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 2021/2022لجان كلُت آلاداب والفىىن للػام الجامعي مهام 

 مهام اللجىت غظى غظى زئِع  اللجىت اللجىت السكم
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لجىت البدث 

 الػلمي والىدواث

الػلمُت  واإلاإجمساث

 واإلاكخبت

 د. لإي ػلػاث أبى لبدة.

 
م.  د.غدهان غلي الؼٍس

 

 

 د.أطامت خظً صالح

 د. غظان ئبساهُم الؼمسي 

 

ها فُما ًخػلم باليؼس الػلمي في املجالث املحلُت وؤلاكلُمُت تأطاجرة الكلُت وػلبجىغُت  .1

 والدولُت املحكمت والخدماث اإلاىحىدة في الجامػت في هرا املجال.

 .غلد هدواث ووزغ غمل خاصت باليؼس الػلمي بالخيظُم مؼ الجهاث ذاث الػالكت .2

3. ً ع في الكلُت غلى جكٍى م بدثي. خث وحصجُؼ أغظاء هُئت الخدَز  فٍس

س الػلمي، ومساطلت املجالث وكىاغد  .4 الظعي لخىفير الخدماث اإلاظاهدة، مثل الخدٍس

 .البُاهاث

 مسشحين لجىائص الخميز البدثي.  اكتراح .5

ع في الكلُت.  ئغداد دلُل باإلهخاج الػلمي .6  ألغظاء هُئت الخدَز

 جىطُذ اإلاػاًير وػسح كىاهين البدث الػلمي اإلادغىم مً الجامػت. .7

 كبل وؼسها. الػلمُت جلُُم البدىر اإلاؼلىب دغمها والكخب .8

ئوؼاء كاغدة بُاهاث بأطماء املجالث الػلمُت ودوز اليؼس ومساكص ألابدار الػاإلاُت  .9

 اإلاػخمدة مً غمادة البدث الػلمي في الجامػت.

 حمؼ ؤلاخصائُاث ومخابػت وؼاػاث الهُئت ألاكادًمُت الػلمي. .10

ت لل  .11 س الدوٍز  لػمادة البدث الػلمي.  بدار اإلادغىمت كبل زفػهامخابػت الخلاٍز

ع اإلاخىكؼ جسكُتهم خالل الػام  .12 جىطُذ مػاًير التركُت و مخابػت أغظاء هُئت الخدَز

 .الدزاس ي

ع بالخيظُم مؼ  .13 مخابػت أمىز اإلاؼازكت في اإلاإجمساث الػلمُت إلغالم أغظاء هُئت الخدَز

 غمادة البدث الػلمي كبل غسطها غلى مجلع الكلُت.

 .الػلمُت وجددًثها الخيظِب بخىفير الكخب واإلاساحؼ .14

ا .15
ً
 .غمل حسد دوزي للمساحؼ والكخب التي جم ػلبها طابل
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 .الاػالع غلى ما ٌظخجد مً أبدار ومساحؼ وكخب غلمُت ألغساض الخدَزع .16

 .الكخب وحػمُمها س الخأكد مً جىف .17

 .مخابػت اطخخدام الؼلبت للمكخبت .18

ع  .19  .بظسوزة الاطخفادة مً اإلاساحؼ الػلمُت اإلاخىفسةالخيظُم مؼ أغظاء هُئت الخدَز
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اللجىت الاحخماغُت 

واليؼاػاث 

وخدمت املجخمؼ 

 املحلي

هظُد غمس الخلد.  د. صدام هاًل ملدادي  
 م. هىز غبد الحفُظ غىاودة.

يب غبد السخمً ئبداح.د . ٍش  

 وطؼ خؼت ألغمال اللجىت، وجخظمً اإلاهام وألاهداف والظُاطاث وكُاض مإػساث ألاداء.  .1

 جىزُم أغمال اللجىت في مداطس احخماغاث وخفظها في مكان مىاطب. .2

 الىظس في ما ًدُله غمُد الكلُت ئلى اللجىت مً مهام وإهجاشها. .3

ت الكلُت  .4  وزطالتها.الخىاصل مؼ املجخمؼ املحلي فُما ًخىاءم مؼ زٍؤ

جظمين خدمت املجخمؼ طمً ألاهداف ؤلاطتراجُجُت للكلُت ئذ جظمً الهدف ؤلاطتراجُجي  .5

 الخامع: "بىاء حظىز حػاون بين الكلُت واملجخمؼ املحلي".

الكلُت، والتي ًخم الخىاصل فحها مؼ الؼالب ومؼازكخه  لفت فياللُام بػمل اليؼاػاث املخخ .6

غلى طبُل اإلاثال: السخالث ، واإلاظسح، واإلاظابلاث الثلافُت  ,في فػالُاث ألاوؼؼت الؼالبُت

عاإلاالداخلُت والخازحُت   .ؼتركت بين الؼلبت و أغظاء هُئت الخدَز

مً خالل الخيظُم مؼ مإطظاث  جىظُم ألاوؼؼت والفػالُاث التي جخدم املجخمؼ املحلي .7

 املجخمؼ املحلي

س آلُاث الخىاصل بين الؼلبت داخل وخازج الجام .8  ػت.جؼٍى

 ت؟في الكلُت التي جصسف غلى ألاوؼؼ جددًد ميزاهُت اليؼاغ الثلافي والاحخماعي .9

س ألاوؼؼت الؼالبُت .10  .ؤلاػساف غلى ئغداد جلاٍز

ت الحكىمُت وألاهلُت املخخلفت  .11 فُت مخبادلت بين الكلُت واللؼاغاث التربٍى ئكامت بسامج حػٍس

مج الخبادل الثلافي والػلمي ذاث الظمػت اإلاميزة، وحصجُؼ بسا طىق الػمل للخػسف غلى

اث الجىدة.  لخدلُم أغلى مظخٍى
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ؼت لجىت الخ

الدزاطُتومػادلت 

اإلاىاد وؤلازػاد 

م د. لإي ػلػاث أبى لبدة  د. غدهان غلي الؼٍس

 .بساهُم الؼمسي ئد. غظان 

 صدام هاًل ملداديد. 

 د. ُزال أخمد أبى الُسب

 بؼكل دوزي.مساحػت الخؼؽ الدزاطُت  .1

 وطؼ الخؼت الاطترػادًت للؼلبت بالخيظُم مؼ لجان ؤلازػاد ألاكادًمي. .2



3 
 

ألاكادًمي 

  والامخداهاث

ظُت  .3 ظُت فُما ًخػلم بالخؼت الخدَز فلظفتها و الخيظُم مؼ أغظاء الهُئت الخدَز

وأهدافها، والػمل غلى جدلُم أهداف الخؼت مً خالل مساحػت وصف اإلاىاد 

  ت.لخخدم أهداف الخؼ  الدزاطُت وأهدافها وجىححهها

اكتراح الخػدًالث اإلاىاطبت. .4  مخابػت مخؼلباث الاغخماد فُما ًخػلم بالخؼت الدزاطُت و

 الخأكد مً خؼؽ الدزاطاث الػلُا وجددًثها. .5

مً حامػت أو كلُت  آلاداب والفىىن مػادلت اإلاىاد التي دزطها الؼالب اإلاىخلل ئلى كلُت  .6

 سي داخل الجامػت.أو مػهد حػترف به وشازة الخػلُم الػالي, أو مً كلُت أخ

في خال اهخلال الؼالب مً جخصص ئلى آخس، جلىم اللجىت باخدظاب وملازهت اإلاىاد في  .7

مؼابلت مفسداث اإلاادة و الخؼت الظابلت مؼ خؼت الؼالب للخخصص الجدًد، 

 ، ومػادلتها ألخد اإلالسزاث التي جخظمجها الخؼت.تاإلاؼلىب

8.  ًُ  ا الؼالب بصفت نهائُت بػد اإلاػادلت.لبل فحهجددًد اإلاسخلت والظىت الدزاطُت التي 

 .الاخخفاؾ بيسخت مً اإلاػادالث ختى ًخم السحىع ئلحها إلاػادالث ػبحهت .9

له السحىع ئلى اإلاىاد التي جمذ مػادلتها لجامػت أو كلُت مػُىت. .10  غمل هظام ًخم غً ػٍس

س الجهائُت بػد غمل اإلاػادلت الالشمت للؼالب، .11 افلاث جخظمً حمُؼ   كخابت الخلاٍز اإلاى

 الخؼُت مً زئِع اللظم و مدزض اإلاادة )اإلاسشح مً زئِع اللظم(.

 ئزطال اإلاػادالث بصىزتها الجهائُت للجهت املخخصت الغخمادها وغمل الالشم. .12

ؼ الؼلبت غلى اإلاسػدًً .13  .جىَش

م الخىزُم اإلاىاطب .14  .طبؽ غملُت ؤلازػاد غً ػٍس

اكتراح الحلى  .15  ل اإلاىاطبت.جلُُم طير ؤلازػاد وجددًد اإلاؼكالث و

 .مخابػت الؼلبت اإلاخىكؼ جخسحهم .16

ظُت في مكاجبهم أزىاء الدسجُل والسحب  .17 الخأكد مً جىاحد أغظاء الهُئت الخدَز

 .وؤلاطافت وطاغاث ؤلازػاد ألاكادًمي

ت أوطاغهم .18 ً في دزاطتهم ومظاغدتهم غلى حظٍى  .مساحػت أوطاع الؼلبت اإلاخػثًر

جخػلم بأوطاغهم الىفظُت واجخاذ  الىكىف غلى خاالث الؼلبت ؤلاوظاهُت التي .19



4 
 

 .ؤلاحساءاث الالشمت

ع. .20  حػمُم ؤلاحساءاث اإلاخػللت باالمخداهاث الفصلُت و الجهائُت غلى أغظاء هُئت الخدَز

 اغخماد همىذج مىخد لالمخداهاث الىزكُت وحػمُمه، مؼ مساغاة جؼبُم ػسوغ الجىدة. .21

طير غملُت  بض خظغملُت الخػاز لظبؽ الخيظُم بين اللجىت وزؤطاء ألاكظام  .22

اكباث والخصىٍس.  الامخداهاث واإلاس

الكلُت وإخالتها  صت بداالث )الغؽ( والخيظِب لػمُدم أوزاق الاخخبازاث الخاُلحظ .23

 للجىت الخدلُم.

اكباجه بدون  .24 اللجىت مظبلا والخيظِب لػمُد ئغالم مظاءلت كل مً ًخغُب غً مس

له للجىت الخدلُم.  الكلُت لخدٍى
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لجىت اهظباغ 

الؼلبت ومخابػت 

جين ومخابػت  الخٍس

اإلاُداوي بالخدٍز  

م  د. أخمد غلي الصوهسة د. غدهان غلي الؼٍس

 

 د. فاًص غلي الػخىم

 م. هىز غبد الحفُظ غىاودة

 .الخدلُم في كظاًا الؼلبت التي جدال ئلحها .1

س والخىصُاث اإلاىاطبت .2  .ئغداد الخلٍس

 الؼلبت.زػاد للىكىف غلى طلىكُاث بػع لخيظُم مؼ لجىت ؤلا  .3
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لجىت الخػلُم 

الالكترووي واإلاىكؼ 

 الالكترووي

 د. صدام هاًل ملدادي

 
 د.أخمد غلي الصواهسة

 د. هظُد غمس الخل

 د. ُزال أخمد أبى الُسب

 مخابػت صفدت الكلُت غلى مىكؼ الجامػت. -1

ع في الكلُت . -2  هددًث بُاهاث أغظاء هُئت الخدَز

ع فِع الخػلُم الخىاصل مؼ مسكص الحاطب  -3 ؤلالكترووي لحل مؼاكل أغظاء هُئت الخدَز

 ؤلالكترووي .

ع في الخػلُم ؤلالكترووي. -4 بُت بأغظاء هُئت الخدَز  الخيظِب بدوزاث جدٍز
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 لجىت الاغخماد

الجىدة  وطبؽ

افم  واإلابجى واإلاس

م  د. غدهان غلي الؼٍس
 د. لإي ػلػاث أبى لبدة

 

 د. أطامت خظً صالح 

 د. فاًص غلي الػخىم

 د. غظان ئبساهُم الؼمسي 

 .الخأكد مً جؼبُم مػاًير الاغخماد الػامت والخاصت .1

م الدوزاث ووزغ  .2 ع غً ػٍس الػمل غلى جؼىٍس مهازاث وكدزاث أغظاء هُئت الخدَز

 .الػمل

 .وطؼ خؼت إلاخابػت جؼبُم مخؼلباث طبؽ الجىدة في الكلُت .3

ظُت والؼلبت  .4 بأهمُت جؼبُم هظام طبؽ الجىدة وؼس الىعي بين أغظاء الهُئت الخدَز

 . والاغخماد
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 .مخابػت الػملُت الخػلُمُت والخأكد مً جؼبُم خؼت اإلاظاق خظب ألاصىل  .5

الخأكد مً جىفس وطائل ومصادز الخػلُم والخػلم الالشمت إلهجاح الػملُت الخػلُمُت  .6

 .والخأكد مً اطخخدامها بؼكل فاغل

 .ىاطبطبؽ الجىدة في الىكذ اإلا بسامجمخابػت جؼبُم  .7

ظُت فُما ًخص جدلُم أهداف طبؽ الجىدة في  .8 الخيظُم مؼ أغظاء الهُئت الخدَز

 .الجامػت

 الخأكد مً جىزُم وجىفس الىزائم الالشمت بالؼكل الىزقي وغلى حهاش الحاطىب. .9

م لجان الخيظُم  .10 مخابػت جدصُل الؼلبت ومؼاكلهم في اإلاظاكاث املخخلفت غً ػٍس

اكتراح الحلىل اإلاى  .اطبت والخأكد مً جؼبُلها وفػالُتهااملخخلفت، و

الخيظُم مؼ حمُؼ اللجان في الكلُت، والخأكد مً جؼبُم اإلاهام اإلاؼلىبت مجها، وجدلُم  .11

 .أهدافها بما ًخدم مخؼلباث طبؽ الجىدة

 .غلى اإلاىكؼ ؤلالكترووي للكلُت والخأكد مً جددًثها يؼسجاإلاػلىماث التي  مخابػت .12

ت  .13 س الدوٍز  اإلاؼلىبت إلاخابػت جؼبُم مخؼلباث طبؽ الجىدة.ئغداد الخلاٍز

افله .14  .مخابػت كظاًا صُاهت اإلابجى واللاغاث الدزاطُت ومس

افم اإلابجى والخأكد مً طالمتها .15  .ئحساء كؼف دوزي غلى مس

 .ؤلاػساف غلى اإلابجى، وجىغُت الؼلبت للمدافظت غلُه مً الػبث أو الخدخين في ممساجه .16

ت والسطالت  .17 وألاهداف والغاًاث واللُم والخؼؽ ؤلاطتراجُجُت مساحػت السٍؤ

 والخىفُرًت.

ت والسطالت وألاهداف والغاًاث واللُم  والخؼؽ ؤلاطتراجُجُت والخىفُرًت. .18  بىاء السٍؤ

 


