
                                   

  
  
  

  :معاییر اختیار وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا و البحوث العلمیة 
  

 .أن یكون ملتزمًا فى عمله و مسلكه منذ تعیینه معیدًا حتى تاریخ ترشیحه  .1
أن یقدم رؤیته فى تطویر أقسام الدراسات العلیا والبحوث فى صـورة خطـة وفقـا لجـدول زمنـى  .2

 .  
 .أو مایعادلها من دورات تكنولوجیا المعلومات )  ICDL( أن یكون حاصًال على شهادة  .3
 .أن یكون حاصًال على دورات متخصصة فى اإلدارة و تنمیة مهارات اإلدارة اإلشرافیة  .4
  .اإلنجلیزیة أو أحد اللغات األجنبیة إجادة اللغة  .5
 .إجراء مقابلة مع السادة المرشحین من قبل عمید الكلیة  .6
 .أن یكون على درایة بقانون تنظیم الجامعات و قانون العاملین المدنیین بالدولة  .7
 .أال یسبق توقیع أى جزاءات علیه  .8
 .أن یكون لسیادته بحوث علمیة نشرت فى مجالت دولیة  .9

 .عضویة مجالت علمیة دولیة أو اقلیمیة  یفضل من له .10
  .یفضل من له عضویة دائمة أو مؤقتة فى المؤتمرات الدولیة  .11
 .لسیادته خبرة فى مجال تنظیم المؤتمرات والندوات  .12

  
 

  :  معاییر اختیار وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا و البحوث العلمیة 
 

فضًال عن التزام وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا بالمهام التي حددها له قانون تنظیم       
  والمتمثلة في ) 35(الجامعات في المادة رقم 

  .معاونة العمید في إدارة شئون الكلیة وما یسند له من أعمال  -1
الس األقسام إعداد خطة الدراسات العلیا والبحوث العلمیة في الكلیة بناء على اقتراحات مج -2

 .واللجان المختصة 

 .متابعة تنفیذ هذه الخطة في األقسام المختلفة بالكلیة  -3

اإلشراف على شئون النشر العلمیة في الكلیة ومتابعة تنفیذ السیاسة المرسومة في هذا  -4
  .الشأن

 .ة اقتراح تنظیم المؤتمرات والندوات العلمیة في الكلیة وتولي شئون العالقات الثقافیة الخارجی -5

 .إعداد ما یعرض على المؤتمر السنوي للكلیة فیما یخصه  -6

اإلشراف الفني على اإلدارة واللجان واألقسام على شئون الكلیة واقتراح الخطة لتزویدها بالكتب  -7
 .والمراجع والدوریات 



  :ویمكن إضافة المهام التالیة 
 

تنتج معرفة تربویة متطورة یتولى مهمة تطویر الدراسات العلیا من أجل القیام ببحوث تربویة  -1
  .لالستفادة منها في حل المشكالت التي تواجهها الكلیة والنظام التعلیمي 

یسهم في تحدید االحتیاجات الالزمة لضمان وتوكید جودة مستوى األداء في مجال البحث  -2
ا للحصول على االعتماد    .العلمي تمهیدً

ف الكلیات والمعاهد بالجامعة والجامعات تدعیم وتفعیل العالقات العلمیة والثقافیة مع مختل -3
ا وكذلك مع جمیع المؤسسات والمراكز والجهات المهتمة بالبحث العلمي  ً  .األخرى محلیا وعالمی

 .أن یقدم للوحدة خطة األبحاث لألقسام العلمیة لتحقیق رسالة الكلیة  -4

تنمیة المهنیة التي أن یقدم للوحدة خطط تنمیة وتطویر أعضاء هیئة التدریس واقتراح برامج ال -5
ا الحتیاجات العلم  ا لمتطلبات التخصصات لكل قسم علمي(تنمي مهاراتهم طبًق  ) .وفًق

إعداد قواعد بیانات في مجاالت الدراسات العلیا وأبحاث أعضاء هیئة التدریس والمؤتمرات  -6
 .والندوات وورش العمل التي شارك فیها األعضاء 

 


