .2

 .المحوسب

 براءة الذمة
نتهاء خدماته  من إلكترونية ألعضكككككاء هيئة التدريس عند إنشكككككاء براءة الذمة اإل

 الجامعة.

تعيينات الموظفين 

 والمستخدمين

 مخاطبة الوحدات التنظيمية لتعبئة الشواغر في جدول التشكيالت. .1

 وظائف شاغرة والشروط الالزمة.استالم طلبات اإلعالن عن  .2

 مخاطبة رئاسة الوزراء لطلب استثناء بالتعيين. .3

 مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتعبئة الشواغر من مخزون الديوان. .4

مخاطبة دائرة العال ات العامة لإلعالن في الصكككككحف الرسكككككمية وعلى مو ع   .5

 الجامعة الرسمي عن األسماء المطلوبة.

بالتنسككككككيق مع الجهة طالبة الوظيفة وديوان الخدمة             جراء االمتحان العملي  إ .6

 المدنية.

صدار الكشف الالزم بعد تعبئته حسب األصول باألسماء والعالمات وترتيب إ .7

 المتقدمين التنافسي.

 تحديد موعد للمقابالت الشخصية. .8

 مخاطبة دائرة العال ات العامة لإلعالن عن األسماء المطلوبة. .9

 والشهادات المقدمة والخبرات لتحديد الراتب.دراسة الوثائق  .10

 لى دائرة الشؤون القانونية العتمادها.إتجهيز العقود وطباعتها وإرسالها  .11

طباعة نتاب التعيين وإرسكككككككاله إلى دائرة رئاسكككككككة الجامعة لتو يع الكتاب           .12

 والعقود.

إدخال نافة المعلومات الخاصة بالموظف المعين إلى نظام الموارد البشرية   .13

 حوسب.الم

 س  شؤون 

الموظفين 

 والمستخدمين
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 تجهيز نافة أوراق الملف المالي وإرسالها إلى الدائرة المالية. .14

 تجديد العقود

 متابعة تجديد العقود وتصنيف العاملين في الو ت المحدد. .1

 مخاطبة مدراء الوحدات التنظيمية وإبداء الرأي. .2

 األداء والكتب الالزمة. صدار تقايي إ .3

 دخال القرارات الصادرة إلى نظام الموارد البشرية المحوسب.إ .4

 .لى الوحدات التنظيمية المختلفةإإرسال الكتب التنفيذية  .5

 الترفعيات

إلصكككدار القرارات في  لترفيعات  بل و ت الترفيع تمهيًداجراءات اإيت  البدء ب .1

 و تها.

األداء ومذنرات إبداء الرأي والتنسكككيبات وإرسكككالها إلى    صكككدار نماذج تقايي إ .2

 الوحدات المختلفة.

خالهكا الى النظكام المحوسكككككككب من  بكل الوحدات             .3 اعتمكاد تقكايي  األداء بعكد إد

 التنظيمية.

والملفات للعاملين وإصككككككدار الترفيعات بعد تحقيق نافة  دراسككككككة نافة التقايي  .4

 الشروط المطلوبة.

اجراء الحرنات المحوسككككككبة الالزمة على نظام الموارد البشككككككرية ومتابعة              .5

 تنفيذها مع الدائرة المالية.

 اللجان األولى والثانية

 بداء الرأي.إاستالم المعاملة والبدء في إجراءات  .1

ا لعرضككككها على اللجان  القضككككايا من حيث تحقيق الشككككروط تمهيًدتجميع نافة  .2

 المختلفة.

 تحضير نافة القضايا مع الملفات المطلوبة. .3

 عقد االجتماع بالتنسيق مع دائرة رئاسة الجامعة. .4

 إصدار الكتب الرسمية الالزمة. .5

 .متابعة نافة اإلجراءات الالزمة على نظام الموارد البشرية المحسوب .6

 اإلجازات السنوية

والمرضية واإلجازات  

 ضطراريةاإل

سنوية والمرضية بعد ورودها     .1 لى دائرة الموارد  إيت  معالجة نافة اإلجازات ال

 البشرية.

يت  مخاطبة دائرة الشؤون القانونية لبعض المعامالت التي تتطلب استشارات       .2

  انونية.

 يت  مخاطبة اللجان الطبية المختلفة لإلجازات المرضية الطويلة.   .3

البشككككرية تب التنفيذية الالزمة وإدخالها إلى نظام الموارد يت  إصككككدار نافة الُك .4

 المحوسب.

 الزيادات السنوية
ف شهري بالزيادات السنوية للموظفين اإلداريين والمستخدمين  شيت  إصدار ن .1

 الدائرة المالية العتماده.وتد يقه وإرساله الى 

 يت  استالم النموذج المعد لطلب شهادة الخبرة. .1 شهادة الخبرة
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من خالل نظام الموارد البشككككككرية  تخراج شككككككهادة الخبرة الالزمة  لًيايت  اسكككككك .2

 .المحوسب

 براءة الذمة
نتهاء إإنشككككاء براءة الذمة االلكترونية للموظفين اإلداريين والمسككككتخدمين عند  .1

 خدماته  من الجامعة.

 القرارات الصادرة عن

 مجلس العمداء ولجنة 

  ضايا المبعوثين 

 استالم طلبات اإلعالن عن البعثات والشروط الالزمة. .1

الرسكككككمية وعلى مو ع مخاطبة دائرة العال ات العامة لإلعالن في الصكككككحف  .2

 الجامعة الرسمي عن البعثات المطلوبة.

 مخاطبة دائرة العال ات العامة لإلعالن عن األسماء المطلوبة. .3

 لى دائرة الشؤون القانونية العتمادها.إتجهيز العقود وطباعتها وإرسالها  .4

إلى دائرة رئاسككككككة الجامعة لتو يع   ابتعاث وإرسككككككاله طباعة نتاب اإليفاد واإل .5

 الكتاب والعقود.

 جراء الرهن الالزم الستكمال إجراءات البعثة.إ .6

إدخكال نكافكة المعلومكات الخككاصكككككككة بكالمبعوث إلى نظككام الموارد البشككككككريكة           .7

 المحوسب.

 إرسال الكتب التنفيذية الالزمة للمبعوث. .8

 ين.إرسال المذنرات والكتب الخاصة بالمخصصات المالية للمبعوث .9

متابعة نافة شؤون المبعوثين منذ التحا ه  بالبعثة ولحين تخرجه  وعودته    .10

 للجامعة.

  س  البعثات

 تصاريح العمل

 مخاطبة هيئة اعتماد مؤسسات التعلي  العالي. .1

 مخاطبة ديوان الخدمة المدنية. .2

 بعد أخذ الموافقات الالزمة يت  مخاطبة وزارة العمل ث  وزارة الداخلية. .3

ربد إلصكككككككدار تصككككككريح العمل     إيقوم الموظف المعني بمراجعة مكتب عمل     .4

 الالزم.

 .إصدار إذن اإل امة السنوية من المرنز األمني .5
 س  التسهيالت 

 والسفر

 تذانر السفر

 ستالم المعامالت الخاصة بسفر أعضاء هيئة التدريس.إ .1

 المحددة.مخاطبة الملكية األردنية لحجز التذانر حسب مواعيد السفر  .2

 ستالم المعامالت الخاصة بالمبعوثين.إ .3

 مخاطبة الملكية األردنية لحجز التذانر حسب مواعيد السفر المحددة. .4

 صدار نتب تسهيل مهمة الالزمة لمن يرغب بالسفر.إ .1 تسهيل المهمة

 المطالبات الطبية

 المطالبات الواردة من الجهات الطبية المختلفة. ستالمإ .1

 تد يق نافة الفواتير الطبية. .2

 لى نظام الموارد البشرية المحوسب.إدخال الفواتير إ .3

 طباعة الكتب الالزمة لمخاطبة الدائرة المالية إلجراء الحس  والصرف. .4

 ينات س  التأم

 



55 

 

 المسؤولية اإلجراءات نوع االجراء

 مخاطبة الجهات الطبية ومتابعة معامالتها في أو اتها المحددة. .5

 االشترانات
 صدار تعمي  سنوي لتحديث البيانات الخاصة بنظام التأمين الصحي للعاملين.إ .1

 تغيير درجة التأمين الصحي حسب طلب وفق النموذج المعد لذلك. .2

شهادات التأمين 

 الصحي
 في حال السفر خارج البالد. مهااستخدإصدار شهادة تأمين صحي للعاملين إل .1

 لجنة التأمين الصحي

 بداء الرأي.إاستالم المعاملة والبدء في إجراءات  .2

ا لعرضككككها على اللجان  تجميع نافة القضككككايا من حيث تحقيق الشككككروط تمهيًد .3

 المختلفة.

 تحضير نافة القضايا مع الملفات المطلوبة. .4

 الجامعة.عقد االجتماع بالتنسيق مع دائرة رئاسة  .5

 إصدار الكتب الرسمية الالزمة. .6

 .متابعة نافة اإلجراءات الالزمة على نظام الموارد البشرية المحوسب .7

 حجز شقق العقبة
و من أاسككتقبال المعامالت الخاصككة بحجز شككقق العقبة من خالل طلب العامل   .1

 خالل المراسالت الرسمية.

  س  اإلسكان

 

 .معامالت التبادل الثقافي وحجز شقق حسب الشواغر المتوفرةمتابعة  .1 حجز شقق الضيافة

 صيانة الشقق

 استقبال طلبات الصيانة من سانني شقق الجامعة. .1

 .متابعة الصيانة مع دائرة اإلنتاج والصيانة والتدريب .2

 تقدي  التقارير الالزمة بعد إجراء الصيانة. .3

 مهام الديوان

 نافة المعامالت.استالم البريد الوارد وأرشفة  .1

لى الوحدات التنظيمية   إأرشككككككفة معامالت البريد الصكككككككادر ومتابعة توزيعها          .2

 المختلفة.

 متابعة إجراءات البريد مع األ سام المعنية والسيد مدير الدائرة. .3

 .اد نشوف الذمة الالزمة الكترونًيا وور ًياإعد .4

فة اإل         .5 عة نظام األرشكككككك تاب ثه مع الوحدات المختل       م ية وتحدي فة ومرنز  لكترون

 الحاسب والمعلومات.

 متابعة المو ع الرسمي للدائرة. .6

  س  الديوان

 

 دائرة الشؤون القانونية 

 المسؤولية اإلجراءات نوع اإلجراء

مهام  س  العقود 

االستشارات و

 القانونية

ا المشارنة في صياغة العقود واالتفا يات والتعهدات التي تكون الجامعة طرًف .1

 واعتمادها  بل تو يعها.فيها 
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تقدي  االسككتشككارات القانونية لجميع وحدات الجامعة من خالل رئيس الجامعة  .2

 ونواب رئيس الجامعة.

 تب ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد وديوان المظال .الرد على ُن .3

 س  العقود 

االستشارات 

 القانونية

مهام  س  لجان 

التحقيق 

واإلجراءات 

 التأديبية 

تقدي  المشككورة القانونية للمجالس التأديبية في الجامعة والمشككارنة في وضككع    .1

 تهام بحق المتهمين.إلوائح ا

 أمانة سر لجان التحقيق المختلفة في الجامعة. .2

 تشكيل لجان التحقيق. .3

العككاملين والعمككل  تكد يق ومراجعككة  رارات العقوبكات التككأديبيككة الوا عككة على    .4

 لألنظمة المعمول بها. إعادة المخالف منها لتصويبه وفًقاعلى إ رارها و

 إعداد نتب العقوبات للعاملين. .5

مجلس التأديبي أو   المتابعة إعداد نتب اإليقاف عن العمل للعامل المحال إلى            .6

المدعي العام أو المحكمة المختصككككة، ومتابعة هذه القضككككايا ابتداًء من تاريخ  

 حالة وحتى صدور الحك  القطعي.اإل

إعداد نتب السككككككماح للموظف بالعودة إلى عمله إذا تمت إحالته من المدعي              .7

نحة غير مخلة بالشرف وصدور     العام إلى المحكمة المختصة الرتكابه أي جُ 

 حك   طعي.

 دراسة االعتراضات والتظلمات على القرارات التأديبية. .8

 القضايا التي تختص بعمل القس .إبداء الرأي القانوني في  .9

 الرد على االستيضاحات الواردة من األجهزة الر ابية.  .10

 حفظ ملفات التحقيق في القضايا التحقيقية المتعلقة بالعاملين.  .11

 س  لجان 

التحقيق 

واإلجراءات 

 التأديبية

مهام  س  

القضايا 

 والمتابعة 

المقامة على الجامعة وإعداد  متابعة القضكككككايا الخاصكككككة بالجامعة والقضكككككايا   .1

 المخاطبات والمراسالت الالزمة لهذه القضايا من وثائق ومستندات.

تب تبليغ بعد توجيه اسككككتالم التبليغات القضككككائية الخاصككككة بالجامعة وإعداد ُن .2

 رئيس الجامعة بشأنها ومتابعة ما يتعلق بها.

 ملفاتها.متابعة  ضايا الجامعة بالتنسيق مع محامي الجامعة وحفظ  .3

 إبداء الرأي في النزاعات الحقو ية والجزئية المتعلقة بالعاملين في الجامعة. .4

 

 

 

 س  القضايا 

 والمتابعة

مهام  س  

 الديوان

استالم جميع المعامالت الواردة إلى الدائرة وتسجيلها وأرشفتها ونذلك جميع  .1

 المعامالت الصادرة عن الدائرة بعد تد يقها وأرشفتها.

 ملين بالدائرة على النظام الخال به.اتقارير أداء العدخال إ .2

جككازات المتعلقككة بككالعككاملين في الككدائرة على النظككام   دخككال المغككادرات واإلإ .3

 الخال به.

  س  الديوان

 عالمإلدائرة العالقات العامة وا



57 

 

 المسؤولية االجراءات نوع االجراء

مهام رئيس  س  

 الديوان

 أرشفة الديوان الوارد. .1

 أرشفة البريد الصادر. .2

 إدخال اإلجازات والمغادرات. .3

 رشيف الدائرة.أشراف على اإل .4

 تأمين األعالم وصور العائلة الهاشمية لجميع وحدات الجامعة. .5

 تأمين القرطاسية والمستلزمات للموظفين. .6

 

 

 رئيس الديوان

عداد التقرير إ

 الصحفي اليومي

 لكترونية.خبارية اإلعلى الصحف الرسمية اليومية، والموا ع اإل طالعاإل .1

ي خبر يخص جامعة اليرموك، أو التعلي  العالي بشكل  أخذ نسخة ور ية من  أ .2

 عام، ووضعها على ور ة خاصة بالتقرير الصحفي.

تصكككوير أربع نسكككخ من التقرير ووضكككعها في ملفات خاصكككة بعطوفة رئيس     .3

 الجامعة ونوابه.

 ير في ملف خال في  س  اإلعالم.أرشفة التقر .4

 المحرر

تغطية زيارات 

الوفود واألنشطة 

التي تنظمها وحدات 

 الجامعة.

 تغطية المناسبات. .1

 نتابة خبر عن المناسبة. .2

 رفع الخبر على مو ع الجامعة اإللكتروني وشبكة جامعة اليرموك اإلعالمية. .3

اإللكتروني الخال رسككككككال الخبر مرفق مع صككككككور المناسككككككبة إلى البريد   إ .4

 بالصحف الرسمية، والموا ع اإلخبارية.

 المحرر

نباء أعداد نشرة إ

 خباريةاليرموك اإل

 تض  هذه النشرة نافة أخبار وفعاليات الجامعة، نشرة نصف شهرية. .1

جامعات                .2 فات خاصكككككككة إلى مختلف ال ها في مغل عد طباعت توزيع النشككككككرة ب

 الجامعة المختلفة.األردنية الرسمية والخاصة، ووحدات 

 المحرر

طباعة المطبوعات 

 والمنشورات

 طلب العمل.

 

الجهة صاحبة 

 العال ة

مدخل  إدخال المعلومات على جهاز الحاسوب.

المعلومات/ 

 الجهة الطالبة

مصم   التصمي .

 متخصص

فني متخصص  سحب األفالم وفرز األلوان.

 بفرز األلوان

 المونتاجفني  المونتاج واإلخراج.
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( مع التحميض، تمهيًدا لعملية الطباعة على الماننه الخاصككككة،  Plateطبع بليت )

ويحدد ذلك حسككككككب المواصككككككفات الفنية التي تعتمد على الكمية والقياس ونوعية   

 الورق.

فني متخصص 

بعمل بليت 

(Plate )

 والتحميض

 فني الطباعة الطباعة.

 المطبعة والتحرير)القص( ث  التبكيت وتسلي  المادة ألصحاب العال ة.التجميع والتجليد 

تخطيط اليافطات 

 واللوحات اإلرشادية

 بيض أو معدن.أتت  على ألواح من البالستيك أو على خام  ماش 
 فني التخطيط

عداد للنشاطات اإل

)مؤتمر، ندوة، 

ورشة عمل، 

 احتفال،.. الخ(

المرنز صككاحب النشككاط من خالل العضككوية في اللجنة  التنسككيق مع الكلية أو  .1

 التحضيرية للمؤتمر أو الندوة.

الحجز للمشارنين في فنادق عن طريق الكتابة له  عن عدد المشارنين ومدة   .2

 الحجز ونوع الحجز.

استقبال المشارنين في المطار من خارج األردن، بواسطة تسيير وسائل نقل    .3

إلى مكان ا امته  في الفنادق، ونذلك العودة  بالتنسيق مع  س  الحرنة ونقله    

 الى المطار.

 تحضير وتجهيز القاعات الخاصة الفتتاح المؤتمر، والمحاضرات والنقاش. .4

اسككتقبال نبار الضككيوف والمسككؤولين والمشككارنين في المؤتمر وحجز أمانن  .5

 خاصة له  في حفل االفتتاح.

يع النشككككاطات، من تأمين الدع  اللوجسككككتي للمشككككارنين في المؤتمرات وجم  .6

طعككام وشككككككراب ورحالت تعريفيككة وذلكك بكالتنسككككككيق مع وحكدات الجككامعككة      

 المختلفة.

حاث،                .7 حاث، وملخصكككككككات أب بالمؤتمر من أوراق وأب ما يتعلق  نل  عة  طبا

بأسكككماء المشكككارنين، وشكككهادات مشكككارنة واللوحة الرئيسكككية باسككك      وباجات

 لخ وذلك بالتنسيق مع مطبعة الجامعة.إالمؤتمر.. 

توثيق النشكككككككاطات الثقافية والعلمية التي تت  في الجامعة وتدوين المعلومات            .8

 أو بموجب سجالت تعد لهذه الغاية. لكترونًيا،إالمتعلقة بها 

برنامج الموس  الثقافي )مؤتمرات، ندوات، ورش عمل( المشارنة في وضع  .9

من خالل التعمي  على وحدات الجامعة لتضككككمين جميع النشككككاطات وبشكككككل   

سنوي، وإعداد برنامج بهذه النشاطات حسب نشاط نل نلية وحسب التسلسل   

 الزمني لكل نشاط.

ستقبال  س  اإل

نشطة واأل

فرع  /الجامعية

 الضيافة

 

استقبال الوفود و 

 وار الجامعةز

التنسكككيق المسكككبق مع الجهة الزائرة واسكككتقباله  وتقدي  الهدايا المختارة ندرع أو    

 عل  الجامعة من  بل األستاذ الرئيس.

ستقبال  س  اإل

واألنشطة 

 الجامعية
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 وائ  الدعوات 

 الرسمية

إعداد ومتابعة تحديث وتد يق القوائ  الخاصكككككككة بالدعوات الرسككككككمية لمختلف                 

 المناسبات في الجامعة وطباعتها.

عضاء هيئة أاستقبال 

التدريس الجدد 

 المعينين في الجامعة

دعوته  لحفل خال بهذه المناسبة برعاية األستاذ الرئيس بإلقاء محاضرة علمية     

 بهذه المناسبة.

زيارات طلبة 

الجامعات ونليات 

المجتمع والمدارس 

 في المملكة للجامعة

 المسبق مع الجهة الزائرة وإعداد برامج زيارة، واستقباله  ومرافقته .التنسيق 

عال ات الجامعة مع 

مؤسسات المجتمع 

 المحلي

رى التعاون العلمي والثقافي واالجتماعي بين الجامعة ومؤسككككككسكككككككات          توثيق ُع

المجتمع المحلي من رسكككككميين وا تصكككككاديين والشكككككخصكككككيات األخرى من أجل    

مسكككككيرة الجامعة، ونسكككككب دعمه  المادي والمعنوي لتحقيق مشكككككارنته  في دفع 

أهدافها، والتنسككيق مع هذه المؤسككسككات في حال رغبتها بإ امة نشككاطات علمية أو  

 اجتماعية داخل الجامعة.

 العال ات الدولية

ترتبط الجامعة بعدد من االتفا يات الثقافية والعلمية مع الجامعات خارج األردن               

ذ يقوم فرع العال ات الدولية باسكككتقبال الطلبة من خارج األردن ضكككمن اتفا يات  إ

تبادل الطلبة وإعداد برامج له ، ومتابعة إ امته  مع الجهات األمنية، وإصكككككككدار           

ت الطبية الالزمة في المؤسسات الطبية    هويات طلبة بأسمائه ، وإجراء الفحوصا  

 حين  دومه  الى الجامعة.

فرع العال ات 

 الدولية

 

 ة الحسين بن طاللمكتب

 المسؤولية اإلجراءات نوع اإلجراء

فهرسة وتصنيف 

الكتب العربية 

الواردة من  س  

 التزويد

 ا.استالم الكتب وفرزها وترتيبها هجائًي .1

البحث عن عناوين الكتب الجديدة في مكتبة الجامعة من خالل نظام المكتبة             .2

المتكككامككل هورايزن )و/أو( في مكتبككات الجككامعككات الحكوميككة الرسككككككميككة     

 األعضاء في مرنز التميز )و/أو( الفهرس العربي الموحد.

فإذا ل  تكن متوفرة في أي مما سككككبق فيت  فهرسككككة الكتاب فهرسككككة وصككككفية  .3

 فته على نظام المكتبة.وموضوعية وإضا

إذا توفر الكتاب في إحدى مكتبات الجامعات الحكومية الرسكمية فيت  إضكافة    .4

 ر   تسلسل الكتاب إلى السجل الموجود.

إذا توفر الكتاب في الفهرس العربي الموحد فيت  اسككتيراد التسككجيلة الخاصككة   .5

 بالكتاب ودمجها مع نظام المكتبة المتكامل هورايزن.

 س  الفهرسة 

والتصنيف 

 والتكشيف
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  التصكككنيف )ر   االسكككتدعاء( على الكتاب وارسكككاله  إلى  سككك     يت  نتابة ر  .6

 التجليد.

فهرسة وتصنيف 

الكتب االجنبية 

الواردة من  س  

 التزويد

 استالم الكتب وفرزها وترتيبها هجائًيا. .1

البحث عن عناوين الكتب الجديدة في مكتبة الجامعة من خالل نظام المكتبة             .2

المتكككامككل هورايزن )و/أو( في مكتبككات الجككامعككات الحكوميككة الرسككككككميككة     

األعضكككككككاء في مرنز التميز )و/أو( مكتبة الكونجرس )و/أو( مكتبة اوهايو     

 .OCLC)و/أو( 

الكتاب فهرسككككة وصككككفية فإذا ل  تكن متوفرة في أي مما سككككبق فيت  فهرسككككة  .3

 وموضوعية وإضافته على نظام المكتبة.

إذا توفر الكتاب في احدى مكتبات الجامعات الحكومية الرسكمية فيت  إضكافة    .4

 ر   تسلسل الكتاب إلى السجل الموجود.

   OCLCو( أإذا توفر الكتاب في مكتبة الكونجرس )و/أو( مكتبة أوهايو )و/   .5

لكتاب ودمجها مع نظام المكتبة المتكامل فيت  اسكككتيراد التسكككجيلة الخاصكككة با

 هورايزن.

رسكككاله  إلى  سككك   إيت  نتابة ر   التصكككنيف )ر   االسكككتدعاء( على الكتاب و  .6

 التجليد.

 س  الفهرسة 

والتصنيف 

 والتكشيف

فهرسة وتصنيف 

الرسائل الجامعية 

الواردة من  س  

المكتبة العربية 

 الر مية

 الرسائل وفرزها وترتيبها هجائًيا. ستالمإ .1

بة                 .2 جامعة من خالل نظام المكت بة ال ئل في مكت البحث عن عناوين الرسكككككككا

و( في مكتبككات الجككامعككات الحكوميككة الرسككككككميككة    أالمتكككامككل هورايزن )و/

 و( الفهرس العربي الموحد.أاألعضاء في مرنز التميز )و/

الة فهرسكككة وصكككفية فإذا ل  تكن متوفرة في أي مما سكككبق فيت  فهرسكككة الرسككك .3

ضكافتها على نظام المكتبة المتكامل هورايزن ونظام المكتبة  إوموضكوعية و 

 العربية الر مية.

إذا توفرت الرسككككككالة في إحدى مكتبات الجامعات الحكومية الرسككككككمية فيت    .4

 ضافة ر   تسلسل الرسالة إلى السجل الموجود.إ

يراد التسككككككجيلة  إذا توفرت الرسككككككالة في الفهرس العربي الموحد فيت  اسككككككت  .5

 الخاصة بالرسالة ودمجها مع نظام المكتبة المتكامل هورايزن.

س موضوع  أيت  إضافة ر   التصنيف )ر   االستدعاء( للرسالة ووضع ر          .6

 لها.

 س  الفهرسة 

والتصنيف 

 والتكشيف

معالجة الكتب الواردة 

 من األ سام الفنية 

البحث عن عناوين هذه الكتب في نظام المكتبة المتكامل هورايزن ومطابقتها ث             

 تصحيح األخطاء.

 س  الفهرسة 

والتصنيف 

 والتكشيف
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معالجة المصادر 

 اإللكترونية

البحث عن هذه العناوين في مكتبة الجامعة من خالل نظام المكتبة المتكامل             .1

و( في مكتبات الجامعات الحكومية الرسكككككمية االعضكككككاء في  أهورايزن )و/

 و( مكتبة الكونجرس.أمرنز التميز )و/

فإذا ل  تكن متوفرة في أي مما سبق فيت  فهرسة المصدر اإللكتروني فهرسة  .2

 على نظام المكتبة. وصفية وموضوعية وإضافته

إذا توفر المصككككككككدر اإللكتروني في إحككدى مكتبككات الجككامعككات الحكوميككة     .3

 الرسمية فيت  إضافة ر   تسلسل الكتاب إلى السجل الموجود.

إذا توفر المصكككككككدر االلكتروني في مكتبة الكونجرس )و/أو( مكتبة اوهايو       .4

الخاصككة بالكتاب ودمجها مع نظام  فيت  اسككتيراد التسككجيلة   OCLCو( أ)و/

 المكتبة المتكامل هورايزن.

يت  نتابة ر   التصنيف )ر   االستدعاء( على المصدر اإللكتروني وإرساله    .5

 إلى  س   واعد البيانات.

 س  الفهرسة 

والتصنيف 

 والتكشيف

 تكشيف الدوريات

  راءة المقال  راءة فاحصة واعية. .1

 تحليل محتوى الدورية. .2

 صياغة رأس موضوع مناسب للمقاالت المختلفة. .3

 س  الفهرسة 

والتصنيف 

 والتكشيف

 شتراك بالدورياتاإل

يقوم رئيس القس  بالتنسيق مع رؤساء األ سام األناديمية أو من خالل السادة   .1

ستالم  ائمة بالدوريات المطلوبة للغايات البحثية       سية با أعضاء الهيئة التدري

 والتدريسية.

ف المختص بمراجعكككة القكككائمكككة المكككذنورة وحسكككككككككاب نلفكككة     يقوم الموظ .2

 االشترانات المطلوبة وتفقد الميزانية المتاحة.

 يقوم رئيس القس  برفع تقرير وافي إلدارة المكتبة إلبداء الرأي والتوجيهات. .3

عند الموافقة، يقوم رئيس القسككككك  بإجراء االتصكككككاالت مع الناشكككككرين أو مع  .4

 شتراك.المجالت المعنية مباشرة لغايات اإل

 

  س  الدوريات

 استالم الدوريات

يقوم رئيس القسككك  باسكككتالم الدوريات الجديدة وإعداد الدوريات المتوفرة من   .1

  س  الديوان.

للدوريات الجديدة وفق األسكككس  يقوم الموظف المختص بإنشكككاء سكككجل جديد   .2

 المعمول بها في القس .

 يقوم الموظف المختص بتسجيل أعداد الدوريات المتوفرة الغير مسجلة. .3

 يت  اضافة عنوان الدورية الجديدة لكشف عناوين الدوريات. .4

يتولى رئيس القسكككك  إعادة مخاطبة الناشككككرين لغايات إعادة إرسككككال األعداد     .5

 النا صة.

 قس  بمعالجة الدوريات العربية المحكمة.مالحظة: يختص ال

  س  الدوريات
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 تكشيف الدورية

بحاث في نل   دخال المقاالت واأل  إيقوم الموظف المختص بتكشككككككيف الدوريات ب    

 ورانل.أعد البيانات امجلة وعدد في الجدول المخصص لها على نظام  و

 سس المعمول بها في القس .تت  عملية التكشيف وفق األ

دخالها موظف إموظف مختص بتد يق ومراجعة بيانات التكشككيف التي  ام بيقوم 

 التكشيف

  س  الدوريات

إرسال العدد 

)األعداد( إلى 

 المطبعة

من العككدد    PDFفي حككال عككدم العثور على نسككككككخككة   -يقوم الموظف المختص

بككإرسككككككككال العككدد )األعككداد( المطلوب العمككل عليهككا إلى   -نترنككتالمعني على اإل

سهل        المطبعة لغايات  صها وتحويلها إلى مجموعة منفصلة من الورق المفرد لي

التعامل معها على الماسكككح الضكككوئي وذلك من خالل نموذج خال يحتوي على   

 عناوين الدوريات وإعدادها.

  س  الدوريات

استالم أعداد 

 المجالت من المطبعة

ومطابقتها بالكشككف  يقوم الموظف المختص باسككتالم أعداد المجالت من المطبعة

 المرسل لغايات التأند من عدم فقدان شيء مما ت  ارساله.

 

  س  الدوريات

 تفريد الورق

يقوم الموظف المختص بالماسكككككح الضكككككوئي بالتعاون مع طلبة التشكككككغيل لغايات 

إتمام عملية تفريد الورق وفصككله عن بعضككه البعض لتسككهيل عملية سككحبه على    

 وتحويله إلى نسخة إلكترونية.الماسح الضوئي 

  س  الدوريات

السحب على الماسح 

 الضوئي

يقوم الموظف المختص بتهيئة الماسككح الضككوئي للتعامل مع النسككخة الور ية     .1

والقيككام بجميع التعريفككات الالزمككة بنككاًء على حج  الورق أو طبيعككة الورق    

للحصول على نسخة )ملون، أبيض وأسود، رمادي( د ة الخط و نل ما يلزم 

 نظيفة من هذا العدد.

 القيام بعمليات التنظيف واإلزاحة والترتيب للعدد الواحد. .2

عند إنتهاء عملية السكككككحب يت  وضكككككع نسكككككخة المجلة اإللكترونية على مجلد   .3

سنة إضافة لتاريخ      إخال على جهاز الحاسب محفوًظا ب  س  المجلة والعدد ال

 (.حصائيات العملإاإلنتهاء منه )لغايات 

  س  الدوريات

رسال العمل لقس  إ

 المكتبة الر مية

يقوم الموظف المختص بإعداد نموذج يحتوي على اسكككككك  المجلة وأعدادها            .1

وتجهيز األعداد الور ية التي ت  تسككجيلها وإرسككالها إلى  سكك  المكتبة العربية   

الر مية إضافة إلى ملف النسخ اإللكترونية المسحوبة على الماسح الضوئي          

 إلتمام إجراءات العمل عليها.

يقوم رئيس القسكككككك  بوضككككككع النسككككككخ اإللكترونية ألعداد المجالت المطلوب     .2

 إرسالها للر مية على مجلد خال مشترك بين القسمين.

  س  الدوريات

استقبال العمل من 

  س  المكتبة الر مية

ة له  يقوم رئيس  س  المكتبة العربية الر مية بوضع النسخ اإللكترونية المرسل .1

من  سكككك  الدوريات بعد اإلنتهاء منها على مجلد مشككككترك خال لهذه المهمة  
  س  الدوريات
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نما يقوم بإعادة النموذج المرسل له من الدوريات موضًحا عليه ما ت  انجازه 

 الى  س  الدوريات.

لكترونية للنسككككككخ المختلفة     يقوم رئيس  سكككككك  الدوريات بمعالجة األعداد اإل         .2

عداد المشغولة   الرئيسي لغايات حفظها وتغيير حالة األ وتحويلها على الخادم 

 إلى الحالة النهائية.على النظام 

إرسال الدوريات 

لقس  الفهرسة 

 والتصنيف

رسككككككال أعداد الدوريات التي تّ  اإلنتهاء منها إلى  سكككككك   إيقوم الموظف المعني ب

س موضككوع للمقال  تمام العمل من خالل صككياغة رأإالفهرسككة والتصككنيف لغاية  

 والبحث المعني.

  س  الدوريات

استالم الرسالة 

 )الرسائل( الجامعية

يقوم الموظف المختص باستالم نسخ الرسائل الجامعية )مع اال رال المدمجة(      

ند من احتوائها على صككككككفحة التوا يع الخاصككككككة  أالواردة من  سكككككك  التزويد والت

 بالمشرف والمنا شين بشكل رسمي.

 ت س  الدوريا

تسجيل الرسالة 

 )الرسائل( الجامعية

يقوم الموظف المختص بتسكككككجيل وتفعيل سكككككجل المعلومات الخال بالرسكككككائل  

  س  الدوريات الجامعية على نظام المكتبة العربية الر مية.

 تكشيف الرسالة

 يقوم الموظف المختص بتكشيف الرسالة على نظام المكتبة العربية الر مية. .1

كترونية من نل الرسكككائل المطلوبة  إليقوم الموظف المختص بوضكككع نسكككخة   .2

 على مجلد خال مشترك مع رئيس القس .

  س  الدوريات

رسال العمل لقس  إ

 المكتبة الر مية

يقوم الموظف المختص بإعداد نموذج يحتوي على عناوين الرسائل الجامعية  .1

ضكككافة إلى  إالتي يجب تسكككجيلها وإرسكككالها إلى  سككك  المكتبة العربية الر مية   

لكترونية المسكككحوبة على الماسكككح الضكككوئي إلتمام إجراءات  ملف النسكككخ اإل

 العمل عليها.

لرسائل الجامعية المطلوب   يقوم رئيس القس  بوضع النسخ اإللكترونية لهذه ا     .2

إرسكككالها للر مية على مجلد خال مشكككترك بين القسكككمين وإرسكككال الرسكككائل  

 الور ية والنماذج الخاصة بها إلى  س  المكتبة العربية الر مية.

  س  الدوريات

استقبال العمل من 

  س  المكتبة الر مية

لكترونية الخاصككة  يقوم رئيس  سكك  المكتبة العربية الر مية بوضككع النسككخ اإل  .1

نتهاء منها على بالرسككككائل الجامعية والمرسككككلة له من  سكككك  الدوريات بعد اإل

عادة النموذج المرسككككككل له من إمجلد مشككككككترك خال لهذه المهمة نما يقوم ب

 إنجازه. الدوريات موضحا عليه ما تّ 

يقوم رئيس  سكك  الدوريات بمعالجة النسككخ الخاصككة بالرسككائل الجامعية فيت       .2

يداع نسككخة في االرشككيف ونسككخة من الرسككالة في المجلد الخال بالجامعة    إ

األردنية و خر في المجلد الخال بدار المنظومة ووضع ملخص الرسالة في 

 المجلد الخال بالبحث العلمي.

  س  الدوريات

 بةإعارة المواد المكت
 . شخصًيا إحضار الهوية سارية المفعول للمستفيد .1

 إحضار المواد المكتبية المنوي استعارتها.  .2
 عارة س  اإل
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ستفيد على نظام معلومات المكتبة والتأند من حالة   .3 إدخال الهوية الجامعية للم

 م ال.أعارة هل يسمح له باإل

إدخكككال المواد المراد إعكككاراتهكككا على نظكككام معلومكككات المكتبكككة عن طريق   .4

 )الترميز العامودي(. البارنود

أسكككبوعين للطالب وفصكككل دراسكككي    خت  الكتب بالخت  الخال باإلعارة لمدة .5

 ألعضاء هيئه التدريس. 

 تفريع الشحنة الكهربائية من الكتاب وإعطائه للمستفيد. .6

إرجاع المواد 

 المكتبية المعارة

 رجاع.المكتبة الخال باإلإدخال المواد المكتبية على نظام معلومات  .1

 أم ال. التأند من حالة المواد المكتبية تالفة .2

 م ال.أالتأند من وجود غرامات مالية على المواد المرجعة  .3

 رجاع.ختمها بالخات  الخال باإل .4

 إعاده الشحنة الكهربائية للمواد المكتبية المرجعة. .5

 

 عارة س  اإل

تجديد المواد المكتبة 

 المعارة

 المواد المكتبية التي بحوزة المستفيد.إحضار  .1

 على نظام معلومات المكتبة. ةإدخال الهوي .2

إدخال الماده المكتبية المعارة على نظام معلومات المكتبة لمعرفة هل يسكككمح  .3

 النظام بتجديدها أم ال.

م غير محجوزه لمسكككككتفيد أنها محجوزه أالتأند من المواد المكتبية من حالتها  .4

  خر.

 المادة المكتبية المعارة لمدة أسبوعين من تاريخ التجديد.خت   .5

 

 عارة س  اإل

حجز المواد المكتبية 

 المعارة

 إحضار الهوية للمستفيد وإدخالها على نظام معلومات المكتبة. .1

 إحضار )الترميز العامودي( للمادة المكتبية المعارة. .2

 على رف الحجز الكتب.رجاعها يت  وضعه إيت   حجز الماده المكتبية وبعد  .3

أيام من تاريخ الحجز إذا ل  تت  اسكككككتعارة المادة   يت  إلغاء الحجز بعد خمسكككككة .4

 .المحجوزة

 عارة س  اإل

إدارة مجموعات 

المواد المعارة 

 وملفات المستعيرين

 توزيع المهام بين الموظفين من اإلجازات والمغادرات ودوام اإلضافي. .1

 المتأخرة.متابعة ملف الكتب  .2

 متابعة ملف الغرامات. .3

التأند من سككككالمة ود ة عمل رسككككائل التذنير المرسككككلة للمسككككتخدمين الذين      .4

 بحوزته  نتب لغايات إرجاعها.

 عارة س  اإل
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جراءات إتمام إ

غرامات تاخير مادة 

 مكتبية

 إدخال هوية المستفيد على نظام معلومات المكتبة. .1

 رجاع تأخير الكتب للمستفيد.إطباعه إشعار الغرامة المترتبة على  .2

 لى الدائرة المالية لدفع الغرامة المكتبية.إإرسال المستفيد  .3

إعادة الوصكككككككل المالي للمكتبة وإدخاله على نظام معلومات المكتبة وحذف               .4

 الغرامة.

 االحتفاظ بالوصل المالي. .5

 عارة س  اإل

تمام اجراءات إ

أثمان نتب غرامة 

 مفقودة

 شعار للمستفيد بالماده المكتبية المعارة المفقودة.إ ةطباع .1

 شعار لتثمين المادة المفقوده.لى  س  التزويد مع األإرسال المستفيد إ .2

على  ةسكككتاذ الدنتور مدير المكتبند من تسكككعير الكتاب من خالل تو يع األأالت .3

 لى رئيس  س  التزويد.إ ةضافسعر تثمين المادة المكتبية باإل

 إدخال هوية المستفيد على نظام معلومات المكتبة. .4

المكتبية نما هو مبين في  سككك  التزويد مع اسككك  المادة    ةثمن الماد ةدخال  يمإ .5

 وترميزها العامودي على نظام معلومات المكتبة. 

 شعار الكتاب المفقود.إ ةالغرامات وطباع ةالمستفيد على شاش ةإدخال هوي .6

حضككككار  إلى الدائرة المالية لدفع المبلغ المسككككتحق عليه وإرسككككال المسككككتفيد  إ .7

 الوصل المالي.

 دخال  يمة الوصل المالي بدل ثمن الكتاب.إلمستفيد ودخال هوية اإ .8

 رجاع  المادة المكتبية المعارة المفقودة على نظام معلومات المكتبة.إ .9

 الوصل المالي مع نموذج التثمين يحتفظ بها في  س  التزويد.  .10

ر   الوصككل المالي مع  يمة تثمين المادة المكتبية الصككادر من  سكك  التزويد   .11

  س  اإلعارة.يحتفظ بها في 

والتي ت  دفع ثمنها  ةالمادة المكتبية المفقود ةالتزويد يقوم بتحويل حال سككككك   .12

 لى مفقود.إ

 عارة س  اإل

عطاء براءات ذمة إ

 للمستفيدين

 براءة الذمة للمستفيد في الحاالت. .1

 االستقالة. .2

 التخرج. .3

 التحويل من تخصص إلى  خر. .4

 الفصل من الجامعة. .5

 فقدان المقعد. .6

 الوفاة. .7

 نسحاب من الجامعة.اإل .8

 أية حالة تستدعي براءة ذمة خالف ما ذنر أعالة. .9

 إدخال هوية المستفيد على نظام معلومات المكتبة. .10

 التأند من عدم وجود نتب أو غرامات مالية على المستفيد. .11

 عارة س  اإل
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 تحويل حالة المستفيد إلى برئ الذمة. .12

 ة.التو يع على نموذج براءة الذمة من  بل موظف اإلعار .13

 خت  نموذج براءة الذمة بالخت  الخال بذلك. .14

عارة المتبادلة بين اإل

مكتبات الجامعات 

 ردنية الرسميةاأل

عارة  إرسال اس  المادة المكتبية المراد طلبها وتو يعها من  بل رئيس  س  اإل    .1

األسككككتاذ  ومدير المكتبة إلى المكتبة المراد االسككككتعارة منها عن طريق فانس 

 المدير.

سكككككتاذ يت  إحضكككككار المواد المكتبية من الرف بعد الحصكككككول على موافقة األ  .2

 الدنتور مدير المكتبة. 

ك  ل يت  إدخال هوية الجامعة عن طريق االسكككككك  الخال بمعلومات المكتبة لت          .3

 الجامعة. 

 عارة المادة المكتبة على نظام معلومات المكتبة. إ .4

 ختمها لمدة ثالثة اسابيع.  .5

 تفريغ الشحنة الكهربائية من المادة المعارة. .6

  رامكس. االتصال مع مندوب شرنة .7

 نتابه نموذج إرسال البريد ) رامكس( وتو يع موظف  رامكس على النموذج.   .8

 رسالها.إتغليف المادة المكتبية المراد  .9

االحتفاظ بالنسخة الور ية ومعلومات المادة المكتبية مع ر   نموذج تسلسل      .10

  رامكس  بالملف الخال في  س  اإلعارة.

رجاع المادة المكتبية من  بل الجامعة مسككككككتعيرة المادة المكتبية يت              إبعد   .11

 إرجاعها على نظام معلومات المكتبة.

 أخرى. متبادلة لجامعة اليرموك من جامعة طلب إعارة .12

تاذ الدنتور لطلب المادة            تعبئة النموذج الخال بذلك أل       .13 خذ موافقة األسكككككك

 المكتبية الغير متوفرة في مكتبة الجامعة.

إرسككال طلب اإلعارة المتبادلة الذي يحمل اسكك  المادة المكتبية إلى الجامعة    .14

 المراد إحضار الكتب منها.

 يد على نظام معلومات المكتبة.إدخال هوية المستف .15

 إدخال المواد المكتبية على هوية المستفيد بطريقة خاصة بذلك. .16

 خت  المادة المكتبية المعارة.  .17

 ةإرجاع المادة المكتبية المعارة بطريقة خاصة واالتصال مع مندوب شرن     .18

وتسككككجيل بوليصككككة اإلرجاع إلى المكتبة التي ت  اسككككتعارة الكتب      رامكس

 منها.

 عارة س  اإل

 مرا بة مدخل المكتبة

 التد يق على الهويات الجامعية عند دخول المستفيدين. .1

 عارة الكتب عند خروج المستفيدين.إالتد يق على خت   .2

 عداد المستفيدين يومًيا.أتسجيل  .3

ستقبال  س  اإل

 وخدمات المكتبة
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 الدوام من خالل نظام المناداة المرنزي. نتهاءإالتذنير ب .4

بواب وإطفاء اإلنارة وتسكككلي  المفاتيح لدائرة األمن شكككراف على إغالق األاإل .5

 الجامعي.

إصدار اشترانات 

 الزائرين

 تعبئة الطلب المخصص لذلك. .1

 تسديد المطالبة المالية حسب األصول. .2

 المالي.تسجيل ر   الوصل  .3

 إصدار البطا ة. .4

 س  االستقبال 

 وخدمات المكتبة

إصدار رسائل 

 استقبال

 تعبئة طلب الحصول على رسالة االستقبال. .1

 تقدي  الطلب إلدارة المكتبة لغايات الحصول على الموافقة. .2

يت  تو يع تقرير الزيارة بعد دفع الرسككككككوم المترتبة على الباحث في الدائرة            .3

 المالية.

ال  س  االستقب

 وخدمات المكتبة

 إدارة الغرف البحثية

 يتقدم المستفيد بطلب الحصول على غرفة بحثية. .1

 يقدم الطلب إلدارة المكتبة لغايات الحصول على الموافقة. .2

شككككككعار للدائرة المالية لغايات دفع        إبعد موافقة اإلدارة يت  إعطاء المسككككككتفيد       .3

 الرسوم المترتبة عليه.

 مفتاح الغرفة.يت  إعطاء المستفيد  .4

 س  االستقبال 

 وخدمات المكتبة

اسقبال الوفود 

 وضيوف المكتبة

التنسككيق مع أعضككاء الهيئة التدريسككية عند اسككتقبال الوفود الطالبية من داخل   .1

 الجامعة.

التنسككككككيق مع دائرة العال ات العامة عند اسككككككتقبال الوفود الزائرة من خارج   .2

 الجامعة.

 س  االستقبال 

 المكتبةوخدمات 

دائرة العال ات 

 العامة

متابعة صيانة مبنى 

 المكتبة

 متابعة أعمال الصيانة المختلفة. .1

 متابعة نظافة المبنى. .2

 متابعة صيانة طفايات الحريق. .3

 متابعة أنظمة األمان والحريق. .4

 س  االستقبال 

 وخدمات المكتبة

 دائرة الصيانة 

دائرة الخدمات 

 العامة

دائرة العال ات 

 العامة

متابعة األعمال 

الخاصة بعمال 

 المكتبة

  سام المكتبة المختلفة.أتوزيع الكتب ونقلها من وإلى  .1

 نقل وتحريك أثاث المكتبة دخل المكتبة. .2

 نقل الكتب المهداة من أفراد المجتمع المحلي إلى المكتبة. .3

يد                  .4 يات التجل غا مة ل عا عة في دائرة العال ات ال قل الكتب من وإلى المطب و  أن

 القص.

ستقبال  س  اإل

 وخدمات المكتبة
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ارشاد المستفيدين 

 لمصادر المعلومات

البحث عن أوعية المعلومات من خالل شككاشككات الحاسككب اآللي المتوفرة في   .1

 بالوعاء. اعة القس  للحصول على ر   الطلب الخال 

 توجيه المستفيد إلى مكان توفر الوعاء على رفوف القس . .2

إرشكككككاد وتدريب المسكككككتفيد على  لية اسكككككتخدام القاعة ونيفية الوصكككككول إلى   .3

 األوعية المطلوبة.

 س  المجموعات 

 العامة

إعادة ترتيب الكتب 

 على األرفف

الراجعة من اإلعارة أو      جمع الكتب المسككككككتخدمة في مكان محدد سككككككواءً           .1

 المستخدمة على الطاوالت.

 ترتيب هذه الكتب المجمعة حسب ر   الطلب. .2

 إعادة الكتب المرتبة إلى أماننها المخصصة على الرفوف. .3

 المحافظة على ترتيب الكتب على الرفوف. .4

 س  المجموعات 

 العامة

المحافظة على 

الهدوء والنظام في 

  اعات المجموعات

 السماح للمستفيدين بعمل إزعاج وفوضى.عدم  .1

 منع تناول الطعام والشراب والتدخين. .2

 منع استخدام الهواتف الخلوية. .3

 منع الدراسة الجماعية. .4

 س  المجموعات 

 العامة

المحافظة على 

مقتنيات المجموعات 

من نتب ورفوف 

 وأجهزة

 يمنع على المستفيد تمزيق الكتب. .1

 يمنع على المستفيد الكتابة أو الخشط على الكتب. .2

 وضع الكتب بطريقة مناسبة على  لة التصوير. .3

 المحافظة على الكتب عند إرجاعها على الرفوف المخصصة. .4

 س  المجموعات 

 العامة

 تعشيب الكتب

 سحب الكتب الممز ة وإرسالها إلى  س  الترمي  وفق  وائ  معدة لذلك. .1

التالفة والتنسكككيق مع  سككك  التزويد السكككتبدالها وفق  وائ  معدة    سكككحب الكتب  .2

 لذلك.

 عداد الدوريات والرسائل الجامعية وارسالها إلى اال سام المعنية.أسحب  .3

 س  المجموعات 

 العامة

 راءة المجموعات 

 العامة

رجككاع إو أا من خالل عمليككة تقككدي  الخككدمككة رفف يوميكًك راءة الكتككب على األ .1

 الكتب.

 نيد سالمة ترتيبها في نهاية الفصل.أرفف وت راءة الكتب على األ .2

 س  المجموعات 

 العامة

رشاد المستفيد إلى إ

ما يريد من معلومات 

 مرجعية

البحث عن أوعية المعلومات المرجعية من خالل شككككاشككككات الحاسككككب اآللي    .1

 للحصول على ر   الطلب.المتوفرة في  اعة القس  

 توجيه المستفيد إلى األوعية المرجعية المطلوبة على رفوف القس . .2

إرشكككككاد وتدريب المسكككككتفيد على  لية اسكككككتخدام القاعة ونيفية الوصكككككول إلى   .3

 األوعية المرجعية المطلوب.

إرشككككاد وتدريب المسككككتفيد على نيفية الحصككككول على المعلومة المطلوبة في  .4

 المرجعية مثل نيفية استخدام المعاج .األوعية 

 س  المراجع 

والمجموعات 

 الخاصة
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إعادة ترتيب األوعية 

المرجعية المتداولة 

والمترونة في  اعة 

 القس  

 جمع األوعية المرجعية في مكان محدد. .1

 ترتيب األوعية المرجعية المجمعة حسب ر   الطلب. .2

 أماننها المخصصة على الرفوف.إعادة األوعية المرجعية المرتبة إلى  .3

 المحافظة على ترتيب الكتب المرجعية على الرفوف. .4

 س  المراجع 

والمجموعات 

 الخاصة

المحافظة على 

الهدوء والنظام في 

  اعات المراجع

 عدم السماح للمستفيدين بعمل إزعاج وفوضى. .1

 منع تناول الطعام والشراب والتدخين. .2

 الخلوية.منع استخدام الهواتف  .3

 منع الدراسة الجماعية. .4

 س  المراجع 

والمجموعات 

 الخاصة

المحافظة على 

مقتنيات المراجع من 

نتب ورفوف ومساند 

 نتب وأجهزة

 يمنع على المستفيد تمزيق أوعية المعلومات المرجعية. .1

 على أوعية المعلومات المرجعية. يمنع على المستفيد الكتابة أو الخشط .2

 وضع األوعية المرجعية بطريقة مناسبة على  لة التصوير. .3

 المحافظة على األوعية المرجعية عند إرجاعها على الرفوف المخصصة. .4

 س  المراجع 

والمجموعات 

 الخاصة

التعشيب ألوعية 

 المراجع

الترمي  وفق  وائ  معدة  سحب األوعية المرجعية الممز ة وإرسالها إلى  س       .1

 لذلك.

سكككحب األوعية المرجعية التالفة والتنسكككيق مع  سككك  التزويد السكككتبدالها وفق   .2

  وائ  معدة لذلك.

سكككحب األوعية المرجعية التي أصكككبحت ال تتمتع بالصكككفة المرجعية ونانت    .3

  بل ذلك وفق  وائ  معدة لذلك.

 س  المراجع 

والمجموعات 

 الخاصة

تصحيح رمز 

التصنيف )ر   

الطلب( لألوعية 

 المرجعية 

سككككككحب األوعية المرجعية المراد تصككككككحيح أر امها وإرسككككككالها إلى  سكككككك      .1

 التصنيف.

سحب األوعية المرجعية ذات النسخ المتعددة وتحمل أنثر من رمز تصنيف      .2

 لتوحيدها.

 

 س  المراجع 

والمجموعات 

 الخاصة

إرشاد المستفيد إلى 

المعلومات أوعية 

المتوفرة في 

 المجموعات الخاصة

البحث عن أوعية المعلومات المتوفرة في المجموعات الخاصكككككككة من خالل         .1

 شاشات الحاسب اآللي المتوفرة في  اعات القس  للحصول على ر   الطلب.

 اخراج األوعية الخاصة من المكان المخصص لها. .2

له ال                   .3 ماح  يد وعدم السكككككك خروج من المكان  طلب البطا ة الجامعية للمسككككككتف

 المخصص لالستخدام.

إرجاع أوعية المجموعات الخاصككة إلى المكان المخصككص وترتيبها على ما   .4

 نانت عليه.

 س  المراجع 

والمجموعات 

 الخاصة

إرشاد المستفيد إلى 

 الكتب المحظورة

البحث عن أوعية المعلومات المتوفرة في  اعة األوعية المحظورة من خالل   .1

 الحاسب اآللي المتوفرة في  اعة القس  للحصول على ر   الطلب.شاشات 

 س  المراجع 

والمجموعات 

 الخاصة
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مصكككككاد ة مدير المكتبة بالموافقة على اسكككككتخدام الوعاء المحظور وحسكككككب    .2

 تعليمات مكتبة الحسين بن طالل.

له الخروج من المكان                      .3 ماح  يد وعدم السكككككك طلب البطا ة الجامعية للمسككككككتف

 المخصص لالستخدام.

المخصككككككص لذلك وال يجوز التصككككككوير أو       اسككككككتخدام الوعاء داخل المكان      .4

 الطباعة من الوعاء المحظور.

البحث عن عناوين 

 أوعية معلومات 

البحث عن عناوين أوعية معلومات ذات صككككككفة مرجعية حديثة النشككككككر وغير             

 .و دور النشر المختلفةأنترنت متوفرة في المكتبة لغايات ا تنائها من خالل اإل

 س  المراجع 

والمجموعات 

 الخاصة

  س  التزويد

استالم الدوريات 

والرسائل من  س  

 الدوريات وتد يقها

عداد                  .1 ها مع أ ئل ومطابقت لدوريات أو الرسكككككككا تد يق الكشككككككف المرفق مع ا

 الرسائل. الدوريات أو

تد يق الملفات اإللكترونية الر مية الخاصككة بأعداد الدوريات أو الرسككائل مع   .2

 الكشف المرفق.

تد يق الملفات اإللكترونية لضككككككمان سككككككالمتها من النقص وعدم الوضككككككوح    .3

 وعيوب السحب العامة نأن تكون الصفحة معكوسة أو مقلوبة أو مطوية.

 س  المكتبة 

 العربية الر مية

تجزئة مقاالت 

الدوريات وفصلها 

وتجزئة مقدمة 

 الرسالة وفصلها

الدورية بداخله مجلد بسكككنة النشكككر بداخله مجلد بر    يت  إنشكككاء مجلد بعنوان  .1

 العدد لغايات حفظ المقاالت المجزأة للعدد الواحد بداخله.

يت  حفظ نل مقال مجزأ من خالل ر   المقال داخل سككجل الدورية على نظام  .2

 المكتبة العربية الر مية.

 س  المكتبة 

 العربية الر مية

رفع وتحميل 

المجزأة المقاالت 

والرسائل على الخادم 

 الرئيسي

فات المجزأة المحفوظة في اإل     .1 إلى مجلد خال     2جراء ر   يت  نسككككككخ المل

 (.pdffilesمعروف بإس  )

من خالل نظام المكتبة العربية الر مية يت  تحميل هذه الملفات إلى الخادوم               .2

 الرئيسي.

لمجلد المعروف  تمام عملية تحميل الملفات يجب حذفها من ا         إبعد التأند من      .3

 (.pdffilesبإس  )

 س  المكتبة 

 العربية الر مية

إعادة ما ت  االنتهاء 

منه إلى  س  

 الدوريات

 2وضكككككع المجلدات الخاصكككككة بالدوريات التي ت  انشكككككاؤها في االجراء ر    .1

عقب االنتهاء من العمل عليها على المجلد المشترك بين  س  المكتبة العربية    

الدوريات والرسكككائل على المجلد المشكككترك بين  سككك  المكتبة   الر مية و سككك  

 العربية الر مية و س  الدوريات.

عادة الكشككوف الخاصككة بالدوريات والرسككائل إلى  سكك  الدوريات لغايات إيت   .2

 التد يق.

 س  المكتبة 

 العربية الر مية
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البحث عن أوعية 

المعلومات المتوفرة 

 في المكتبة

 المو ع اإللكتروني للمكتبة.الدخول إلى  .1

 من الشاشة الرئيسية اختيار البحث في أعلى الشاشة. .2

 اختيار فهرس المكتبة. .3

 تحديد مجال البحث )عنوان، مؤلف، موضوع... إلخ(. .4

 إدخال مصطلح البحث في المستطيل المخصص لذلك. .5

 .Enterالضغط على نلمة بحث أو  .6

 ظهور نتائج البحث. .7

 ظهار بياناته.الضغط على عنوان الكتاب إل .8

 .Yarmoukاختيار الكتاب الذي ونالته اليرموك  .9

 .Outوليس )معار(  Availableالتأند بأن حالة الكتاب )متوفر(  .10

 (.Call Numberتسجيل ر   االستدعاء الظاهر على الشاشة ) .11

 س   واعد 

 البيانات

البحث عن أوعية 

المعلومات المتوفرة 

في مكتبات الجامعات 

الحكومية األردنية 

 الرسمية

 الدخول إلى المو ع اإللكتروني للمكتبة. .1

 من الشاشة الرئيسية اختيار البحث في أعلى الشاشة. .2

 اختيار فهرس المكتبة. .3

 اختيار اتحاد الجامعات في أعلى شاشة البحث. .4

 تحديد مجال البحث )عنوان، مؤلف، موضوع... إلخ(. .5

 المستطيل المخصص لذلك.ادخال مصطلح البحث في  .6

اسككتخدام مقيدات البحث لتحديد البحث في فهارس جامعة محددة أو مجموعة   .7

 محددة.

 من فهارس البحث. Horizon Groupتحديد  .8

 .Enterالضغط على نلمة بحث أو  .9

 ظهور نتائج البحث. .10

 الضغط على عنوان الكتاب إلظهار بياناته. .11

 .Outوليس )معار(  Availableالتأند بأن حالة الكتاب )متوفر(  .12

 (.Call Number تسجيل ر   االستدعاء الظاهر على الشاشة ) .13

 س   واعد 

 البيانات

البحث في  اعدة 

بيانات المكتبة 

 العربية الر مية

 الدخول إلى المو ع اإللكتروني للمكتبة .1

 أعلى الشاشة.من الشاشة الرئيسية اختيار البحث في  .2

 اختيار المكتبة العربية الر مية. .3

 تحديد خيار البحث على النحو التالي: .4

• Articles .للبحث عن مقاالت الدوريات 

• Theses .للبحث عن الرسائل الجامعية 

• Books .للبحث عن الكتب العربية اإللكترونية 

 س   واعد 

 البيانات
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All Resources       الر مية من نتب   للبحث في جميع محتويات المكتبة العربية

 ورسائل ومقاالت دوريات.

 ادخال مصطلح البحث في المستطيل المخصص لذلك. .5

  .Enterأو  Searchالضغط على خيار  .6

 ظهور نتائج البحث. .7

 الضغط على عنوان المقالة أو الرسالة أو الكتاب اإللكتروني. .8

 على النص الكامل. لإلطالع PDF Download الضغط على عالمة .9

البحث في  واعد 

 البيانات األجنبية

 الدخول إلى المو ع اإللكتروني للمكتبة. .1

 من الشاشة الرئيسية اختيار البحث في أعلى الشاشة. .2

 اختيار البحث في  واعد البيانات األجنبية. .3

 اختيار القاعدة المراد البحث فيها. .4

 المستطيل المخصص لذلك.ادخال مصطلح البحث في  .5

 .Enterالضغط على نلمة بحث أو  .6

 ظهور نتائج البحث. .7

 الضغط على عنوان المقالة أو الرسالة أو الكتاب اإللكتروني. .8

PDF Download الضككككككغط على عالمة  .9 لالطالع على النص الكامل   

 للكتب اإللكترونية. Read Onlineلمقاالت الدوريات والرسائل الجامعية و

د  س   واع

 البيانات

البحث في أرشيف 

المخطوطات 

والصحف القديمة 

المتوفرة إلكترونًيا 

 على أجهزة القس 

 الدخول إلى جهاز الحاسب المتوفر في القس . .1

 من الشاشة الرئيسية للجهاز )سطح المكتب(. Computerاختيار  .2

 .WNewspapersاختيار المحرك  .3

 اختيار أيقونة عنوان المخطوطة أو الصحيفة المراد اإلطالع عليها. .4

 اختيار أيقونة السنة المطلوبة بالنسبة للصحف. .5

 اختيار أيقونة المجلد بالنسبة للصحف. .6

 اختيار الصفحة المراد االطالع عليها. .7

 س   واعد 

 البيانات

نسخ األ رال 

المضغوطة المتوفرة 

في القس  والتي تكون 

مرفقة مع الكتب 

 المتوفرة المكتبة

                               تحديد القرل المضغوط المراد نسخة وذلك من خالل ر   االستدعاء      .1

Call Number).) 

 احضار  رل فارغ حتى يت  النسخ عليه. .2

 تعبئة النموذج الخال بالنسخ الستيفاء الرسوم المقررة على عملية النسخ. .3

 في الدائرة المالية. تسديد  يمة الرسوم .4

 احضار الوصل المالي ونموذج النسخ. .5

 تزويد  س  الدع  الفني بالقرل المطلوب والقرل الفارغ. .6

  البدء بعملية النسخ. .7

 س   واعد 

 البيانات
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ية إلى المكان                .8 بعد االنتهاء من نسككككككخ القرل يت  إعادة النسككككككخة األصككككككل

 المخصص له داخل القس .

 المستفيد.تسلي  القرل الذي ت  النسخ عليه إلى  .9

الطباعة الور ية 

لنتائج البحث في 

الفهارس أو القواعد 

 العربية واألجنبية

يار       .1 باخت على  أفي  Fileمن الخيار   Save Asحفظ الملف المطلوب وذلك 

 .Downloadالشاشة، أو الخيار 

ظهور شككاشككة جديدة يت  من خاللها تحديد مكان التخزين وإسكك  الملف المراد    .2

 تخزينه. 

ويجب أن يكون لدى المسككككككتفيد    -االنتقال إلى الجهاز المخصككككككص للطباعة     .3

حتى تت  عملية الطباعة. وفي حال عدم توفر البطا ة يت          -بطا ة مشككككككحونة     

 .طباعةحضار بطا ة مشحونة ألتمام عملية التوجيه المستفيد إل

وضككع البطا ة المشككحونة في جهاز  اريء البطا ات لمعرفة عدد الصككفحات    .4

 المتوفرة في البطا ة وهل هي نافية التمام عملية الطباعة.

 فتح الملف المراد طباعته واختيار األمر طباعة. .5

 تحديد الصفحة أو الصفحات المراد طباعتها. .6

 ة الصفحات المطبوعة.االنتظار حتى يقوم جهاز  راءة البطا ات بخص   يم .7

 نتهاء من عملية الطباعة.تسلي  األوراق المطبوعة إلى المستفيد بعد اإل .8

 س   واعد 

 البيانات

التخزين اإللكتروني 

لنتائج البحث 

بالتعاون مع  س  

 الدع  الفني

يار       .1 باخت على  أفي  Fileمن الخيار   Save Asحفظ الملف المطلوب وذلك 

 .Downloadالشاشة، أو الخيار 

ظهور شككاشككة جديدة يت  من خاللها تحديد مكان التخزين وإسكك  الملف المراد    .2

 تخزينه.

ية            .3 فاء الرسككككككوم المقررة على عمل بالتخزين السككككككتي ئة النموذج الخال  تعب

 .Email التخزين على إحدى وسائط التخزين أو إرساله على اإليميل 

 ئرة المالية.تسديد  يمة الرسوم في الدا .4

 احضار الوصل المالي ونموذج طلب التخزين. .5

 توجيه المستفيد إلى  س  الدع  الفني لتخزين الملف المطلوب. .6

أو إرسككككككككالككه على البريككد   Flash memoryتخزين الملف المطلوب على  .7

 اإللكتروني أو القرل المضغوط.

 س   واعد 

 البيانات

إرشاد المستفيدين إلى 

 لية التعامل مع 

 واعد البيانات 

األجنبية من خارج 

 الحرم الجامعي

 الدخول إلى المو ع اإللكتروني للمكتبة. .1

 من الشاشة الرئيسية اختيار البحث في أعلى الشاشة. .2

 اختيار  واعد البيانات من خارج الجامعة. .3

للطلبة والبريد   User Nameتسجيل الر   الجامعي في خانة اس  المستخدم      .4

 وأعضاء الهيئة التدريسية. االلكتروني للموظفين

 ادخال الر   السري. .5

 اختيار القاعدة المراد البحث فيها. .6

 س   واعد 

 البيانات
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 ادخال مصطلح البحث في المستطيل المخصص لذلك. .7

 .Enterالضغط على نلمة بحث أو  .8

 ظهور نتائج البحث. .9

 الضغط على عنوان المقالة أو الرسالة أو الكتاب اإللكتروني .10

طالع على النص الكامل  لإل PDF Download   الضغط على عالمة  .11

للكتككب  Read Online لمقككاالت الككدوريككات والرسككككككككائككل الجككامعيككة و     

 اإللكترونية.

إعداد التقارير 

واإلحصائيات عن 

استخدام  س   واعد 

 البيانات

 حصائي الخال بالقس .الدخول على البرنامج اإل .1

 المخزنة من  بل المستفيدين خالل فترة معينة.تسجيل عدد الرسائل  .2

 تسجيل عدد المقاالت المخزنة ألعضاء هيئة التدريس. .3

تسككككككجيككل ر   العككداد آلالت الطبككاعككة بككدايككة الفترة ونهككايتهككا لمعرفككة عككدد        .4

 الصفحات المطبوعة.

 س   واعد 

 البيانات

تقدي  شرح للوفود 

عن نيفية استخدام 

الفهارس و واعد 

ية البيانات العرب

 واألجنبية المتوفرة

 دارة المكتبة على استقبال الوفود والزوار.إموافقة  .1

 جهزة المتوفرة.تحديد القدرة االستيعابية للقس  حسب األ .2

تحديد المسككككككتوى الثقافي للوفود والزوار تمهيًدا لتحديد نيفية التعامل معه                 .3

 ومعرفة حاجاته  األساسية للترنيز عليها.

نيفية اسككككككتخدام فهارس المكتبة و واعد البيانات العربية              تقدي  شككككككرح عن    .4

 واألجنبية المتوفرة في المكتبة.

 س   واعد 

 البيانات

 حماية المواد المكتبية

بعد ورود الكتاب من  سك  الفهرسكة والتصكنيف يت  وضكع الصكق الحماية من       .1

 السر ة وهي شحنة نهربائية داخل الكتاب.

رسكككككككال الكتب إلى المطبعة لغايات تجليدها للحفاظ على المادة الور ية               إيت   .2

بة، تجدر                     هذه الكتب للمكت عاد  ية من السككككككر ة ث  ت وإلخفاء الصككككككق الحما

عد نه يت  تسككككلي  هذه الكتب للمطبعة واسككككتالمها وفق نشككككف ُمأالمالحظة إلى 

 لهذه الغاية.

 س  التجليد 

 والترمي  والنسخ

تجهيز مصادر 

 ات لالستخدامالمعلوم

يان الكتاب والمؤلف                .1 بة ر   الطلب وب عة يت  نتا بعد ورود الكتاب من المطب

 على نعب الكتاب.

يت  خت  الكتاب بالخات  الرسككمي وإعادة الكتاب إلى  سكك  الفهرسككة والتصككنيف    .2

بة                ظام المكت تاب في ن يدين من البحث عن الك ته وتمكين المسككككككتف حال لتغيير 

 المتكامل.

 س  التجليد 

 لترمي  والنسخوا

 صيانة وترمي  الكتب

يقوم  سما المجموعات العامة و س  المراجع والمجموعات الخاصة بتزويد القس  

بالكتب التالفة أو الكتب التي لحق بها الضككككككرر لغايات ترميمها، ويقوم القسكككككك              

 باستخدام المواد واألداوات الالزمة لهذ الغاية.

 س  التجليد 

 والترمي  والنسخ
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صيانة  الت 

 التصوير

  الت التصوير.متابعة تشغيل وتجهيز  .1

 متابعة ملفات الصيانة الدورية لآلالت. .2

 ت بالورق والحبر الالزم لعملها.آلتزويد اآل .3

 رشاد الطلبة لطرق واساليب التصوير واستعمال اآللة.إ .4

 س  التجليد 

 والترمي  والنسخ

 شراء الكتب الجديدة

يقوم الموظف المختص بقسكككككك  التزويد بإرسككككككال خطابات إلى نافة الكليات    .1

الختيار الكتب التي يحتاجون إليها والتي يت  اختيارها من  بل أعضكككاء هيئة 

 التدريس.  

 تجميع نافة الردود الواردة من الكليات. .2

 تعرض هذه الردود على إدارة المكتبة للموافقة. .3

توفر هذه المصككادر في المكتبة أو في  واعد   بعد الموافقة، يت  التأند من عدم .4

 البيانات الخاصة بالكتب اإللكترونية.

 يت  االتصال بدور النشر لغايات تقدي  عرض أسعار لهذه الكتب. .5

 يت  اختيار السعر األ ل للكتاب. .6

 رسالها إلى الموردين.إيت  إعداد أوامر التوريد الخاصة بهذه الكتب و .7

اردة من الموردين وتد يقها للتأند من مطابقتها لما يت  اسككتالم نافة الكتب الو .8

حدث                 بة أ عة موان ها من حيث جودة الورق والطبا ياره وصككككككالحيت ت  اخت

 الطبعات وغير ذلك من المواصفات المطلوبة.

قة                    .9 تد يق المطاب يات  غا بة ل يار في المكت تعرض هذه الكتب على لجنة االخت

 السابقة.

هذه ا      .10 لذي         يقوم الموظف المختص بتسككككككجيل  بة ا ها بخت  المكت تب وختم لك

رسككككككالها إلى  سكككككك  إيحمل شككككككعار الجامعة وتر يمها وإعداد نشككككككوف لها و

 الفهرسة والتصنيف لعمل اإلعداد الفني لها التاحتها للقراء.

يت  عمل اإلجراءات المالية واإلدارية المختلفة لصرف مستحقات الموردين      .11

 صول.عن طريق الدائرة المالية في الجامعة حسب األ

 س  التزويد 

وتنمية 

 المجموعات

استالم نسخ الرسائل 

الجامعية الصادرة 

 عن جامعة اليرموك

اسككتالم نسككخ من الرسككالة الجامعية الخاصككة بالطالب ومطابقتها مع النسككخة      .1

 اإللكترونية المرفقة.

تسكككجيل الرسكككالة في نظام معلومات المكتبة المتكامل وإرسكككال الرسكككالة إلى    .2

 الدوريات إلتمام العمل. س  

 س  التزويد 

وتنمية 

 المجموعات

 التبادل واإلهداء

بات                .1 ية نمكت هداؤها للجهات المعن ية المراد إ بالمواد المكتب تنظي  نشككككككوف 

المدارس الحكومية والتنسككيق مع اال سككام ذات العال ة في المكتبة التمام هذه   

 العملية.

ند من سككككككالمة الكتب      أتنظي  نشككككككوف بالمواد المكتبية المهداة للمكتبة والت        .2

ضكككككككافتها إلى  إكتبة لغايات    ومالءمتها لمجتمع الجامعة وعدم توفرها في الم     

 المكتبة.

 مدير المكتبة

 س  التزويد 

وتنمية 

 المجموعات
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إتالف المواد المكتبية 

غير الصالحة 

 لإلستخدام

تنظي  نشكككوف بالمواد المكتبية المراد اتالفها والتنسكككيق مع األ سكككام ذات العال ة  

 في المكتبة إلتمام هذه العملية.

 مدير المكتبة

 س  التزويد 

ة وتنمي

 المجموعات

 لجنة المكتبة

التأند من عمل جميع 

األنظمة الخاصة 

 بالمكتبة ومتابعتها

 نظام معلومات المكتبة )إدارة ومتابعة(. .1

 برنامج اشترانات المجتمع المحلي والزوار )برمجة وتطوير(. .2

 برنامج اإلهداء )برمجة وتطوير(. .3

 .برنامج حجز الغرف البحثية )برمجة وتطوير( .4

وغيرها  (Servers) عمل أجهزة المكتبة وما يتعلق بها من خوادمند من أالت .5

 .من األجهزة ومتابعتها

 بشكل صحيح يومًيا. EZproxy التأند من سير عمل نظام الـ .6

 س  الدع  الفني 

 ألنظمة المكتبة

 

متابعة أعمال 

 الصيانة لألجهزة

والطككابعككات  متككابعككة أعمككال الصككككككيككانككة لألجهزة )مثككل أجهزة الحككاسككككككوب     .1

والماسكككككحات الضكككككوئية وغيرها( والبرمجيات مع الشكككككرنة المعنية باألمر   

 .ووضع اإلعدادات الخاصة باألجهزة

حل المشككككككانل الفنية والبرمجية الخاصككككككة بالمكتبة وأنظمتها، وإبالغ مرنز  .2

 .عند اللزوم  (Helpdesk) الحاسب

 س  الدع  الفني 

 ألنظمة المكتبة

عدد من المهام 

 تجراءاواإل

 . (Backup)إجراء ومتابعة النسخ االحتياطي لملفات المكتبة .1

لنظام المكتبة العربية الر مية بشكل أسبوعي وحسب       Re-Indexing عمل .2

 .الحاجة

 مككككتككككابككككعككككة وتككككحككككديككككث مككككو ككككع الككككمكككككككككتككككبككككة عككككلككككى االنككككتككككرنككككت             .3

(http://library.yu.edu.jo). 

تقدي  خدمات الدع  الفني لرواد المكتبة )الموظفين وأعضكككككاء هئية التدريس   .4

والطالب( لمسككككككتخدمي األجهزة واألنظمة والتأند من حل المشككككككانل الفنية  

 حسب األولوية.

 .الرد على االستفسارات والمشانل المتعلقة ببرامج ومعدات الحاسوب .5

ترنت على مدار  وشبكة اإلن (Servers) ضمان عمل جميع خوادم الحاسوب .6

السككاعة ويشككمل ذلك العمل خارج أو ات الدوام الرسككمي وأيام اإلجازات إن   

لزم األمر والتنسيق والعمل مع الجهات المختصة إلجراء التعديالت الالزمة  

 .والتي ال يمكن القيام بها أثناء الدوام الرسمي

من أجهزة  التنسككككككيق مع أ سككككككام المكتبة المختلفة لتحديد إحتياجاته  المختلفة  .7

حاسكككوب وطابعات وماسكككحات ضكككوئية وأجهزة عرض وغيرها مما يتعلق   

بالحاسوب وضمان إستغالل جميع األجهزة المتوفرة وإعادة توزيعها إن لزم 

 س  الدع  الفني 

 ألنظمة المكتبة
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األمر. ويشمل ذلك عمل زيارات متكررة لجميع األ سام  لمرا بة عمل وتفقد 

 .مختلف التجهيزات المتعلقة بالحاسوب

دائرة شؤون العاملين وشؤون الطلبة للتأند من التكامل  التنسيق بين المكتبة و .8

 .بين أنظمته  مع نظام المكتبة

التنسكككككيق مع الجهات المختصكككككة لشكككككراء ما يلزم من احتياجات المكتبة من    .9

ية برامج أو أنظمة حاسككككككوب ووضككككككع                ها أو أ قات أجهزة حاسككككككوب ومتعل

ابقتها المواصككككككفات الفنية، نذلك اإلشككككككراف على إسككككككتالمها والتأند من مط

 .للمواصفات المطلوبة وعملها بشكل جيد

في تقدي  اإلستشارات الفنية إلدارة المكتبة بما يخص أية مشاريع  المشارنة .10

 لها عال ة بحوسبة العمل أو تطوير البنية التحتية.

بة من  بكل الطالب              .11 بالمكتبكة المطلو يث البرامج الخكاصكككككككة  ترنيكب وتحكد

موظفين وإجراء اإلعدادات    والمسككككككتفيكدين وأعضكككككككاء هيئكة التكدريس وال    

 .المطلوبة لتشغيلها لتشمل مختبر  واعد البيانات ومكاتب الموظفين

السككككككتخدام الموظفين   (Hardware) تحضككككككير وترنيب المعدات الالزمة .12

 وضمان عملها بالشكل السلي .

 .إجراء الجرد الدوري ألجهزة المكتبة المختلفة .13

 .المنجزة في القس إعداد التقارير الدورية عن األعمال  .14

 .وضع خطط وبرامج العمل الالزمة ألعمال القس  وتنفيذها .15

 اإلشراف على إدارة عمل وصيانة نظام المرا بة من خالل الكاميرات. .16

 

 لدائرة الهندسيةا

 المسؤولية اإلجراءات نوع االجراء

نفيذ األشغال ت

 الخاصة بالجامعة

 فكرة المشروع.إعداد 
إدارة الجامعة/ 

 الدائرة الهندسية

 الدائرة الهندسية دراسة شاملة للمشروع )هندسًيا، مالًيا، أثرها على العملية التعليمية(.

 إ رار مشروع العطاء وتخصيص األموال الالزمة.
إدارة الجامعة/ 

 الدائرة الهندسية

)المواصفات    وتحضير وثائق العطاء عمل المخططات التفصيلية للعطاء/ إعطاء  

 .الفنية، نميات البنود، الشروط العامة والخاصة(
 الدائرة الهندسية

 دائرة العطاءات اإلعالن عن العطاء للمقاولين واستقبال طلبات المتقدمين.

لجنة العطاءات  فتح العروض المتقدمة وتفريغها ودراستها.

 المرنزية
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لجنة العطاءات  االتفا ية.إحالة العطاء وتو يع 

 المرنزية

 الدائرة الهندسية

 إدارة الجامعة

  الدائرة الهندسية .تنفيذ وتد يق المطالبات الماليةالالمباشرة واالشراف على 

)لجان فنية 

 مختصة(
 .االستالم األولي والنهائي ومتابعة نفالة الصيانة

إلشراف على تنفيذ ا

األعمال الهندسة في 

 الجامعة

لجان من أ سام  تابعة المقاولين أثناء التنفيذ.م

 طابقة تنفيذ األعمال مع المواصفات والشروط.م الدائرة 

استالم األعمال 

الهندسية وفحص 

 مواصفاتها

لجان من أ سام  مطابقة األعمال المنفذة مع المواصفات المطلوبة.

 إجراء الفحوصات الالزمة للتأند من المطابقة.  الدائرة 

تقدي  االستشارات 

 والدراسات الهندسية

 دراسة أي مشكلة فنية تتعلق بأعمال الجامعة. 
لجان من أ سام 

 الدائرة 
تقدي  الدراسة للجهات المختصة وا تراح الحلول الممكنة وتحديد الجهة التي تقوم 

 بتنفيذ هذه الحلول.  

متابعة مباني 

 وعقارات الجامعة 

مدير الدائرة،  االحتفاظ بسندات التسجيل والمخططات المتعلقة بعقارات الجامعة. 

 س  التوثيق 

 والمباني
 االشتراك في لجنة األبنية في الجامعة. 

راك في اللجان تاإلش

الفنية المختلفة في 

العطاءات 

 والمشتريات 

 دراسة عروض العطاءات ومطابقة مواصفاتها والتنسيب بقرارات اإلحالة. 

مهندسو وفنيو 

الدائرة حسب 

 االختصال

 األعمال اإلدارية

 إعداد وطباعة المراسالت الصادرة وأرشفتها. 

رئيس الديوان، 

 الديوان

اسككككتقبال المراسككككالت الواردة من دوائر الجامعة ومن خارج الجامعة وأرشككككفتها 

 وإجراء الالزم عليها. 

 العمل على تصوير البريد الرسمي وتوزيعه حسب شروحات مدير الدائرة.

 متابعة المعامالت الرسمية التي تتطلب عمل إجراء عليها من أنثر من جهة. 

مرا بككة دوام الموظفين ومتككابعككة اإلجككازات والمغككادرات وإدخككالهككا على النظككام    

 ومتابعة البصمة اإللكترونية للدوام الرسمي. 

 

 

 



79 

 

 المدرسة النموذجية

 اإلجراءات نوع االجراء

 دارةمهام مجلس اإل

 أعداد الطلبة في الصفوف. أسس القبول في المدرسة وتحديًداع وض .1

 إ رار المناهج والبرامج اإلضافية التي تعتمدها المدرسة إلثراء برامجها. .2

 منا شة موازنة المدرسة ورفعها إلى الرئيس. .3

 ا تراح مقدار الرسوم المدرسية ورفعها إلى الرئيس. .4

 المدرسة.إ رار صيغ الشهادات التي تمنحها  .5

 تشكيل لجان متخصصة وفق ما تقتضيه حاجة المدرسة. .6

التنسككككككيب إلى مجلس الجامعة بفتح برامج جديدة أو إلغاء برامج  ائمة أو إيقاف القبول في مرحلة        .7

 تعليمية معينة، إذا نان في ذلك مصلحة المدرسة والجامعة.

 ها رئيس المجلس.إبداء الرأي في أية موضوعات أخرى لهل صلة بأهداف المدرسة يعرض .8

 على تنسيب المدير. إ رار مهام المشرفين بناًء .9

 تحديد نصاب المعلمين من الحصص التعليمية األسبوعية. .10

 مهام المدير العام

 ين فيها وإدارة شؤونها وضمان ُحسن سير العمل فيها.اإلدارياإلشراف على المدرسة والعاملين و .1

ة والتعليميككة بمككا في ذلككك توزيع الككدروس على  اإلداريككاإلشككككككراف على المعلمين من النككاحيتين   .2

 المعلمين وعمل برنامج الدروس األسبوعي.

 إعداد مشروع الموازنة السنوية للمدرسة وتقديمه لمجلس اإلدارة. .3

قة بذلك                 .4 قدي  اال تراحات المتعل ية التربوية في المدرسكككككككة وت إلى مجلس العمل على تطوير العمل

ة والنشكككككككاطات   اإلداري اإلدارة ويشككككككمل ذلك المناهج وطرق التدريس والممارسكككككككات التعليمية و        

 المدرسية المنهجية والالمنهجية.

للمعلمين في المككدرسككككككككة والعمككل على تنميككة  ككدراته  ورفع  اإلداريتقوي  أداء العككاملين واألداء  .5

 مستواه .

 عمل على توجيهه  ورفع معنوياته .تعزيز التعاون بين العاملين في المدرسة وال .6

  العمل على ُحسن استخدام مرافق المدرسة. .7

 تقوية صلة المدرسة بالمجتمع المحلي. .8

 تمثيل المدرسة أمام الهيئات الرسمية والمحلية. .9

 متابعة تنفيذ  رارات مجلس اإلدارة. .10

 تقدي  تقرير سنوي إلى مجلس اإلدارة عن المدرسة ونشاطاتها. .11

هام المشككككككرفين والتأند من  لية عملية اإلشككككككراف التربوي ومتابعة تدريب                متابعة أعمال وم     .12

 وتطوير وتقوي  أداء المعلمين بالتنسيق مع مشرفيه  والمساعدين.

  أي أمور أخرى لها عال ة بالمدرسة يكّلفه بها الرئيس أو من ينيبه. .13

مهام مساعد 

مدير المدرسة 

 اإلداري

تخص  بول وانتقال الطلبة ومسكككؤولية إصكككدار أي وثيقة تخص  ة التي اإلداريجميع المراسكككالت  .1

 الطالب.

 البرنامج المدرسي وحصص االحتياط اليومية. .2

 خدمة العل  واشترانات الثانوية العامة. .3
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نل ما يتعلق باإلدخال والتد يق وإخراج نشكككوف العالمات وطباعتها  Open Emisالـككككككككك نظام  .4 

 لجميع المراحل.

 ين والفنيين والمعلمين.اإلداريالحضور والغياب اليومي للموظفين  .5

 مغادرات المعلمين وإجازاته  سجل الدوام الرسمي. .6

 لبيانات وحسابها وطباعة الكشوف.انل ما يتعلق بتشعيب العاشر من حيث جمع  .7

العمليككات المتعلقككة بككاالمتحككانككات النهككائيككة من نككل فصككككككككل من توزيع  ككاعككات وجككدول        جميع .8

 .الخ...المرا بــــــــــة للمعلمين

 تد يق  وائ  األسماء النهائية. .9

 المشارنة في اإلشراف على مجريات الدوام الرسمي. .10

وفنيي المختبر ومرا ب تابعة نل ما يتعلق بوحدة شككؤون الطلبة الديوان السكككرتاريا والتمريض م .11

 المبنى واألمن الجامعي والمكتبة.

 متابعة نل ما يتعلق بمستودع الكتب. .12

 المشارنة في إعداد مشروع موازنة المدرسة. .13

 متابعة أمور المقصف المدرسي. .14

 تنظي  نقل الطلبة في الباصات. .15

 أي أمور أخرى لها عال ة بالمدرسة يكّلفه بها المدير. .16

 مهام مدراء المراحل

عد خطة سككنوية تنطلق من وا ع المدرسككة تشككمل مجاالت العمل نافة داخل المدرسككة منها الطلبة،  ي .1

والمعلمون، والمنهاج، واالمتحانات واالختبارات، والتأهيل، واإلرشكككككككاد التربوي، والنشكككككككاطات         

 المدرسية، والمجتمع المحلي والبيئة المدرسية.

صككككككاته  وإمكاناته  وحاجات البرنامج يوزع المباحث المقررة على المعلمين في ضككككككوء تخصكككككك  .2

 التعليمي في المدرسة، ويشرف على إعداد برنامج تدريب الدروس في بداية العام الدراسي.

 يشرف على متابعة دوام المعلمين ويوثق حاالت الغياب والتأخر. .3

واإلجككازات يطبق القوانين واألنظمككة والتعليمككات المتعلقككة بككالمعلمين وذلككك في حككاالت الغيككاب     .4

 والتأخر المتكرر.

يتابع خطط المعلمين في بداية العام الدراسي وفي أثنائه، ويتأند من أنها شاملة للعناصر المطلوبة       .5

 نافة.

صفية ويرصد نتائج الزيارات وفق   م بزيارته  في الصفوف ويحضر حصًصا    تابع المعلمين ويقوي .6

 النماذج المحددة.

والمشككككككرفين التربويين ويسككككككهل مهماته  ويتابع تنفيذ توصككككككياته           يتعاون مع المسكككككككاعد الفني     .7

 وتوجيهاته  مع المبادرة في دعوة المشرف المختص عند الحاجة.

يطبق القوانين واألنظمة والتعليمات الخاصككككككة بالنظام التربوي والتي تعمل على ضككككككبط سككككككلوك   .8

 إداريين.األفراد العاملين في هذا النظام والمرتبطين به من طلبه ومعلمين و

 يتفقد مرافق المدرسة وتجهيزاتها ويتأند من نظافتها وسالمتها وحسن مظهرها. .9

 التأخر والزي المتعلق بطالب المدرسة ونل ما يتعلق بالطلبة. .10

 أي أمور أخرى لها عال ة بالمدرسة يكّلفه بها المدير. .11

مساعد المدير مهام 

 الفني

 المدرسة.المشارنة في إعداد مشروع موازنة  .1

متابعة أعمال اللجان المختلفة )الصككحية، اإلذاعة المدرسككية، الرحالت، المحاضككرات، الندوات،     .2

 واألمسيات، مجالت حائط ومنا شة خططه  السنوية(.
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 متابعة تنظي  ملفات الطلبة والوثائق التي تطلبها مديرية التربية والتعلي . .3

 ومديري المراحل.  اإلداريعاون مع المساعد اإلشراف على توزيع األنصبة على المعلمين وبالت .4

 متابعة تنفيذ  رارات مجلس اإلدارة بالتعاون مع المدير. .5

 المشارنة في متابعة أعمال ومهام المشرفين والتأند من  لية عملية اإلشراف التربوي. .6

 المشارنة في التقيي  السنوي للعاملين في المدرسة. .7

 ا نحد أدنى وتزويد المدير بتقارير حولها.حصص يومًي 3بوا ع القيام بزيارات صفية إشرافية  .8

 .المتابعة مع المشرفين حول أداء المعلمين .9

 اإلشراف على عقد دورات تأهيلية وتطويريه للمعلمين القدماء والجدد.   .10

 متابعة ما نفذ من الخطط الدراسية من  بل المعل .  .11

 تنسيق مع المشرفين.المشارنة في تقوي  األداء المتعلق بالمعلمين بال .12

 تقدي  مقترحات من شأنها أن ترفع سوية األداء الفني للمعلمين في المدرسة. .13

 في نل ما يتعلق بالمعلمين. اإلداريالتنسيق مع المساعد  .14

 وضع الخطط العالجية لرفع مستوى التحصيل لدى الطلبة. .15

 أي أمور أخرى لها عال ة بالمدرسة يكّلفه بها المدير. .16

وحدة شؤون  مهام

 الطلبة

 بالتنسيق مع مدراء المراحل. متابعة الحضور والغياب الكترونًيا .1

 لكترونية.تد يق البيانات اإل .2

 ا عن حضور وغياب الطلبة لمدراء المراحل والمدير العام.تقدي  تقرير أسبوعًي .3

 علومات وبيانات الطالب الكترونًيا.إدخال م .4

 الطباعة. .5

 ة من نشوفات العالمات ووثائق إثبات الطالب.تزويد الطالب بالوثائق المطلوب .6

 حفظ ملفات الطالب ومتابعة نل ما يخص الملفات مع مدراء المراحل. .7

 أي أمور أخرى لها عال ة بالمدرسة يكّلفه بها المدير. .8

 مهام  س  الديوان

 استالم البريد الصادر والوارد وتوزيعه. .1

 وتد يقها وترصيدها.متابعة إجازات العاملين في المدرسة  .2

متابعة أذونات المغادرة للعاملين في المدرسكككة وترصكككيدها وإرسكككالها لشكككؤون العاملين لحسككك        .3

 الساعات من اإلجازات السنوية.

 .تنظي  ملفات العاملين المكتوم وحفظ التقارير السنوية فيها .4

 المدرسة بما يحتاجونه.مسؤولة عن اللوازم للمدرسة وطلبها شهريًا وتزويد العاملين في  .5

صكككككياغة العديد من الكتب الرسكككككمية والمذنرات وخاصكككككة الكتب الرسكككككمية المتعلقة بالمكاف ت  .6

للرئاسككة ومن ث   إرسككالها للدائرة المالية في نهاية نل شككهر لصككرف المكافأة المالية لمسككتحقيها.

  

 والمدير بغياب المعنيين.سجالت وإعالم مدراء المراحل المتابعة الغياب اليومي ورصده في  .7

 .متابعة الطلبات المرسلة للمطبعة مثل الشهادات وسجالت المدرسة والعاملين .8

صككياغة نتب البديالت أو البدالء للمعلمين ممن يحصككلون على إجازة أمومة أو إجازة مرضككية    .9

 طويلة.

تسكككككككاب  التنسككككككيق مع مدراء المراحل فيما يتعلق بتوثيق اإلجازات للمعلمين واعتمادها واح          .10

 المغادرات.
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  أي أمور أخرى لها عال ة بالمدرسة يكّلفه بها المدير. .11

 مهام السكرتاريا

 تسهيل االتصاالت الهاتفية وتنظي  المقابالت واالجتماعات الرسمّية. .1

 حفظ ملفات العاملين في المدرسة واستيفائها بالمعلومات الالزمة وحفظ البريد الخال به . .2

نشكككوفات العالمات باللغتين العربية واإلنجليزية المفقودة أو لغايات السكككفر وأية   إصكككدار وطباعة  .3

 .وثائق يحتاجها الطالب

 تنظي  المقابالت واالجتماعات اليومية وتجهيز المعلومات وتنظي  الملفات المتعلقة بها. .4

  استقبال المراجعين والرد على استفساراته  وتسهيل مراجعاته . .5

 الطباعة باللغتين العربية واإلنجليزية  .6

 .إعداد وصياغة الكتب الرسمية وطباعتها والتي تصدر عن إدارة المدرسة .7

تنظي  اجتماعات مجلس اإلدارة ومجلس اآلباء والمعلمين ومجلس الضككككككبط المدرسككككككي وطباعة           .8

 .محاضر االجتماع الخاصة بكل مجلس

 مهام التمريض

 األولية للطلبة وتوفير المواد واألدوات الالزمة لها.القيام باإلسعافات  .1

 تحويل الحاالت الطارئة ومرافقتها إلى المرنز الصحي. .2

 اإلشراف على النظافة وبخاصة نظافة الطلبة والتأند من خلّوه  من األمراض المعدية. .3

 وتعبئة البطا ات الصحية الخاصة به .، مساعدة طبيب المدرسة في الكشف على الطلبة .4

تابعة الحاالت المرضككية المعدية لطلبة المدرسككة والتنسككيق مع  سكك  الصككحة المدرسككية لتطعي        م .5

 هؤالء الطلبة ضد األمراض المعدية.

نتابة أذونات للطلبة المصككككككابين وغير القادرين على الدوام المدرسككككككي بعد إبالغ أولياء أموره   .6

 بالتنسيق مع مدراء المراحل.

 الحاالت المرضية للطلبة في نل فصل دراسي.إعداد تقرير إحصائي مفّصل عن  .7

 تعبئة النموذج الطبي لمعاينة الطلبة من أبناء غير العاملين. .8

 التوعية الصحّية للطلبة من خالل عقد ندوات ولقاءات وأفالم ونشرات صحّية. .9

 أية أعمال أخرى يكّلفها بها مدير المدرسة. .10

 متابعة أمور المقصف المدرسي. .11

 عال ة بالمدرسة يكّلفه بها المدير.أي أمور أخرى لها  .12

 مهام فني المختبر

عاون مع                 .1 بالت بات الالزمة من األجهزة والمواد المخبرية  بالمتطل يد المختبرات  العمل على تزو

 معلمي العلوم والمشرفين.

وضكككع برنامج لتعريف الطلبة بالمختبرات المدرسكككية ونيفية اإلفادة منها في األغراض التعليمية   .2

 بالتنسيق مع معلمي العلوم والمشرفين.

إعداد األدوات والمواد الالزمة إلجراء التجارب المخبرية وفق البرنامج المعد لذلك بالتعاون مع            .3

 معلمي العلوم والمشرفين.

إعداد جدول أسبوعي بالحصص المخبرية التي سيت  تحضيرها بالتنسيق مع معلمي العلوم بحيث  .4

المخبريككة مع المككادة العلميككة التي تككدّرس والتككأنيككد على ذلككك لمعلمي العلوم     تتزامن الحصككككككككة 

 والمشرفين.
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فتح سككجالت لكل صككف واسكك  المعل  الذي يدرسككه وعدد الحصككص المخبرية المتعلقة بالدروس       .5

 التي يدّرسها.

ث  تضككمينها في تقرير شككهري يوضككح مدى اسككتخدام  ، تسككجيل التجارب اليومية في سككجل خال .6

 لوم للمختبرات المدرسية.معلمي الع

 اإلشراف على المختبرات المدرسية وصيانة أجهزتها وتنظيمها وحفظها. .7

 إعادة ترتيب األدوات والمواد المخبرية بعد االنتهاء من النشاط المخبري. .8

 تزويد اإلدارة بتقارير تفصيلية حول زيارات المعلمين للمختبرات واألنشطة الطالبية فيها. .9

 عال ة بالمدرسة يكّلفه بها المدير. أي أمور أخرى لها .10

 مهام مرا ب المبنى

متابعة أعمال الصيانة واإلشراف على أجهزة السالمة العامة والتأند من صالحيتها بشكل يومي        .1

 دوري. 

 تفقد خزانات المياه وتوفر المياه.  .2

االتصاالت واإلجراءات  متابعة األعطال في شبكة الصرف الصحي في المرافق الصحية وعمل      .3

 الالزمة لحل المشانل المتعلقة بذلك.

 التأند من صالحية النوافذ واألبواب وعمل االتصاالت واإلجراءات الالزمة في حال حدوث أي خلل. .4

 تفقد صالحية البرادي في الغرف الصفية والعمل على تغيير التالف منها. .5

 وحدات اإلنارة بشكل دوري والعمل على إصالح التالفتفقد أباريز الكهرباء في الصفوف وتفقد  .6

 بأسرع و ت ممكن بالتنسيق مع الوحدات المعنية بذلك.  

 تهيئة أجهزة اإلطفاء للعمل وإطفاء الحرائق عند حدوثها وإخالء المصابين. .7

 متابعة األمور المتعلقة باإلنارة في القاعات والردهات في موا ع العمل. .8

 واإلبالغ عن أي عطل أو خلل.مرا بة أجهزة اإلنذار  .9

التأند من توفر أجهزة السككككككالمة العامة في مرافق المدرسككككككة ومتابعة أعمال الصككككككيانة للمقاعد    .10

 واأللواح بشكل دوري.

 تقدي  تقارير يومية حول انجاز الصيانة في المدرسة. .11

 .أي أمور أخرى لها عال ة بالمدرسة يكّلفه بها المدير .12

 ةأمين المكتب

 اإلشراف على محتويات المكتبة من نتب ودوريات ومطبوعات وأثاث. .1

تسككككجيل ما يرد إلى المكتبة في السككككجالت المعتمدة وفق نظام اللوازم المتبع واطالع المدير عليها  .2

 أواًل بأول.

 معالجة النوا ص التي تحدث حسب نظام اللوازم وتزويد اإلدارة بنسخة منها. .3

ية والمعلمين                 تنمية مقتنيات المكتبة من ال     .4 بة بالتنسككككككيق مع لجنة المكتبة المدرسكككككك كتب المناسكككككك

 والمشرفين وإدارة المدرسة.

، تجليد نتب المكتبة وبخاّصة المراجع والمصادر بالتعاون مع لجنة النشاط المكتبي وتفعيل دورها    .5

 والتنسيق مع دائرة العال ات الثقافية في الجامعة.

د المجموعات السكككنوية الكاملة من المجالت المراد  وتجلي، تسكككجيل الدوريات في سكككجل خال بها  .6

 حفظها في المكتبة بالتنسيق مع دائرة العال ات الثقافية في الجامعة.
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 وإعداد تقارير حول ذلك.، اإلشراف على لجنة المكتبة الطالبية ومتابعة نشاطاتها المختلفة .7

 المدير على ما ت .عمل جرد لكتب المكتبة مرة في نهاية نل سنة دراسّية واطالع  .8

فهرسة نتب المكتبة وتصنيفها وفق  واعد الفهرسة التي تعتمدها الجامعة وإعداد الفهرس البطا ي     .9

 لمقتنيات المكتبة.

 تنظي  موسوعات المكتبة ودورياتها بطريقة يسهل على الطلبة استخدامها. .10

تطبيقها بالتعاون مع إعداد التعليمات واإلرشادات الخاصة بإعارة نتب المكتبة واإلشراف على     .11

 لجنة المكتبة المدرسية من خالل سجالت يت  االطالع عليها بشكل دوري من  بل اإلدارة.

 استخدام الوسائل المناسبة لتشجيع الطلبة على المطالعة. .12

ها وإ امة                   .13 يات ها واسككككككتخدام مقتن بة ومحتويات بالمكت اإلشككككككراف على اإلعالم المكتبي للتعريف 

 للمكتبة. المعارض ومجالت الحائط

طالع على مناهج المباحث الدراسككككككّية للطلبة بالتعاون مع المعلمين المعنيين لإلفادة من نتب اإل .14

 المكتبة وربطها بالمنهاج من خالل األبحاث التي يقوم الطلبة بإعدادها.

 فرز نتب األطفال حسب السلسلة في نل يوم. .15

 المدير ومدراء المراحل بنسخ منه.عمل برنامج أسبوعي للحصص المكتبية للصفوف وتزويد  .16

 حفظ الجريدة اليومية في المكتبة وتوّثيقها ليتمكن الطلبة من اإلطالع عليها. .17

 تزويد اإلدارة بشكل دوري بالسجالت الخاصة بالمكتبة وسجالت اإلعارة والحصص المكتبية. .18

 رة.  تفعيل مسابقات المطالعة بالتنسيق مع معلمي اللغة العربية والمشرف واإلدا .19

السككماح باسككتخدام جهاز الحاسككوب والطابعة في المكتبة من  بل المعلمين والمشككرفين واإلطالع   .20

 شبكة االبيسكو(. هاعلى ما يصدر من نتب ونشرات من خالل االنترنت واالستفادة من

 أي أعمال أخرى يكلفه بها مدير المدرسة. .21

مهام مساعد مدير 

 المرحلة

 للزمالء المعلمين.متابعة دفاتر التحضير  .1

 متابعة حضور وغياب الطلبة. .2

 متابعة  ضايا الطالب السلونية. .3

 متابعة برنامج اإلشغال اليومي. .4

 القيام بأعمال مدير المرحلة في حال غياب المدير بتكليف خطي من مدير المدرسة. .5

 أية أعمال أخرى يكلفه بها مدير المدرسة.  .6

 مهام المعل 

 المنهاج الذي يقوم بتدريسه وعلى أهدافه.يطلع على محتوى  .1

ا في ذلك األهداف والرسككائل مراعًي ،و السككنوية للمباحث التي يقوم بتدريسككهاأيعد الخطة الفصككلية  .2

 واألدوات والتقوي  والتوزيع الزمني.

 يلتزم بالتحضير اليومي للحصص الصفية التي يقوم بتدريسها. .3

حداث  أوإدارة مجريات  ،وجذب انتباه الطلبة ،النظاميعمل على إدارة الصككككككف من خالل ضككككككبط   .4

 التعل  وحل المشكالت والفصل في المنازعات بين الطلبة.

ويقوم بكل ما يتطلبه تحقيق أهداف المواد التي       ،يدرس النصكككككككاب المقرر من الحصككككككص نامال    .5

 يدرسها من إعداد وتحضير وطرق تدريس.
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 في الحصة الصفية.يوفر الوسائل التعليمية المناسبة ويستخدمها  .6

 يعمل على تفعيل األنشطة التعليمية داخل الغرفة الصفية حسب طبيعة المادة. .7

 يعد جدول مواصفات االمتحان للمواد التي يقوم بتدريسها. .8

ا ويحلل  يعد االمتحانات اليومية والفصككككلية ويقوم بتصككككحيحها ويرصككككد العالمات يدويا والكترونيً  .9

 اإلنمال والرسوب المعتمدة من  بل وزارة التربية والتعلي .النتائج مع مراعاة أسس النجاح و

 على تحليل نتائج االمتحان. ناًءبيضع الخطط العالجية لمعالجة الضعف في تحصيل الطلبة  .10

 يكلف الطلبة بأعداد األبحاث والتقارير بما يتناسب مع المبحث والمرحلة. .11

 التربية والتعلي  ومديرية التربية والتعلي .يتابع تعديل المناهج والتعامي  الواردة من  بل وزارة  .12

 يسعى لتنمية ذاته علميا ومهنيا وتطوير أساليب التدريس واالستفادة من التقنيات الحديثة.   .13

 يطلع على النشرات التربوية الواردة من  بل األشراف التربوي للمعلمين. .14

وجدت وحسب تخصصه مثل: غرفة    يتسل  لوازم المبحث الذي يقوم بتدريسه وأدواته ومواده ان    .15

مشككغل التربية  ،والبيت البالسككتيكي إن وجد يةسككمشككغل التربية المهنية والحديقة المدر ،الرياضككة

 الخ. ،غرفة المصادر والتعل  ،الفنية

يتقيد بمواعيد الحضور واالنصراف وحضور الطابور الصباحي ويحافظ على أو ات الحصص         .16

 والدوام الرسمي.

 

إدارة المدرسككككككة بااللتزام ببرنامج إشككككككغال حصككككككص الفراغ من اجل تحقيق انتظام     يتعاون مع   .17

 الدراسة.

والمجالس التي يت  تشكيلها في المدرسة ويحفز الطلية      ،يشارك في النشاطات المدرسية المرافقة     .18

 على المشارنة فيها.

التربية والتعلي  أو   يلتزم بحضككككككور الدورات التربوية وورش العمل التي تنظ  من  بل مديرية           .19

 المشرف التربوي المختص.

 يشارك في االجتماعات التي تعقد على مستوى المدرسة والمجالس المشارك فيها. .20

 

 المناوبة:

 يلتزم بالحضور المبكر للمدرسة والمغادرة بعد انتهاء الدوام المدرسي. .1

صباحي ورفع العل        .2 شرف على اصطفاف الطلبة في الطابور ال صباحية واإلشراف     ي والتمارين ال

 على دخول الطلبة للغرف والمحافظة على الهدوء والنظام.

 يضبط أو ات  رع الجرس خالل أو ات الدوام الرسمي. .3

 يتعاون مع الزمالء المناوبين على حفظ النظام واألثاث المدرسي في أثناء االستراحات. .4

وف التي تحتاج إلى إشغال فراغ في حالة  يتابع التزام المعلمين بالحصص الصفية ويبلغ عن الصف    .5

 الغياب أو التأخير من  بل أحد المعلمين.

 يتأند من مغادرة الطلبة للصفوف والبناء المدرسي بعد انتهاء الدوام الرسمي. .6

 يعد التقرير اليومي للمناوبة ويقدمه لمدير المدرسة. .7
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مهام مرا ب الدوام 

 للطلبة

 وغيره  إلى المبنى.مرا بة دخول وخروج الطلبة  .1

 المحافظة على الهدوء والنظام عند مدخل المبنى .2

 التأند من توفر أجهزة السالمة العامة في مرافق المدرسة. .3

سجل واالتصال بأولياء األمور باالتفاق         .4 سجيل الطلبة المتأخرين عن الدوام الرسمي وحفظه في  ت

 .مع مدراء المراحل

 حضور مجالس الضبط في المدرسة. .5

 ل مع أولياء أمور الطلبة بالتعاون مع مربي الصف.التواص .6

 المساهمة في حل المشكالت الطالبية بالتعاون مع المرشد التربوي. .7

 أية أعمال أخرى يكّلفه بها مدير المدرسة وتقتضيها المصلحة العامة للمدرسة. .8

 مهام المرشد

التدريسككية والطالب وأولياء األمور، في بداية يقوم المرشككد بتوضككيح طبيعة عمله لإلدارة والهيئة   .1

عمله في المرنز اإلرشادي الجديد، أو نلما وجد لذلك ضرورة، أو في بداية العام الدراسي للطلبة      

 الجدد، أو للمعلمين حديثي التعيين في المدرسة.

 الموجودة فيها.استقبال الطلبة المستجدين والمنقولين وتعريفه  بمرافق المدرسة والخدمات  .2

تزويد اإلدارة  بخطة عمل لكل فصكككككل دراسكككككي تتناسكككككب مع حاجات الطلبة والهيئة التدريسكككككية     .3

والمرحلة أو المراحل التعليمية في مدرسككككككته، ويت  ذلك بالتعاون مع اإلدارة والهيئة التدريسككككككية               

 وأولياء األمور.

رة والهيئة التدريسككككككية وأولياء        يعمل المرشكككككككد على تنفيذ خطة العمل وتقييمها بالتعاون مع اإلدا          .4

 األمور.

 المشارنة في تكوين الجمعيات الطالبية والتنسيق بينها. .5

يجمع المعلومات عن الطلبة، ث  ينظمها من خالل سكككككجل الطالب اإلرشكككككادي )البطا ة الترانمية(   .6

 الستخدامها ألغراض إرشادية وينبغي أن تكون هذه المعلومات د يقة ومتجددة باستمرار.

ء مقابالت فردية مع الطلبة وتقدي  االسكككتشكككارات له  فيما يواجهونه من صكككعوبات و ضكككايا    إجرا .7

 تهمه .

 مقابلة أولياء األمور وتقدي  استشارات له  في القضايا واألمور التي ته  أبناءه . .8

يقوم المرشككككد التربوي بدور المسككككتشككككار أيضككككًا لإلدارة والهيئة التدريسككككية في األمور والقضككككايا   .9

 ة وفي  ضايا التوجيه واإلرشاد التي تتعلق بالطلبة وأنواع سلونه  في غرفة الصف.التربوي

متابعة التحصكككيل الدراسكككي للطلبة والعمل على زيادة الدافعية للتحصكككيل عنده  وحل مشككككالت     .10

 التحصيل بالتعاون مع اإلدارة والمعلمين والمشرفين التربويين وأولياء األمور.

والمعلمين بككالتعككاون مع اإلدارة فيمككا يخص الشككككككؤون التعليميككة    التخطيط الجتمككاعككات اآلبككاء   .11

 والتربوية للطلبة.

الزيارات المنزلية، حيث يقوم المرشككككككد أحيانًا وبناء على موعد مسككككككبق وموافقة الطالب بزيارة  .12

 ولي األمر في المنزل أو في مكان عمله، وتكون هذه الزيارات ألغراض إرشادية.

لطلبككة، وذلككك بتعريفه  بككالمهن المختلفككة وفرل اإلعككداد لهككا أو        التوجيككه المهني والتربوي ل  .13

 االلتحاق بها.
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عقد الندوات والمحاضرات بالتنسيق مع اإلدارة، وتتناول  ضايا وموضوعات ته  الطلبة وتكون      .14

ذات أهداف و ائية أو إنمائية )تنمية وعي الطلبة ومعلوماته  مما يزيد من  دراته  على مواجهة              

 مشكالته (.

داد النشككككككرات لتوضككككككيح طبيعة العمل أو لتوصككككككيل معلومات هامة للطلبة والمعلمين وأولياء  إع .15

األمور ويراعى أن تكون لغة النشكككككرة مفهومة وواضكككككحة وأن يطلع عليها مدير المدرسكككككة  بل   

 طباعتها وتوزيعها.

التوجيه الجماعي في الصفوف، حيث ينا ش المرشد مع طلبة الصف الواحد موضوعات و ضايا  .16

همه ، وتزويده  من خالل المنا شككككة بمعلومات ال تتوفر في المناهج المدرسككككية مما يسككككاعده    ت

 على مواجهة مشكالته  وتعديل اتجاهاته  وسلونه .

ـها              .17 ـة يتراوح عدد أعضائ ـرة من الطلب ـ ـاد الجماعي، ينا ش المرشد مع مجموعات صغي ـ اإلرشـ

من خالل عدة جلسات على فه  جوانب تلك ( يواجهون مشكلة مشترنة فيساعده   7 – 5) ما بين

المشككككلة وا تراح الحلول المناسكككبة لها األمر الذي يؤدي إلى نمو  دراته  ومهاراته  في مواجهة 

 مشكالته  في المستقبل وتعديل اتجاهاته  وأنماط سلونه .

االت مخالفة   متابعة حاالت الغياب المتكرر والتأخر المتكرر، والتي تحيلها إليه اإلدارة أو أية ح            .18

أخرى، من  بل اإلدارة والمعلمين وأولياء األمور، و بل إحالة الطالب إلى المرشد ينبغي التنسيق 

 مع المرشد التربوي وإطالعه على طبيعة الحالة.

 -دور المرشد التربوي في مجال النشاطات المدرسية:  .19

بتوظيف األنشكككطة المدرسكككية  أ( يقوم المرشكككد بالتعاون مع رؤسكككاء لجان األنشكككطة المختلفة 

نأسككككاليب و ائية وعالجية للحاالت الفردية التي يتعامل معها المرشككككد التربوي وهذا ما  

 يثري الدور الهام الذي تلعبه النشاطات المدرسية في العملية التربوية.

من خالل اللقككاءات الفرديككة والجمككاعيككة مع الطلبككة يعمككل المرشككككككككد على إبراز أهميككة    ب(

لمدرسككككككية للطلبة ووظيفتها في تنمية ميوله  و دراته  وأثرها في تكوين          النشكككككككاطات ا 

 توجيهات مهنية لديه  مما يمهد لعملية اتخاذ القرار في اختيار مهنة المستقبل.

يتابع المرشككككككد التربوي عمل لجنة خدمة البيئة وفي المدارس األسككككككاسككككككية يتولى دورًا    ـ(ج

 إشرافيًا على نشاطاتها ومهماتها.

 -مرشد في مجال الخدمات الصحية:دور ال .20

من خالل المالحظة وسجل الطالب اإلرشادي يتعرف المرشد على الطلبة الذين يعانون      أ(

من مشكالت جسمية وصحية نضعف البصر وأمراض القلب والروماتيزم، وينسق مع         

أعضكككككككاء الهيئة التدريسككككككية لمراعاة هذه الحاالت في توزيع أمانن الجلوس في غرفة            

 ي ممارسة األنشطة التي تتطلب بذل جهد بدني نالتدريبات الرياضية.الصف وف

ب( يتعرف على حاالت األمراض المعدية، وبالتعاون مع اإلدارة والمعلمين يجري العمل         

 على عزلها، ث  وضع البرامج الو ائية لمواجهة انتشارها.

ضككع برامج تتعلق ـكككككككك( ينسككق المرشككد مع لجان األنشككطة الثقافية والعلمية في المدرسككة لوج

 بالتوعية الصحية وإبراز العادات السيئة في الجلوس والتغذية.
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 -دور المرشد في مجلس الضبط: .21

يعمل المرشد نمستشار فقط ألعضاء مجلس الضبط حول ظروف ووضع الطالب المحال إلى           

 مجلس الضبط دون أن يقوم المرشد بحضور اجتماعات المجلس.

 ر المدرسة وتقتضيها المصلحة العامة للمدرسة.أية أعمال أخرى يكّلفه بها مدي .22

 مهام المشرف

القيام بزيارات صفية إشرافية لمعل  المبحث التابع له ومنا شتها على أال تقل خالل الفصل الواحد         .1

ا. مع تقدي  تقرير بكل زيارة صككككفية وعقد لقاءات ا متوازًنعن خمس زيارات موزعة توزيعا زمنًي

 الترنيز على المعلمين الجدد.فردية وجماعية مع 

متابعة إعداد الخطط اليومية والفصككككككلية لمعلمي المبحث الواحد حسكككككككب األصككككككول ومطابقتها                .2

 باستمرار وبالتعاون مع مدير المرحلة والمشرف الزائر.

ضككككككرورة عقد لقاء أولي مع معلمي المبحث لالتفاق واإلعداد لخطة العمل المسككككككتقبلية نزيارة                .3

 من ضمن الزيارات اإلشرافية.  إرشادية وال تحتسب

 ا.اإلطالع على الخطة الفصلية للمعل  وإ رارها فنًي .4

 متابعة ما نفذ من الخطة من  بل المعل . .5

 وضع الخطط العالجية لرفع مستوى التحصيل لدى الطلبة. .6

 عقد دورات ومشاغل تدريبية وفق حاجات المعلمين. .7

 مهام المنسق

 المبحث واإلدارة واإلشراف.يعمل على التنسيق بين معلمي  .1

يسكككككاه  في تقدي  اال تراحات حول توزيع نصكككككاب الحصكككككص على معلمي المبحث في بداية العام  .2

 الدراسي.

 يتابع التخطيط اليومي والفصلي لمعلمي المبحث. .3

يعمل على ترتيب برنامج زيارات متبادلة بين معلمي المبحث ويقوم بتطبيق حصص نموذجية أمام  .4

 زمالئه.

المعل  الجديد في تفه  حقو ه وواجباته ويسككككككاعده على القيام بالتحضككككككير اليومي وإدارة       يسككككككاعد   .5

 الصف.

يتابع ما  طع من المنهاج مع الخطة الفصكككككلية لمعلمي المبحث/ ويتابع سكككككجالت العالمات الجانبية  .6

 وجداول المواصفات وأسئلة االمتحانات لمعلمي المبحث.

 ة من  بل المعلمين لرفع مستوى التحصيل لدى الطلبة.يتابع تنفيذ الخطط العالجية الموضوع .7

متابعة الدورات والمشاغل التدريبية وفق حاجات المعلمين ويتابع انتقال أثر التدريب إلـكككـكككـكككـكككـكككـكككى     .8

 الغرفة الصفية.

 يعقد االجتماعات بشكل دوري لمعلمي المبحث للمتابعة المستمرة لألمور التعليمية نافة. .9

 يعدها معلمي المبحث. متابعة أورق العمل التي .10

 تد يق أوراق االختبارات بعد التصحيح. .11

 مهام مربي الصف

 متابعة حضور وغياب الطالب. .1

 متابعة الطالب أثناء الدوام. .2

 متابعة النظافة الصفية واإلشراف عليها بشكل يومي وغرس  يمة النظافة في نفوس الطلبة. .3
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 ومتابعتها بشكل يومي.تشكيل األسر الصفية وإيالئها المهام  .4

 التنسيب إلى مدير المرحلة بالعقوبات. .5

 إخراج الشهادات والجداول واألعمال الخاصة بها حسب األصول. .6

 اإلشراف والمتابعة أثناء الطابور الصباحي مع متابعة اإلذاعة الصفية حسب الجدول الفصلي. .7

مهام مساعد مربي 

 الصف

 الصف.متابعة الصف أثناء غياب مربي  .1

 اإلشراف على الملفات الخاصة بالطالب. .2

 أعمال أخرى تطلبها اإلدارة. .3

 المساعدة في متابعة الطالب أثناء الطابور الصباحي. .4

 لمساعدة في إخراج الشهادات والجداول واألعمال الخاصة بها حسب األصول.ا .5

 

مهام مرا ب الدوام 

 للطلبة

وحفظه في سككجل واالتصككال بأولياء األمور باالتفاق  سككجل الطلبة المتأخرين عن الدوام الرسككمي   .1

 .مع مدراء المراحل

 بشكل يومي في سجل مخصص لهذه الغاية. المدرسة عشوائًيا رصد غياب الطلبة عن .2

 مرا بة دخول وخروج الطلبة وغيره  إلى المبنى. .3

 المحافظة على الهدوء والنظام عند مدخل المبنى. .4

 امة في مرافق المدرسة.التأند من توفر أجهزة السالمة الع .5

 التواصل مع أولياء أمور الطلبة بالتعاون مع مربي الصف عند الحاجة. .6

 أية أعمال أخرى يكّلفه بها مدير المدرسة وتقتضيها المصلحة العامة للمدرسة. .7
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التد يق المالي السابق 

 لعملية الصرف

إعداد تقرير شهري عن نتائج التد يق، وعند العثور على أي مخالفة يقوم بإيقاف  

 سند الصرف وإبالغ مدير الوحدة التخاذ اإلجراءات المناسبة.
 المد ق

التد يق المالي 

الالحق لعملية 

 الصرف أو القبض

التد يق والجدول  إعداد مسككودة نتاب التكليف للمد ق المتخصككص متضككمًنا نطاق 

 الزمني وأه  أهداف وعناصر التد يق وتسليمه للسكرتيرة لطباعته.

مدير وحدة 

 الر ابة

طباعة وتنسيق نتاب التكليف واالحتفاظ  بنسخة إلكترونية وسحب نسخة ور ية       

 وتسليمها باليد إلى رئيس  س  الديوان.

السكرتيرة/ 

 الطابعة

مككدير وحككدة الر ككابككة وتثبيككت ر   الصككككككككادر  تككد يق نتككاب التكليف وتو يعككه من 

 ا وتسليمه لمدير وحدة الر ابة.المتسلسل عليه وأرشفته إلكترونًي

رئيس  س  

 الديوان

بدء بتنفيذ               يه ال يد للمد ق والطلب إل تسككككككلي  نتاب التكليف المطبوع والمو ع  بال

 المطلوب بهذا الكتاب.

مدير وحدة 

 الر ابة

رئيس  س   التكليف إلى مدير الدائرة المالية  بل بدء التد يق.إرسال نسخة من نتاب 

 الديوان

 المد ق إعالم مدير الدائرة المالية بتاريخ بدء التد يق والجدول الزمني للتد يق.

 والتعليمات  واألنظمة  للقوانين ارنامجين وفقً  على أي من هذين الب  بالتد يق   القيام 

 .بها المعمول
 المد ق

عداد   نً  ت مسككككككودة إ مد ق     اقريرخطي متضككككككم ها ال تائج اإلجراءات التي اتبع   والن

على أي من هذين البرنامجين  لمتعلقة بالتد يقاالتي توصكككككل إليها  والتوصكككككيات

 وتسليمه باليد إلى السكرتيرة/ الطابعة لطباعته.

 المد ق

طباعة وتنسككككيق التقرير الذي اسككككتلمته من المد ق واالحتفاظ بنسككككخة إلكترونية   

 وسحب نسخة ور ية وتسليمها باليد للمد ق.   

السكرتيرة/ 

 الطابعة

يد                       بال بة  مدير وحدة الر ا يه وتسككككككليمه ل تد يق التقرير بعد طباعته والتو يع عل

 لإلطالع عليه. 
 المد ق

بة إلى رئيس               لذي أعده المد ق بكتاب خطي من مدير وحدة الر ا رفع التقرير ا

المجلس بشكككل سككري ومكتوم للتوجيه بشككأن النتائج والتوصككيات التي وردت في  

 هذا التقرير.

مدير وحدة 

 لر ابةا

رئيس  س  

 الديوان

حفظ نسككخة ور ية من التقرير في الملف الخال بالتقارير المالية، وحفظ نسككخة  

 إلكترونية بواسطة األرشفة اإللكترونية.  

رئيس  س  

 الديوان

 المد ق متابعة تنفيذ توجيهات رئيس المجلس على هذه البرامج.  

 

تد يق دوام الموظفين 

اإلداريين والفنيين 

سة الجامعة بإرسال نسخة من نل إجازة إضطرارية  بدون راتب          يام وحدة رئا

 إلى وحدة الر ابة بعد موافقة األستاذ الدنتور رئيس الجامعة عليها.

رئيس ديوان 

وحدة رئاسة 

 الجامعة
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ومغادراته   

 وإجازاته 

الككدوام واإلجككازات للموظفين اإلداريين  منح صككككككالحيككة لوحككدة الر ككابككة لتككد يق  

 والفنيين في الجامعة للدخول إلى نظام الموارد البشرية المحوسب.

مرنز الحاسب 

 والمعلومات

الككدخول إلى نظككام الموارد البشككككككريككة المحوسككككككككب والتككأنككد من أن اإلجككازات     

بدون راتب التي وصككككلته من وحدة رئاسككككة الجامعة مدخلة على    اإلضككككطرارية 

 النظام المحوسب ومعتمدة.

 المد ق

إعكداد جكدول زمني للتككد يق على اإلجكازات السككككككنويكة والمغككادرات على جميع      

 الوحدات التنظيمية في الجامعة.
 المد ق

اإلجازات السكككنوية  الدخول إلى نظام الموارد البشكككرية المحوسكككب والتأند من أن 

 والمغادرات مدخلة على نظام الموارد البشرية المحوسب ومعتمدة.
 المد ق

 واألنظمككة للقوانين الككدوام واإلجككازات والمغككادرات وفقككاً  على القيككام بككالتككد يق   

 .بها المعمول
 المد ق

  والتوصككككيات النتائجاإلجراءات التي اتبعها المد ق و تقريرخطي متضككككمًنا إعداد

مدير  على هذا البرنامج وتسككككككليمه باليد إلى المتعلقة بالتد يقالتي توصككككككل إليها 

 الوحدة لإلطالع عليه.

 المد ق

في حال وجود مخالفات يت  رفع  التقرير الذي أعده رئيس  سكككككك  الديوان بكتاب         

خطي من مدير وحدة الر ابة إلى رئيس المجلس بشككككل سكككري ومكتوم  للتوجيه   

 لنتائج والتوصيات التي وردت في هذا التقرير.بشأن ا

مدير وحدة 

 الر ابة

 المد ق

حفظ نسخة ور ية من التقرير في الملف الخال بتقارير دائرة الموارد البشرية،    

 وحفظ نسخة إلكترونية بواسطة األرشفة اإللكترونية.  
 المد ق

 المد ق متابعة تنفيذ توجيهات رئيس المجلس التي جاءت على هذا التقرير. 

تد يق البرامج 

 اإلدارية

للمد ق المتخصككص متضككمًنا الجدول الزمني ونطاق إعداد مسككودة نتاب التكليف 

 التد يق وأه  أهداف وعناصر التد يق وتسليمه للسكرتيرة لطباعته.

مدير وحدة 

 الر ابة

طباعة وتنسككيق نتاب التكليف واالحتفاظ بنسككخة إلكترونية وسككحب نسككخة ور ية 

 وتسليمها باليد إلى رئيس  س  الديوان.

السكرتيرة/ 

 الطابعة

تككد يق نتككاب التكليف وتو يعككه من مككدير وحككدة الر ككابككة وتثبيككت ر   الصككككككككادر  

 وتسليمه لمدير وحدة الر ابة. االمتسلسل عليه وأرشفته إلكترونًي

رئيس  س  

 الديوان

بدء بتنفيذ               يه ال يد للمد ق والطلب إل تسككككككلي  نتاب التكليف المطبوع والمو ع  بال

 المطلوب بهذا الكتاب.

مدير وحدة 

 بةالر ا

رئيس  س   إرسال نسخة من نتاب التكليف إلى مدير وحدة الموارد البشرية  بل بدء التد يق.

 الديوان

هذه               تد يق على أي من  مدير وحدة الموارد البشككككككرية عند حضككككككوره لل إعالم 

 البرامج.
 المد ق
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 والتعليمككاتواألنظمككة  للقوانين أي من هككذه  البرامج وفقككًا على بككالتككد يق القيككام

 .بها المعمول
 المد ق

عداد   نً  مسككككككودة  إ مد ق    اتقريرخطي متضككككككم ها ال تائج  اإلجراءات التي اتبع   والن

وتسككككليمه التي توصككككل إليها المتعلقة بأي برنامج من هذه البرامج   والتوصككككيات

 باليد إلى السكرتيرة/ الطابعة لطباعته.

السكرتيرة/ 

 الطابعة

طباعة وتنسككككيق التقرير الذي اسككككتلمته من المد ق واالحتفاظ بنسككككخة إلكترونية   

 وسحب نسخة ور ية وتسليمها للمد ق باليد.  

السكرتيرة/ 

 الطابعة

يد                       بال بة  مدير وحدة الر ا يه وتسككككككليمه ل تد يق التقرير بعد طباعته والتو يع عل

 لإلطالع عليه.
 المد ق

لذي أعده     بة إلى رئيس          رفع التقرير ا المد ق بكتاب خطي من مدير وحدة الر ا

المجلس بشكل سري ومكتوم  للتوجيه بشان النتائج والتوصيات التي وردت في        

 أي من هذه التقارير.

مدير وحدة 

 الر ابة

رئيس  س  

 الديوان

حفظ نسككككككخكة ور يكة من نكل  تقرير في الملف الخكال بتقكارير وحكدة الموارد         

 لكترونية بواسطة األرشفة اإللكترونية.  البشرية، وحفظ نسخة إ

رئيس  س  

 الديوان

 المد ق متابعة تنفيذ توجيهات رئيس المجلس التي جاءت على هذه التقارير. 

تد يق العبء 

التدريسي ألعضاء 

 هيئة التدريس

إعداد مسككودة نتاب التكليف للمد ق المتخصككص متضككمًنا الجدول الزمني ونطاق 

 أهداف وعناصر التد يق وتسليمه للسكرتيرة لطباعته.التد يق وأه  

مدير وحدة 

 الر ابة

طباعة وتنسيق نتاب التكليف واالحتفاظ  بنسخة إلكترونية وسحب نسخة ور ية       

 وتسليمها باليد إلى رئيس  س  الديوان.

السكرتيرة/ 

 الطابعة

الصككككككككادر  تككد يق نتككاب التكليف وتو يعككه من مككدير وحككدة الر ككابككة وتثبيككت ر   

 المتسلسل عليه وأرشفته إلكترونًيا وتسليمه باليد لمدير وحدة الر ابة.

رئيس  س  

 الديوان

يذ                 بدء بتنف يه ال مد ق والطلب إل يد لل بال تسككككككلي  نتاب التكليف المطبوع والمو ع 

 المطلوب بهذا الكتاب.

مدير وحدة 

 الر ابة

التنمية والتخطيط  بل بدء     إرسكككككككال نسككككككخة من نتاب التكليف إلى مدير وحدة        

 التد يق.

رئيس  س  

 الديوان

إعالم مدير دائرة التنمية والتخطيط عند حضككككوره لتد يق العبء التدريسككككي  بل  

 بدء التد يق.
 المد ق

 المد ق .بها المعمول واألنظمة والتعليمات لقوانينل هذا البرنامج وفًقا على بالتد يق القيام

عداد   نً  تقريرخ مسككككككودة إ مد ق    اطي متضككككككم ها ال تائج و اإلجراءات التي اتبع   الن

يات   هذا البرنامج         والتوصكككككك قة ب ها المتعل يد إلى       التي توصكككككككل إلي بال مه  وتسككككككلي

 السكرتيرة/ الطابعة لطباعته.

 المد ق
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طباعة وتنسككككيق التقرير الذي اسككككتلمته من المد ق واالحتفاظ بنسككككخة إلكترونية   

 وتسليمها للمد ق باليد.وسحب نسخة ور ية 

السكرتيرة/ 

 الطابعة

تد يق التقرير بعد الطباعة والتو يع عليه وتسككككككليمه لمدير الوحدة باليد لإلطالع             

 عليه.
 المد ق

بة إلى رئيس               لذي أعده المد ق بكتاب خطي من مدير وحدة الر ا رفع التقرير ا

والتوصككيات التي وردت في المجلس بشكككل سككري ومكتوم للتوجيه بشككأن النتائج 

 هذا التقرير.

مدير وحدة 

 الر ابة

رئيس  س  

 الديوان

حفظ نسككككككخة من التقرير في الملف الخال بتقارير العبء التدريسككككككي، وحفظ         

 نسخة إلكترونية بواسطة األرشفة اإللكترونية.

رئيس  س  

 الديوان

 المد ق هذا التقرير.متابعة تنفيذ توجيهات رئيس المجلس التي جاءت على أي من 

التد يق على 

 المرنزية العطاءات

ا أه  أهداف وعناصكككر إعداد مسكككودة نتاب التكليف للمد ق المتخصكككص متضكككمًن

 التد يق وتسليمه للسكرتيرة لطباعته.

مدير وحدة 

 الر ابة

طباعة وتنسيق نتاب التكليف واالحتفاظ  بنسخة إلكترونية وسحب نسخة ور ية       

 باليد إلى رئيس  س  الديوان.وتسليمها 

السكرتيرة/ 

 الطابعة

تككد يق نتككاب التكليف وتو يعككه من مككدير وحككدة الر ككابككة وتثبيككت ر   الصككككككككادر  

 المتسلسل عليه وأرشفته إلكترونًيا وتسليمه لمدير وحدة الر ابة.

رئيس  س  

 الديوان

مد ق والطلب           يد لل بال يذ      تسككككككلي  نتاب التكليف المطبوع والمو ع  بدء بتنف يه ال إل

 المطلوب بهذا الكتاب.

مدير وحدة 

 الر ابة

إرسككككككال نسككككككخة من نتاب التكليف إلى مدير وحدة العطاءات المرنزية  بل بدء  

 التد يق.

رئيس  س  

 الديوان

بها   المعمول واألنظمة والتعليمات   للقوانين هذا البرنامج وفًقا    على بالتد يق   القيام 

 .ومواصفات نل عطاءووفًقا لشروط 
 المد ق

التي  النتائج والتوصككيات تقريرخطي لكل عطاء على حده متضككمًنا مسككودةإعداد 

 السكرتيرة/ الطابعة لطباعته. وتسليمه باليد إلىتوصل إليها المتعلقة 
 المد ق

طباعة وتنسككككيق التقرير الذي اسككككتلمته من المد ق  واالحتفاظ بنسككككخة إلكترونية 

 وسحب نسخة ور ية وتسليمها للمد ق باليد.  

السكرتيرة/ 

 الطابعة

مدير وحدة                  ًعا منه ومن  مدير الوحدة مو  رفع تقرير بكل عطاء على حده إلى 

لى جانب  رار لجنة العطاءات إالر ابة وإرساله إلى مدير وحدة العطاءات لضمه 

لرفعه الى األسككككتاذ الدنتور رئيس الجامعة و/ أو رئيس مجلس األمناء اذا زادت 

  يمة العطاء عن مائة ألف دينار.

مدير وحدة 

  ابةالر

 المد ق

حفظ نسخة ور ية من التقرير في الملف الخال بالتقارير اإلدارية، وحفظ نسخة 

 إلكترونية بواسطة األرشفة اإللكترونية.  

رئيس  س  

 الديوان
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التد يق على اللوازم 

 والمستودعات

إعداد مسككودة نتاب التكليف للمد ق المتخصككص متضككمًنا نطاق التد يق والجدول  

 وأه  أهداف وعناصر التد يق وتسليمه للسكرتيرة لطباعته.الزمني 

مدير وحدة 

 الر ابة

طباعة وتنسككيق نتاب التكليف واإلحتفاظ بنسككخة إلكترونية وسككحب نسككخة ور ية 

 وتسليمها باليد إلى رئيس  س  الديوان.

السكرتيرة/ 

 الطابعة

وتثبيككت ر   الصككككككككادر  تككد يق نتككاب التكليف وتو يعككه من مككدير وحككدة الر ككابككة 

 المتسلسل عليه وأرشفته إلكترونًيا وتسليمه باليد لمدير وحدة الر ابة.

رئيس  س  

 الديوان

يذ                 بدء بتنف يه ال مد ق والطلب إل يد لل بال تسككككككلي  نتاب التكليف المطبوع والمو ع 

 المطلوب بهذا الكتاب.

مدير وحدة 

 الر ابة

رئيس  س   مدير وحدة اللوازم  بل بدء التد يق.إرسال نسخة من نتاب التكليف إلى 

 الديوان

تد يق أي من هذه البرامج   بل بدء              إعالم مدير وحدة اللوازم عند حضككككككوره ل

 التد يق.
 المد ق

 واألنظمككة والتعليمككات  للقوانين أي من هككذه البرامج وفقكًكا  على بككالتككد يق  القيككام

 .بها المعمول
 المد ق

عداد   نً   مسككككككودة إ مد ق    اتقريرخطي متضككككككم ها ال تائج و اإلجراءات التي اتبع   الن

وتسككككليمه باليد إلى التي توصككككل إليها المتعلقة بأي من هذه البرامج  والتوصككككيات

 السكرتيرة/ الطابعة لطباعته.

 المد ق

طباعة وتنسككككيق التقرير الذي اسككككتلمته من المد ق واالحتفاظ بنسككككخة إلكترونية   

 وسحب نسخة ور ية وتسليمها للمد ق باليد.  

السكرتيرة/ 

 الطابعة

يد                      بال يه وتسككككككليمه لمدير وحدة الر ابة  تد يق التقرير بعد الطباعة والتو يع عل

 لإلطالع عليه.
 المد ق

بة إلى رئيس               لذي أعده المد ق بكتاب خطي من مدير وحدة الر ا رفع التقرير ا

المجلس بشكككل سككري ومكتوم للتوجيه بشككان النتائج والتوصككيات التي وردت في  

 هذا التقرير.

مدير وحدة 

 لر ابةا

رئيس  س  

 الديوان

حفظ نسككككككخككة من التقرير في الملف الخككال بتقككارير اللوازم، وحفظ نسككككككخككة    

 إلكترونية بواسطة األرشفة اإللكترونية.  

رئيس  س  

 الديوان

 المد ق متابعة تنفيذ توجيهات رئيس المجلس التي جاءت على أي من هذين التقريرين. 

الجرد المفاجئ على 

 مستودعات الجامعة

مدير وحدة  إعداد جدول زمني وتحديد نطاق الجرد المفاجئ

 الر ابة

 مساعد المدير
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محدًدا فيه إعداد مسككودة نتاب التكليف للمد ق المتخصككص للقيام بالجرد المفاجئ 

المسككككتودع الذي سككككيت  جرده بشكككككل مفاجئ وتسككككليمه باليد للسكككككرتيرة/ الطابعة 

 لطباعته.

مدير وحدة 

 الر ابة

طباعة وتنسككيق نتاب التكليف واالحتفاظ بنسككخة إلكترونية وسككحب نسككخة ور ية 

 وتسليمها باليد إلى رئيس  س  الديوان.

السكرتيرة/ 

 الطابعة

التكليف وتو يعككه من مككدير وحككدة الر ككابككة وتثبيككت ر   الصككككككككادر  تككد يق نتككاب 

 المتسلسل عليه وأرشفته إلكترونًيا وتسليمه باليد لمدير وحدة الر ابة.

رئيس  س  

 الديوان

بدء بتنفيذ               يه ال يد للمد ق والطلب إل تسككككككلي  نتاب التكليف المطبوع والمو ع  بال

 الجرد المفاجئ فوًرا.

مدير وحدة 

 الر ابة

على المستندات والموجودات الفعلية للمستودع ومقارنة األرصدة       بالتد يق القيام

 .بها المعمول واألنظمة والتعليمات للقوانين الدفترية مع األرصدة الفعلية وفقًا
 المد ق

  النتككائجو اإلجراءات التي اتبعهككا المككد ق تقريرخطي متضككككككمنككاً مسككككككودة إعككداد 

يات    وتسككككككليمه باليد إلى     التي توصكككككككل إليها المتعلقة بهذا البرنامج         والتوصكككككك

 السكرتيرة/ الطابعة لطباعته.

 المد ق

طباعة وتنسككككيق التقرير الذي اسككككتلمته من المد ق  واالحتفاظ بنسككككخة إلكترونية 

 وسحب نسخة ور ية وتسليمها للمد ق باليد.  

السكرتيرة/ 

 الطابعة

يد                      بال يه وتسككككككليمه لمدير وحدة الر ابة  تد يق التقرير بعد الطباعة والتو يع عل

 لإلطالع عليه.
 المد ق

المد ق بكتاب خطي من مدير وحدة الر ابة إلى رئيس         رفع  التقرير الذي أعده   

المجلس بشكل سري ومكتوم  للتوجيه بشأن النتائج والتوصيات التي وردت في        

  .هذا التقرير

مدير وحدة 

 الر ابة

رئيس  س  

 الديوان

حفظ نسككككككخككة من التقرير في الملف الخككال بتقككارير اللوازم، وحفظ نسككككككخككة    

 إلكترونية بواسطة األرشفة اإللكترونية.  

رئيس  س  

 الديوان

 المد ق متابعة تنفيذ توجيهات رئيس المجلس التي جاءت على هذا التقرير. 

 

 دائرة األمن الجامعي

 المسؤولية اإلجراءات اإلجراءنوع 

 الديوانمهام  س  

 إعداد المراسالت الصادرة واستقبال الواردة ومتابعتها. .1

 مرا بة دوام الموظفين ومتابعة االجازات والمغادرات. .2

 إصدار التصاريح للعاملين  وغير العاملين. .3

رئيس  س  

 الديوان
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مهام  س  األمن 

 الجامعي

 ت الجامعة. حراسة نافة مرافق ومنش .1

 تسجيل ودفع في المالية وانتخابات.اإلشراف على نشاطات الطلبة من  .2

المحككافظككة على االمن والنظككام واآلداب العككامككة ومنع توزيع المنشككككككورات   .3

المحظورة وبيع األشكككياء الممنوعة وحصكككر المسكككيرات والمظاهرات ومنع  

 ار ومرا بة الشرنات والعمال.المشاجرات وحماية العاملين والطلبة والزّو

ضباط وأفراد 

 األمن الجامعي

 

 

ام  س  الحرس مه

 الجامعي

 مرا بة البوابات والمداخل وتنظي  الدخول والخروج. .1

مرا بككة المواد الككداخلككة والخككارجككة للجككامعككة ومنع الخروج أي مككادة اال         .2

 بتصريح رسمي.

 ارشاد الزوار وتقدي  العون والمساعدة له . .3

 وممتلكات الجامعة من السر ة والنهب والتخريب. المحافظة على منشأت .4

 س  الحرس 

 الجامعي

مهام  س  السالمة 

 العامة

 المحافظة على السالمة العامة. .1

 معالجة أي حريق او طارئ. .2

 تقدي  اإلسعافات األولية. .3

 ن وجدوا.إاخالء المصابين  .4

 التنسيق مع الدفاع المدني والصحة. .5

 الحريق وأجهزة اإلنذار ومتابعة صيانتها.التأند من صالحية طفايات  .6

 االشراف على تهيئة المالجىء الالزمة ومتابعة جاهزيتها. .7

 س  السالمة 

 العامة

 

 العامة دائرة الخدمات

 المسؤولية اإلجراءات جراءاإلنوع 

 البريد الوارد

 استالم وتد يق البريد من وحدة توزيع البريد. .1

 الوارد من ا سام الدائرة.استالم وتد يق البريد  .2

 فرز وترتيب وتصنيف البريد وعرضه على المدير. .3

 توزيع البريد حسب شروحات المدير. .4

  س  الديوان

 البريد
رشفتها وارسالها     أو المساعد و أعداد وتجهيز الكتب الصادرة بعد شرح المدير    إ

 .للمعنين
  س  الديوان

تقرير يومي/ صرف 

 محطة و ود

 .يوميعداد تقرير إ .1

 .يد ق ويعاد لقس  الحرنة .2

  س  الحرنة

 المساعد

التقرير الشهري لقس  

 التغذية

 رئيس  س  التغذية .عداد التقرير الشهريإ

 المدير أو المساعد .مراجعته وتد يقة وتو يعه

  س  الديوان .رساله إلى األستاذ الدنتور رئيس الجامعة للمصاد ة واالطالعإ

القهوة ثمان أ حس 

 السادة

 رئيس  س  التغذية .عداد نشف بالمستفيدين من الخدمةإ

 و المساعدأالمدير  .تد يقه وتو يعه
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  س  الديوان .رساله إلى المالية لحس  المبالغ من المعنيينإ

 تصاالتفواتير اإل

  س  االتصاالت .عداد الكشوفاتإ

 المدير أو المساعد .تد يقها وتو يعها

مادها و           رسكككككككال إ جامعة العت ها إلى دائرة     إالفواتير الرسككككككمية لوحدات ال عادت

 .إرسالها إلى المالية مو عة حسب األصول ث الخدمات العامة 
  س  االتصاالت

تأجير مو ع 

استثماري )نشك، 

 نافتيريا، مخزن(

و أمساعد المدير  نتابة طلب لوازم  بل شهرين على األ ل من انتهاء عقد االيجار السابق.

 الموظف المعني

و أمساعد المدير  .عداد الشروط الخاصة للمو عإ

 الموظف المعني

و أمساعد المدير  .تنزيل الشروط الخاصة على  رل مدمج

 الموظف المعني

و أمساعد المدير  .لطرح العطاء اتالكتابة لمدير العطاء

 الموظف المعني

 مدير العطاءات . رار إحالة العطاء الخال بتأجير المو ع

 دائرة العطاءات .مذنرة تفيد بأن المستأجر دفع نامل المبلغ عن مدة االيجار وبدل نظافة

 الكاتب المعني .يجار وإجازتها من المديرإعداد مسودة مشروع عقد إدراسة وتد يق القرار و

 مساعد المدير

 المدير

القانونية لتد يق مشروع مسودة عقد   الكتابة إلى رئيس الجامعة أو مدير الشؤون  

 .ر العتمادهاااإليج
 مدير الدائرة

دائرة الشؤون  .للتعديل أو االعتمادالعامة إعادة مسودة عقد االيجار لدائرة الخدمات 

 القانونية

دائرة الشؤون  .التعديل ث  التو يع من المستأجر والتو يع من رئيس الجامعة

 القانونية

المساعد او  .العقد على الجهات المعنيةتوزيع 

 الكاتب المعني

 .عطائه نسخة من عقد االيجارإبالغ المستأجر وإ

 .حفظ المعاملة

و أالمساعد 

 الكاتب المعني

االستالم والتسلي  

 ستثمارلمو ع اإل

السككتثمار ووصككول نسككخة  ا  يمةوصككول مذنرة مدير العطاءات بدفع المسككتثمر 

 .من العطاء
 دائرة العطاءات

ع            إعداد  إ مدمج وتو ي نة على  رل  جار( وتخزي ية )عقد اي فا  مدير   هت و أمن ال

 .المساعد
 الكاتب المعني

 الكاتب المعني .تو يع عقد االيجار من الدائرة القانونية والمستثمر والرئيس



98 

 

 المسؤولية اإلجراءات جراءاإلنوع 

 الكاتب المعني .من األستاذ الرئيس هوالمصاد ة علي هتسلي  المستثمر عقد االيجار بعد اعتماد

 الكاتب المعني .رسال نسخة إلى الدوائر المعنيةإ

اسككتالم المو ع االسككتثماري من المسككتثمر السككابق و راءة عداد المياه والكهرباء   

 .وتسجيل المالحظات على محضر االستالم

لجنة استالم من 

المالية والخدمات 

والصيانة وديوان 

 المحاسبة

 دائرة الصيانة .عمل صيانة للمو ع االستثماري

سلي  إلى المستثمر الجديد بواسطة محضر           سابق يت  الت عند انتهاء مدة العطاء ال

 .تسلي 
 لجنة التسلي 

من  سككككتالمها نسككككخة من محضككككر اإل برسككككال مذنرة إلى الدائرة المالية مرفق إ

 .ن وجدتإعمال الصيانة أفراج عن نفالة حق التنفيذ و يمة المستثمر السابق لإل

 الكاتب المعني

 

من دائرة األ .المستثمر والمعنيين اتعداد تصاريح دخول لسيارإ

 الجامعي

دائرة الخدمات  .ستثماريةالمتابعة والتفتيش والر ابة اإلدارية والصحية على جميع الموا ع اإل

 العامة

 سكرتيرة الدائرة .ستثماري على نشف المستثمرينتثبيت المعلومات الجديدة الخاصة بالمو ع اإل

طلبات لوازم )مواد 

 التنظيف(

 س  تنظيف مباني  .تنظيفالوحدات المختلفة من مواد وأدوات الطلبات ورود 

 ومرافق الجامعة

بالمواد   هبعد تحويل الطلبات من المدير والمسككاعد يبين رئيس القسكك  المعني رأي 

خاذ القرار              عد المعني الت مدير أو المسكككككككا يد على ال جد بة وتعرض من  المطلو

 .وتحويلها لدائرة اللوازم

 س  تنظيف مباني 

 ومرافق الجامعة

 تنظيف المباني

  س  الديوان .ورود مذنرات من وحدات الجامعة

 المدير أو المساعد .و المساعد لرئيس القس أيحولها المدير 

 رئيس القس  .تحويلها إلى المشرفة صاحبة االختصال لتنفيذ الطلب

 الكاتب المعني .حفظ المعاملة

 العمل اإلضافي

 الكاتب المعني .عداد  ائمة بالعمل اإلضافيإ

 رئيس القس  .الشرح عليها وتحويلها للمدير

 المساعدالمدير او  .الشرح على المعاملة وتوجيهها الجراء الالزم

 األجور اليومية

عداد نشكككف بأسكككماء العامالت من غير الجامعة ويعتمد من رئيس القسككك  نهاية   إ

 .نل شهر

 س  تنظيف 

المباني ومرافق 

 الجامعة

 المساعد ث  المدير .وإرساله إلى الرئاسة هوتو يع هتد يق

 الرئاسة .المصاد ة عليه
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  س  تنظيف .مستحقات العامالتمتابعة تحويلها للمالية لصرف 

المباني ومرافق 

 الجامعة

 طلب ضيافة

 الديوان .عالمدائرة العال ات العامة واإلمن يرد إلى ديوان الدائرة طلب ضيافة 

دائرة العال ات 

 العامة واالعالم

  س  التغذية .يو ع من المدير أو المساعد ويرسل إلى  س  التغذية

رسككال نسككخة للمطبخ  إنموذج رؤسككاء الفروع ورئيس القسكك  وتفريغ الطلب على 

 .المرنزي ونسخة للمطع  الرئيس لتنفيذ المطلوب
  س  التغذية

صككدار فاتورة ضككيافة مو عة ومعتمدة حسككب األصككول     إبعد انتهاء الضككيافة يت  

س  دائرة العال ات ليت  ادراجها ضمن مبيعات الضيافة الرسمية والمؤتمرات          با

 .الشهري للقس  في التقرير

  س  التغذية

  س  التغذية .حفظ المعاملة

 طلبات التواصي

التقدم بطلب ضكككككيافة خال )تواصكككككي( حسكككككب النموذج الموجود على المو ع    

 .الرسمي للجامعة

عضو هيئة 

التدريس أو 

 الموظف

 المدير أو المساعد .الموافقة على الطلب

يصككال المالي مع طلب  رفاق اإلإالدائرة المالية ودفع  يمة الضككيافة المطلوبة في 

 .الضيافة لقس  التغذية

صاحب الطلب أو 

 الموظف

  س  التغذية .تنفيذ المطلوب وتسليمه لصاحب الضيافة وحفظ المعاملة

عداد التقرير إ

 الشهري

يبين اإليرادات والمصككككروفات  )تقرير شككككهري( عداد ميزان مراجعة شككككهريإ

 باألر ام. ةالشهريعمال القس  أوجميع 

 س   إداري

 التغذية

رؤساء الفروع  .التو يع على التقرير

 ورئيس القس 

 رئيس القس  .رفع مذنرة إلى المدير

 المدير .تحويل التقرير للمساعد لبيان الرأي والتد يق الكامل للمعاملة

 المساعد

 المدير .للدائرة الماليةعداد نتاب لألستاذ الرئيس العتماد نشوفات وتحويلها إ

اداري  س   .حفظ المعاملة

 التغذية

 الجرد الشهري

جرد مرافق ومسككتودعات  سكك  التغذية الفرعية ومسككتودع المواد التموينية التابع  

 .لدائرة اللوازم

  س  لتغذية

مندوب دائرة 

 اللوازم
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عداد نشكككككوفات تتضكككككمن بضكككككاعة  خر المدة للشكككككهر المطلوب مو ع من  بل   إ

 .المرا بين ورئيس الطهاة وإداري القس  ورؤساء الفروع ورئيس القس 
 اداري القس 

 اداري القس  .يرسل الجرد الشهري بموجب مذنرة للمدير العتماده

 المساعد .بيان الرأي

 المدير .اعتماد الكشف وإعادته لقس  التغذية

داري  س  إ .حفظ المعاملة

 التغذية

 االتفا يات

ورود  رار اإلحالة الصكككككككادرة عن لجنة العطاءات المرنزية أو  رار أو طلب          

تفا ية الالزمة بالتنسيق مع  عداد اإلالشراء الصادر عن دائرة الخدمات العامة إل   

 .دائرة الشؤون القانونية

  س  الديوان

 المدير/ المساعد .توجيه المعاملة للقس  المعني

 القس  المعني .مسودة االتفا ية المطلوبةعداد مشروع إ

المدير/المساعد/ا .تد يق االتفا ية واعتمادها وإرسالها إلى مدير الشؤون القانونية العتمادها

 لديوان

  س  الديوان .إلى األستاذ الرئيس للتو يع هارسال

 القس  المعني .اتقريًبنجازها خالل شهر توزيع نسخ االتفا ية على المعنيين ومتابعتها إل

 مر الحرنةأ

  س  الديوان .ورود طلب حرنة مو ع حسب األصول

رئيس  س   .يحول إلى رئيس فرع النقل

 الحرنة

من  هلكترونًيا وتو يعإمر الحرنة أتكليف سكككككائق وتحديد مرنبة للمهمة وطباعة 

 .رئيس القس  ورئيس الفرع
 رئيس فرع النقل

دخال  المهمة يسككككككل  السككككككائق امر الحرنة إلى ناتب  سكككككك  الحرنة إل  نتهاءإبعد 

)أر ام عداد المرنبة وتاريخ وسكككككككاعة العودة( على نظام الحرنة               المعلومات 

 .لكترونياإل

السائق/ ناتب  س  

 الحرنة

 ناتب  س  الحرنة .حفظ طلب وأمر الحرنة في ملف خال بطلبات الحرنة

نموذج طلب صيانة 

 مرنبة

 السائق .تعبئة نموذج طلب الصيانة موضًحا نوع العطل

 رئيس  س  لحرنة .تحويل طلب الصيانة إلى فرع صيانة المرنبات

 فرعرئيس  .صالح العطليكلف الفني المختص إل

 صيانة المرنبات

 هإجراءات اإلصككككككالحات وتعبئة العمل المنجز والقطع التي ّت  ترنيبها وتو يع        

 .إلى رئيس فرع صيانة المرنبات

الفني أو الحرفي 

 المختص

 فرعرئيس  ل.تعبئة وتو يع طلب الصيانة مبيًنا جاهزية المرنبة للعم

 صيانة المرنبات
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 ترخيص المرنبات

تاذ الرئيس وموجه إلى دائرة الترخيص لترخيص       إ عداد نتاب مو ع من األسكككككك

 .نتهاء ترخيصهاإالمرنبات  بل شهر من 

رئيس  س  

 الحرنة

رئيس  س   .رسال نسخة لدائرة اللوازم للتأمين عليهاإ

 الحرنة

جراء  إمتابعة تأمين المرنبة تاميًنا شكككككككامال مع شككككككرنة التأمين المتعا د معها و              

 .صدار الرخصإنتهاء من الفحص الفني حتى اإل
 فني  س  الحرنة

إزالة وتقلي  األشجار 

 الحرجية

رئيس  س   .زالتها أو تقليمهاإنواع األشجار المنوي أعداد وأعداد معاملة توضح إ

 الزراعة

رئيس  س   .و المساعدأرسالها إلى مدير الدائرة إ

 الزراعة

 مدير الدائرة .ربد بتو يع األستاذ الرئيساعداد نتاب موجه إلى مديرية زراعة إ

 رئيس القس  .متابعة مضمون الكتاب وإنجاز المهمة وحفظ المعاملة

 طلب جهاز هاتف

 صاحب الطلب .التقدم بطلب الحصول على هاتف إلى دائرة اللوازم

 ديوان الدائرة .للمدير أو المساعد هورود طلب ترنيب الخط إلى الدائرة وتحويل

 المدير أو المساعد .توجيه المعاملة لرئيس القس  لبيان الرأي الفني

رئيس  س   .مكانية الفنيةتحويل المعاملة إلى الفني المختص لبيان اإل

 االتصاالت

تخاذ  رار مناسككككب يعاد الطلب إلى الديوان ويعرض على المدير أو المسككككاعد إل

 .في ضوء شروحات رئيس القس 
 ديوان الدائرة

 

 دائرة اللوازم

 المسؤولية جراءاتاإل جراءاإلنوع 

 طلبات اللوازم

 .ترميز المواد حسب تصنيف األم  المتحدة

 

 

  س  الر ابة

 .ورانلأعلى نظام  دخال المواد المرمزةإ

 .تد يق الطلبات الواردة وعمل اشعارات

 عداد اشعارات اللوازم وتحديد القسيمة حسب الحاالت التالية:إ -

 إلى خارج الجامعة. (ءهداإ)بيع و شطب .1

  س  المستودعات. إلى صرف .2

  س  المشتريات.  إلى إضافة( شراء )ترصيد، انتاج، .3

 

 

 

توفير المعلومات الشككككمولية والمتكاملة منذ لحظة صككككرف العهد وخالل مراحل 

رجاع إلى لحظة اسككككككتيعادها بالشككككككطب من خالل  اعدة  تتبعها بعد التحويل واإل

 .بيانات حاسوبية

  س  العهدة
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حتفاظ بالمسككككككتندات واإلجراءات بملف ور ي لكل موظف منذ تعيينه وحتى         اإل استقبال الطلبات

 .هنتهاء خدمتإ
  س  العهدة

رجاع والتحويل ومعامالت الشككككككطب ودراسككككككتها وتد يقها           اسككككككتالم طلبات اإل  

 .وعرضها على لجان فنية مختصة
  س  العهدة

في حال التحويل والشككككطب من العهدة يت  عمل مسككككتندات محوسككككبة على نظام   

 .رشفتها وحفظهاأورانل وأ
  س  العهدة

  س  العهدة .العال ةعاد لصاحب ذا ل  تكتمل شروط الطلب ُيإ

رشفتها وحفظها  أورانل وأرجاع يت  عمل مستندات محوسبة على نظام   طلب اإل

 .وتحويلها إلى  س  المستودعات
  س  العهدة

الطلبات المحولة من 

  س  المشتريات

 .نمال نافة إجراءات الشراءإستالم نافة اللوازم المؤمنة للجامعة بعد إ
  س  المستودعات

الطلبات المحولة من 

  س  العهدة

  س  المستودعات .جراء الصيانة الالزمةإستالم المرتجعات وإ

  س  المستودعات .دخال وتخزين اللوازم حسب األصولإ

الطلبات المحولة من 

  س  الر ابة

 .خراج اللوازم وتنظي  عمليات النقل والصرف للعاملين في وحدات الجامعةإ
 المستودعات س  

 مهام اللجنة الفرعية

عالن عنه عبر الصككحف المحلية ونشككره من  سككتقبال طلب الشككراء وتد يقه واإل إ

 .لكتروني للجامعةخالل المو ع اإل
 اللجنة الفرعية

بيع نسخ طلب الشراء مقابل وصل مالي بعد تقدي  رخصه مهن سارية المفعول        

 .وشهادة تسجيل
 اللجنة الفرعية

شككراف على إيداع العروض من المشككارنين في صككندوق خال يت  فتحه من  اإل

 ه.خالل اللجنة الفرعية ويحول إلى لجان فنية مختصة لدراست
 اللجنة الفرعية

 اللجنة الفرعية .و الرفضأحالة المبدئية الشرنات المحال عليها باإل رخطاإتخاذ  رار وإ

 الفرعيةاللجنة  .فراج عن نفاالت الدخولاإل

 اللجنة الفرعية .يحول إلى  س  العقود

عقود العطاءات 

و رارات اللجنة 

 الفرعية

اسكككككتالم وثائق العطاء من دائرة العطاءات ووثائق القرارات من اللجنة الفرعية 

 .لمتابعتها
  س  العقود

  س  العقود .صدار أوامر التوريد وتو يعها ومتابعة تنفيذهاإ

صككككدار نتب تشكككككيل أعضككككاء اللجان والمشككككارنة في صككككياغة العقود وتجهيز إ

 .تفا يات المتعلقة باللوازم والخدمات ومتابعة تو يعها من األطرافاإل
  س  العقود

  س  العقود .صياغة اإلنذارات للشرنات في حال اخاللها

  س  العقود .معةمتابعة استفسارات واعتراضات الشرنات والوحدات التنظيمية داخل الجا

  س  العقود .متابعة اإلعفاءات الضريبية والجمرنية والتخليص والتأمين
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اسككككككتالم وتد يق نفاالت من التنفيذ والصككككككيانة المجانية وتحويلها للدائرة المالية  

 .فراج عنها ومتابعة المصادرات للكفاالتواإل
  س  العقود

 طلبات الشراء

  س  المشتريات .المحول من  س  الر ابةعداد طلب الشراء إ

  س  المشتريات .عالم الجهة الطالبة وإلغاء الطلبإذا ل  تتوفر مخصصات مالية يت  إ

 

  س  المشتريات .يحول إلى دائرة العطاءات دينار 10000نبر من أذا نانت القيمة إ

 

 .يحول إلى اللجنة الفرعية دينار 5000نبر من أو دينار 10000ل من أ 

 

  س  المشتريات

 

 :دينار 5000 ل من أ

 تنظي  دعوة طلب الشراء )طلب عروض/ شراء مباشر(. .1

استالم عروض الشرنات ودراستها من خالل لجان فنية وبمشارنة أعضاء      .2

 من  س  المشتريات وإصدار تقرير بالشراء. 

 تنظي  طلب توريد اللوازم ومتابعته . .3

فراج عن نفاالت التنفيذ وتحويلها للمالية واإل نسكككاسكككتالم وتد يق نفاالت ُح .4

 الدخول ومتابعة المصادرات للكفاالت .

فراج عن  وتد يق نفاالت الصككككككيانة المجانية وتحويلها للمالية واإل          اسككككككتالم   .5

 نفاالت حسب التنفيذ ومتابعة المصادرات للكفاالت. 

  س  المشتريات

 

 

 دائرة العطاءات

 المسؤولية اإلجراءات نوع اإلجراء

رسال إاستالم و

الطلبات والكفاالت 

 والشيكات والقرارات

 دينار. 10000تزيد عن استالم طلبات اللوازم التي  .1

 إرسال الطلبات العتمادها من  بل مدير الدائرة. .2

 استالم الطلبات بعد اعتمادها من مدير الدائرة وإدخالها على النظام. .3

 إرسال الطلبات معتمدة إلى  س  المواصفات والمقاييس. .4

اسككتالم الكتب الواردة من الشككرنات والمتضككمنة )تمديد صككالحية العروض   .5

على اإلحكككاالت األوليكككة ونتكككب التفويض والرد على    واالعتراضكككككككككات  

رشككفة وإرسككالها للجنة   وإدخالها على نظام األ اسككتفسككارات اللجان الفنية...( 

 الفنية.

 توزيع  رارات العطاءات بالصيغة النهائية للجهات المعنية مع مرفقاتها. .6

العطاءات اسككتالم الكفاالت والشككيكات المقدمة من الشككرنات المشككارنة في     .7

 وحفظها في  اصة حديدية.

  س  الديوان
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 تسلي  المفوضين نفاالت دخول العطاءات بعد انتهاء الغاية منها. .8

 إرسال نفاالت حسن التنفيذ بعد تبليغ الشرنات باإلحالة النهائية. .9

 طرح العطاء

 استالم طلب اللوازم من الديوان. .1

 تد يق المواصفات الخاصة بالعطاءات. .2

نتاب لإلعالن عن طرح العطاء وتو يعه من رئيس لجنة العطاءات        إعداد   .3

 المرنزية.

 إرسال الكتاب إلى دائرة العال ات لإلعالن عن العطاء في الصحف المحلية. .4

 اإلعالن عن طرح العطاءات من خالل مو ع الجامعة. .5

بيع نسخ العطاءات للمنا صين بعد إحضار رخصة المهن والسجل التجاري       .6

 ل وتفويض للشخص المعني بالشراء.سارية المفعو

ندوق دائرة العطاءات بمرافقة مندوب الشككككككرنة              .7 إيداع العروض في صكككككك

 واستالم العينات من المنا صين وحسب العطاء.

إعداد  ائمة بالمنا صكككين المشكككارنين بالعطاء متضكككمنة اسككك  الشكككرنة ور      .8

 مرنزية.الهاتف والفانس والعنوان وإرسالها إلى أمين سر لجنة العطاءات ال

 حفظ جميع العروض الخاصة بالعطاءات المحالة بشكل نهائي. .9

 س  الدراسات 

 والمواصفات 

عداد لجلسة لجنة اإل

العطاءات المرنزية 

 ومتابعة  راراتها

اسكككككتالم أسكككككماء المنا صكككككين المشكككككارنين بالعطاء من  سككككك  المواصكككككفات    .1

 والمقاييس.

 المرنزية.إعداد جدول أعمال جلسة لجنة العطاءات  .2

 فتح صندوق العطاءات من  بل حملة المفاتيح الثالثة. .3

ترتيب وفرز العروض المقدمة من المنا صككككككين حسككككككب نل عطاء وتدوين   .4

الضكككككمانات المقدمة من نل منا ص لحفظها لدى  سككككك  الديوان في  اصكككككة   

 حديدية ضد الحريق.

 تدوين القرارات الصادرة عن لجنة العطاءات المرنزية. .5

 الخاصة بكتب تشكيل اللجان الفنية. إعداد الكتب .6

 تسلي  العروض إلى  س  التد يق مختومة بخت  لجنة العطاءات المرنزية. .7

أمين سر لجنة 

العطاءات 

 المرنزية

 التد يق

اسكككتالم العروض من أمين سكككر لجنة العطاءات المرنزية حسكككب محضكككر     .1

 جلسة لجنة العطاءات المرنزية.

المكلفة بتفريغ ودراسكككككة العروض وإعداد تقرير التنسكككككيق مع اللجان الفنية  .2

 اللجنة الفنية والمتضمن التنسيب باإلحالة.

 تد يق جداول التفريغ وجداول اإلحالة المعدة من  بل اللجنة الفنية. .3

 إعداد التقرير الناتج عن تد يق عمل اللجان الفنية. .4

لى أمين سككر إرسككال تقرير اللجنة الفنية وجداول التفريغ واإلحالة والتد يق إ .5

لجنة العطاءات المرنزية ليت  إضكككافتها إلى جدول األعمال الخال بجلسكككة   

 لجنة العطاءات المرنزية.

 المد ق
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دراسككككة االعتراضككككات المقدمة من المنا صككككين بالتنسككككيق مع اللجان الفنية    .6

 إلعداد نتب الرد بوا ع الحال عن طبيعة االعتراض.

 اإلحاالت

ا لقرار لجنة العطاءات المرنزية وتنسككككككيب األولية اسككككككتناًدإعداد اإلحاالت  .1

 اللجنة الفنية.

إرسكككككككال الفانسكككككككات الخاصكككككككة باإلحاالت األولية إلى جميع المنا صككككككين          .2

المشككارنين في العطاءات وتعزيزها باالتصككاالت الهاتفية لضككمان وصككول     

 الفانسات.

ة وضككككككع جكداول اإلحكالكة األوليكة على لوحكة اإلعالنكات الخكاصكككككككة بكدائر           .3

 العطاءات بشكل واضح.

إعداد وطباعة  رارات العطاءات بالصككككككيغة النهائية لتو يعها من أعضككككككاء  .4

اللجنة المرنزية والجهة المعنية والمصكككككككاد ة عليها من عطوفة األسككككككتاذ              

الدنتور رئيس الجامعة أو لجنة الشككككككؤون المالية أو مجلس أمناء الجامعة              

 حسب إجمالي مبلغ اإلحالة.

 الت النهائية.إعداد نتب اإلحا .5

خاصكككككككة             .6 ها جميع الوثائق ال عداد نتب توزيع  رارات العطاءات مرفق ب إ

 بجميع مراحل دراسة العطاء وإرسالها لجميع الجهات المعنية.

حفظ نسككككككخ القرارات المصكككككككادق عليها في ملف العطاء وملف عام لجميع      .7

 العطاءات.

لعطاءات  إرسكككككككال نتب اإلحاالت النهائية إلى الشككككككرنات المحالة عليها ا              .8

 بواسطة الفانس.

تبليغ الشرنة باإلحالة النهائية بموجب تفويض من الشرنة المعنية من خالل  .9

التو يع على إ رار التبليغ ونتاب اإلحالة النهائية وخت  األوراق الخاصكككككككة          

 بالتبليغ بخت  الشرنة الرسمي.

 نفالة حسن التنفيذ المقدمة من الشرنة وتد يقها حسب األصول. إستالم .10

  س  اإلحاالت 

 

 دائرة اإلنتاج والصيانة والتدريب

 المسؤولية اإلجراءات نوع اإلجراء

 طلبات الصيانة

 الديوان ارساله إلى مكتب الطلبات. .1

 ناتب الطلبات تر ي  الطلب. .2

 ناتب الطلبات يخصه.توزيع الطلب على اال سام نال فيما  .3

 الفنيون القيام بعمل الصيانة الالزمة. .4
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 طلبات اإلنتاج

نتاب من العميد أو المدير لعمل إنتاج خشبي طاوالت مكاتب، طربيزات،   .1

 خزائن،......الخ.
 الديوان

 المدير موافقة مدير الدائرة. .2

 الديوان نجاز المطلوب.رساله إلى العمل إلإ .3

 األ سام المعنية العمل وتوزيع اإلنتاج على الجهة المعنية بالكتاب.االنتهاء من  .4

 التدريب 

التسككيق مع نلية الحجاوي ونلية الفنون بارسككال نشككوفات بأسككماء الطلبة       .1

  المتدربين لمسكككككككا ا ات الهندسكككككككة في مجال الكهرباء والنجارة والحدادة           

 واللحام وتشكيل المعادن.

  س  التدريب
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 العالقات والمشاريع الدوليةدائرة 

 المسؤولية اإلجراءات االجراءنوع 

ترشيح أعضاء هيئة 

التدريس إلى 

تحاد جامعات اإل

 وروبياأل

وضككككككع إعالنككات على مو ع الجككامعككة عن المنح المتوفرة من الجككامعككات     .1

 الشريكة.

 يميل.تد يق طلبات المتقدمين بعد سحبها من اإل .2

 عمل جدول بالمتقدمين. .3

 مقابالت للمتقدمين مع اللجنة المكلفة بمقابلته .ترتيب  .4

رسكككككككال أسككككككماء أعضكككككككاء هيئة التدريس الذين ت  اختياره  إلى االتحاد           إ .5

 األوروبي.

( من الجامعة الشككككككريكة ومن ث      Mobility Agreementتو يع نموذج ) .6

 رسالها للجامعة المعنية.إمن نائب الرئيس و

 التدريس.متابعة موافقة الكلية على سفر عضو هيئة  .7

 سكرتيرة ال

ترشيح الطلبة من 

الجامعة إلى جامعات 

 االتحاد األوروبي

وضككككككع إعالنككات على مو ع الجككامعككة عن المنح المتوفرة في الجككامعككات     .1

 الشريكة. 

 تد يق الطلبات مع تعليمات التبادل الطالبي.   .2

 عمل جدول مفاضلة بالمتقدمين حسب معايير التبادل الطالبي.  .3

 ترتيب مقابالت للطالب مع اللجنة المكلفة.  .4

 أسماء الطالب الذين ت  اختياره  إلى االتحاد األوروبي. ارسال  .5

( للجككامعككة Learning Agreementمسككككككككاعككدة الطككالككب بتعبئككة نموذج ) .6

لرئيس للشككؤون  لكلية ونائب امن ا الشككريكة ومتابعته مع الطالب ليت  تو يعه

 للجامعة المعنية.  رسالهإاالناديمية و

 رشاد الطلبة بتحضير األوراق المطلوبة للحصول على الفيزا. إ .7

من الجهات المعنية    لوحدة )اتفا ية التعلي ( وتو يعه    متابعة نموذج الخال با     .8

 في الجامعة ومن ث  نائب الرئيس للشؤون االناديمية. 

 متابعة الطالب لتسجيل مساق وحدة مشاريع مع القبول والتسجيل  بل سفره.  .9

ذا حصكككككككل أي تغيير على إللطالب    Learning Agreement)متابعة )   .10

 المواد بعد سفره مع رئيس القس  المعني. 

 متابعة معادلة مسا ات الطالب بعد عودته. .11

 

 

 

 السكرتيرة

الطالب القادم من 

جامعات االتحاد 

 األوروبي الشريكة

ئب الرئيس                      .1 نا ها من  كة وتو يع عة الشككككككري جام بة من ال ماذج الطل عة ن تاب م

 ناديمي.األ

 .مع  س  اإلسكان الجامعة ومتابعتهحجز سكن داخل  .2

تأمين مواصككككككالت من المطار إلى اربد اذا تطلب ذلك وترتيبها مع  سكككككك            .3

 .الحرنة

 

 السكرتيرة
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عداد نتب لمرنز اللغات أو الكليات األخرى عند تمديد دراسكككة الطالب من إ .4

 .خالل االتفا ية

 .مخاطبة العال ات العامة لعمل ا امات للطلبة القادمين .5

ناديمي  ب بنموذج خال وتو يعه من نائب الرئيس األ    توثيق عالمات الطال    .6

 .رساله إلى الجامعة المعنيةإو

عضو هيئة التدريس 

القادم من جامعات 

االتحاد األوروبي 

 الشريكة

متابعة نماذج أعضاء هيئة التدريس من الجامعة الشريكة وتو يعها من نائب  .1

 الرئيس للشؤون األناديمية.

ألعضكككككاء هيئة التدريس وتو يعها من نائب الرئيس للشكككككؤون  عمل دعوات  .2

 األناديمية.

 مخاطبة الكليات المعنية الستقباله . .3

 حجز سكن داخل الجامعة والمتابعة مع  س  اإلسكان. .4

متابعة مع  سكككككك     التامين مواصككككككالت من المطار إلى اربد إذا لزم األمر و      .5

 الحرنة.

 للشؤون األناديمية. تو يع النماذج الخاصة به  من نائب الرئيس .6

 

 السكرتيرة

المشاريع البحثية 

 المدعومة

التنسكككككيق مع الباحثين الحاصكككككلين على مشكككككاريع بحثية مدعومة من جهات  .1

 خارجية.

خاصكككككككة                .2 ية وحفظ جميع المعامالت ال عداد الكتب والمخاطبات الرسككككككم إ

 بالمشروع في ملف خال.

عة      .3 جام ية    )التنسككككككيق مع دوائر ال مال مة وعمادة        اللوازم وال عا والعال ات ال

 لتسهيل القيام بنشاطات المشروع. (شؤون الطلبة

والنهائية لجميع المشكككككاريع  إعداد جميع التقارير المالية المرحلية )سكككككنوي( .4

 المدعومة.

 

 

رئيس  س  

 الديوان
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 دائرة أمانة سر المجالس واللجان 

 المسؤولية اإلجراءات نوع االجراء

لس امانة سر مجأ

 ،الجامعة ،األمناء)

 (العمداء

 تنظي  اجتماع المجلس. .1

 عضاء.عمال وإرساله لألعداد جدول األإ .2

 تحضير المعامالت واألوراق لبنود االجتماع وتد يقها. .3

 تبليغ أعضاء المجلس بمكان وتاريخ انعقاد االجتماع. .4

 تدوين القرارات وتخزينها على الكمبيوتر. .5

جراء إعداد المراسككككككالت و  إواتخاذها باالجتماع        متابعة القرارات التي ت ّ    .6

 االتصاالت الالزمة مع الجهات المعنية.

مدير وموظفي 

 الدائرة

 لجنة التعيين والتر ية 

عكككارة  نتكككداب واإلاسككككككتالم معكككامالت التعيين والتر يكككة والتثبيكككت والنقكككل واإل  

والكليككات  نهككاء الخككدمككة من الموارد البشككككككريككة    إجككازات واالسككككككتقككاالت و  واإل

ودعوة اللجنككة لالجتمككاع التخككاذ  راراتهككا    ،وتككد يقهككا ومراجعتهككا  ،نككاديميككة ألا

 للتوصية بها إلى مجلس العمداء التخاذ القرار المناسب بشأنها.

مدير وموظفي 

 الدائرة

لجنة التعيين 

 ةوالتر ي

لجنة  ضايا 

 المعبوثين 

والمحاضكككرين المتفرغين عضكككاء هيئة التدريس يفاد ألاإلاسكككتالم معامالت  .1

ناديمي في ومسككككككاعدي البحث أو التدريس والفنيين العاملين في المجال األ 

طوا بالعمل معها، في بعثات ومهمات علمية ودورات  من ارتبالجامعة، أو م

التنسككككككيق مع الموارد  ب يفاد المعمول به في الجامعة،     لنظام اإل  وفًقا تدريبية   

 البشرية.

نككة  ضككككككككايككا المبعوثين مع رئيس اللجنككة وتبليغ  الترتيككب لعقككد اجتمككاع للج .2

 األعضاء.

 رساله لالعضاء.إعمال وعداد جدول األإ .3

متابعة القرارات والتوصكككية بها إلى مجلس العمداء التخاذ القرار المناسكككب  .4

 بشأنها.

مدير وموظفي 

 ،الدائرة

لجنة  ضايا 

 المبعوثين

 

 


