جامعة الحاضرة للعلوم اإلنسانية والتطبيقية

الدليل اإلرشادي للمهام التنظيمية

مدير مكتب ضمان اجلودة

وهو المكلف باإلشررررررر اف يلت يمل طاي الضموط ولررررررر ماق والعويير وض ط م اطط
االيضماي والض وطم األكايطمي في ال ملطة الض لطمطة في األقسررررررام األكايطمطةر ولرررررربم عويي ال م
اإليا ي ياخ العام ةر وال م يلت ضموط وض سطق األياء في العوانب كافة ونش ث افضها.
وطخضص بضك طس مفهوم العويي ونشرررررر ث افضها يلت مسررررررضو العام ة واإلشرررررر اف يلت ضمبط
ب نامج العويي بالعام ة واإلشر اف يلت ض وطم األياء في العام ة واإلشر اف يلت ضنفط ب نامج
الض وطم وااليضماي األكايطمي وضنفط ما طكلفه به ئطس العام ة مق أيما .
مدير مكتب تقنية املعلومات

هو الشرررررخص ال ي ط وم باإلشررررر اف يلت سرررررط ال م بم ام العام ة وقاياي الض لطم
اإللكض ونير وضنفط السرررطاسررراي والب امج الم ضميي لمعاالي ض نطة الم لوماي والخيماي الض لطمطة
المسررررراييي وض ط األهياف الم ييي لها ومق أهمها اإلشررررر اف يلت م ضو وضموط وض يطث
موقع العام ة اإللكض وني واإلش اف يلت م ام ال اسباي اآللطة وضعهطزها بالب امج الالزمة.

مدير إدارة الشؤون اإلدارية واملالية

هو الشخص ال ي طخضص باإلش اف يلت الشؤوق المالطة واإليا طة في العام ة
وك لك اإلشررررررر اف يلت ضمبط لوائح وأنظمة الشرررررررؤوق اإليا طة والمالطة في العام ة
واإلش اف والمضاب ة لضنفط األيما اإليا طة للو ياي الضاب ة لإليا ي.
مدير إدارة الشؤون العلمية

هو يلو هطئة الضي طس المكلف باإلش اف يلت سط ال ملطة الض لطمطة للملبة في م لة
الي اسرراي العام طةر وضنفط السررطاسرراي والب امج الم ضميي في معاالي شررؤوق الملبة والخيماي
الض لطمطة المساييي وض ط األهياف الم ييي لها.
اإلش ر اف يلت ضنفط اللوائح وال وايي الضنفط طة لالئ ة الي اسرراي واالخضبا اي للم لة العام طة
اإلشررررر اف يلت الو ياي الضاب ة للشرررررؤوق ال لمطة واإلشررررر اف يلت سرررررط االمض اناي النهائطة
وضشكط لعانهار و لك بالضنسط مع األقسام األكايطمطة ومسؤولي ال بو والضسعط .

رئيس القسم العلمي
هو يلرررو هطئة الضي طس المكلف بضسرررطط األمو ال لمطةر والمسرررؤو يق ضمبط لوائح
وأنظمة معلس العام ة وط يم ل ئطس العام ة ض ط ا ً يق أيما ال سرررررررم في نهاطة ك ف ررررررر
ي اسي وط شا ك في إيياي الخمة االسض اضطعطة لل سم ومضاب ة ضنفط ها وك لك ال م يلت ضموط
ال سرررررررم إيا طا ً وأكايطمطا ً وب ثطا ً وضنسرررررررط وضموط يالقاي ال سرررررررم ياخ العام ة وخا عها
واالش اف يلت سط ال ملطة الض لطمطة وضنفط خممها وضموط ب امعها األكايطمطة في ال سم.
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رئيس قسم شؤون أعضاء هيئة التدريس:

هو يلو هطئة الضي طس ال ي طضم الض اقي م ه مق اع االهضمام بأيلاء هطئة الضي طس
وإزالة ال باي الضي ضمن هم او ض ط هم يق انعاز أيمالهم المكلفطق به ياخ العام ة ومضاب ة
ال لو واالن اف الطومي وض ططم ايلاء هطئة الضي طس.
 -1الضنسط واإلش اف مع مكضب العويي في اقامة و ش ال م والنيواي والمؤضم اي و ل اي
الن اش.
 -2الضو طة بضكلطف أيلاء هطئة الضي طس.
 -3مضاب ة اياء أيلاء هطئة الضي طس بما ال طخالف الئ ة الي اسة واالمض اناي في العام ة

املسجل العام

هو موظف طضم الض اقي م ه مق أع االهضمام بشؤوق الملبة وقطي المضغط اي الضي ضم أ
يلت ملف المالب مق ضا طخ ضسعطله إلت ضا طخ الضخ ج مق العام ة.
 -1ولع لوابم ال بو والض وط مق والي العام ة وأقسامها وإلطها.
 -2اال ضفاظ بملفاي الملبة اإليا طة واألكايطمطة.
 -3اال ضفاظ بسع الخ عطق وض يطثه
 -4الضو طة بخمة النشام ال ام للعام ة.
 -5ايضماي كشوفاي الي عاي وإفاياي الضخ ج.
 -6البي في األمو المالبطة الضي ضيخ في اخض ا ه والضوعطه ل ئطس العام ة فطما ييا
لك.
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