
 
  :معاییر اختیار عمید الكلیة 

  
املین    ین األساتذة الع یعین رئیس الجامعة المختص عمید الكلیة أو المعھد التابع للجامعة من ب

  .بھما لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید 

وفي حالة عدم وجود أساتذة في الكلیة أو المعھد ، لرئیس الجامعة أن یندب أحد األساتذة من الكلیات 
المعاھد التابعة للجامعة ؛ للقیام بعمل العمید ، ولھ أن یندب أحد األساتذة المساعدین من ذات الكلیة أو 

  .م1972لسنة  49أو المعھد للقیام بعمل العمید ، وذلك طبقا لقانون تنظیم الجامعات رقم 

  :الكلیة  مھام عمید

) 34(قانون تنظیم الجامعات في المادة رقم فضًال عن التزام عمید الكلیة بالمهام التي حددها له      
  :والمتمثلة في 

دارة شئونها العلمیة واإلداریة والمالیة، ویكون مسئوًال عن  -1 ٕ یقوم العمید بتصریف أمور الكلیة وا
تنفیذ القوانین واللوائح الجامعیة، وعن تنفیذ قرارات مجلس الكلیة ومجلس الجامعة والمجلس 

  .ه القوانین واللوائح والقرارات المعمول بها األعلى للجامعات في حدود هذ
  .اإلشراف على إعداد الخطة التعلیمیة والعلمیة في الكلیة ومتابعة تنفیذها  -2
 .التنسیق بین األجهزة الفنیة واإلداریة والعاملین بالكلیة  -3

ت العمل على تقدیم االقتراحات بشأن استكمال حاجة الكلیة من هیئات التدریس والفنیین والفئا -4
 .المساعدة األخرى والمنشآت والتجهیزات واألدوات وغیرها 

بالغ رئیس الجامعة عن كل ما  -5 ٕ مراقبة سیر الدراسة واالمتحانات وحفظ النظام داخل الكلیة وا
 .من شأنه المساس بسیر العمل بالكلیة أو ما ینسب ألعضاء هیئة التدریس 

المشكلة في الكلیة وفقا ألحكام له أن یدعو إلى االجتماع في مجالس األقسام واللجان  -6
 . القانون، كما له أن یعرض علیها ما یراه من الموضوعات 

إعداد تقریر في نهایة كل عام جامعي عن شئون الكلیة العلمیة والتعلیمیة واإلداریة والمالیة  -7
ا ألوجه نشاط الكلیة، ومستوى أداء العمل بها وشئون الدراسة  ویتضمن هذا التقریر عرضً

تحانات ونتائجها وبیان العقبات التي اعترضت التنفیذ وعرض المقترحات بالحلول واالم
المالئمة ، ویعرض هذا التقریر على مجلس الكلیة إلبداء الرأي بشأن توطئة لعرضه على 

 .مجلس الجامعة 



 :ویمكن إضافة المهام التالیة مراعاة لمعاییر الجودة والتطویر
في اقتراح برامج ذات جودة عالیة لالرتقاء بعملیة المعلم التعاون مع أعضاء هیئة التدریس  -1

  .في مختلف التخصصات والعمل على تنفیذها 
تشجیع أعضاء هیئة التدریس على توظیف التطورات التكنولوجیة الحدیثة في مجال تكوین  -2

فیر المعلم داخل الكلیة مثل التعلیم االلكتروني؛ الشبكات التعلیمیة ؛ المعامل االفتراضیة وتو 
  .بنوك األسئلة 

الحرص على تنمیة قدرات أعضاء هیئة التدریس وتشجیعهم على اكتساب المهارات  -3
 .التكنولوجیة والفنیة وذلك من خالل توفیر البرامج التدریبیة المناسبة 

تدعیم مفهوم المشاركة االجتماعیة من خالل عقد االتفاقیات وبرتوكوالت التعاون بین الكلیة  -4
 .ع المدني ومؤسسات المجتم

زیارة المؤسسات التعلیمیة المختلفة المشتركة في مشروع الجودة واالعتماد من أجل تبادل  -5
 .الخبرات في هذا المجال 

 .السعي إلیجاد جهاز إداري كفء وفعال یواكب عصر المعلوماتیة ومعاییر الجودة  -6

دارة التنسیق بین أعمال الكلیة فیما یتصل بالدروس والمحاضرات والبحوث العل -7 ٕ میة وا
 .االمتحانات 

تعیین أعضاء هیئة التدریس وترقیتهم والنظر في أوضاعهم الوظیفیة المختلفة من إعارة وندب  -8
 .وأجازة 

 .دراسة الموضوعات التي یحیلها علیه رئیس الجامعة  -9

یقوم بوضع خطط التعلیم الجامعي ووضع األسس العامة للبحث العلمي في ضوء احتیاجات  -10
والتقدم العلمي لما في ذلك من وضع أسس تطویر مناهج الخطط الدراسیة بأقسام التنمیة 

 .اللیسانس والبكالوریوس 

 یقوم العمید بمتابعة سیر العملیة التعلیمیة واالنتهاء من االمتحانات لكل من الفرق الدراسیة  -11

 .ضمان الجودة  وحدة اإلشراف على -12

 .تعرقل دعم النظام متابعة تطور أداء الوحدة وحل المشاكل التي  -13

حث ودعم أعضاء هیئة التدریس واإلداریین ورؤسا األقسام والوكالء للقیام بأدوارهم المنوطة  -14
 .بهم في النظام التعلیمي 

 .توفیر میزانیة المكافآت والحوافز -


