معاون مدير األقسام الداخليت لشؤون الطالباث
ذٌقسن شؼثح الوؼاًّح إلٔ شالز ّحذاخ كوا يلي:
-1وحدة التسجيل الطالباث
أ -ذٌاط هِوح الرسجيل تصالز هْظفاخ احذُن قاًًْي لوطادقح كفاالخ الطالثاخ
ب -ذٌظن ُزٍ الْحذج أضاتيش الطالثاخ ّحفظِا سٌْيا
جــ  -هراتؼــح كــل هــا يرطلثــَ ت ــ ّى الطالثــاخ هــي لــالو ارّاهــش الطــادسج ت قِــي ّحفظِــا ــي
أضاتيشُي ّذ ذيصِا سٌْيا
د – ذٌظن ُزٍ الْحذج السكي ي ارقسام الذالليح ػلٔ أساط الكلياخ ّحسـة الطاقـح االسـريؼاتيح لكـل
قسن داللي تالرؼاّى هغ السيذاخ أهيٌاخ ارقسام الذالليح
ُ  -إضذاس ُْياخ للطالثاخ سٌْيا لاضح تالسكي تارقسام الذالليح
 -2وحدة المتابعت
أ –هِوح ُزٍ الْحذج ًقل الوؼلْهاخ تيي الوذيشيح ّارقسام الذالليح ػلٔ هذاس  42ساػح ًِاسا ّليال
ب -هراتؼح حضْس السيذاخ الو ش اخ الليلياخ
ج  -هراتؼح الؼالقح الثٌاءج تيي اإلششاف ّالطالثاخ
د -هراتؼح الورغيشاخ الخذهيـح االوـاء ّالكِشتـاءا ّاإلتـالؽ ػـي ال ـاالخ الطاساـح ـْساّ 0هؼالجاذِـا
ّقد قياسي تالرؼاّى هغ ّحذج الطياًح
 -3وحدة األقسام الداخليت
أ -ذركــْى ُــزٍ الْحــذج هــي هجوْػــح هْظف ـاخ هٌاطــَ تِ ـي هســ ّليح اهاًــَ ارقســام تْاقــغ أهيٌــح
ّهساػذيِا لكل قسن داللي
ب – هِوح أهيٌح القسـن ُـي ذٌظـين ال يـاج اليْهيـح للقسـن الـذاللي اذـاهيي الوٌـام الوٌاسـة لكـل طالثـح,
ذْ يش الوسرلضهاخ الوٌاسثح لوٌام كل طالثح ,ذْصيغ الطالثاخ ػلٔ الغشف حسـة الطالثـاخ ّالوشحلـح
الذساسيح جِذ اإلهكاى ,هراتؼح ه اكل الطالثاخ الخاضح ّالؼاهحا

ج  -ذٌظين هِام االششاف الليلـي ّهراتؼـح اإلػوـاو ّالوِـام الوٌاطـح تالو ـش اخ تالرؼـاّى هـغ ّحـذج
الوراتؼح0
د –هراتؼح أهْس ارقسام ّذذّيٌِا ي سجالخ لاضح تكل قسن
ُ  -هراتؼح ارهْس الخذهيح لألقسام الذالليح هي لالو ذْجيـَ ػوـاو الخذهـح ّال ـشش ال ـذيذ ػلـٔ
اػلي هسرْٓ ًظا ح تكل هايخص ساحح الطالثح
 -4وحدة اإلشراف الليلي
أ -ذرــفله ُـــزٍ الْحـــذج هــي هجوْػـــح هـــي الوْظفــاخ تالرطاضـــاخ هخرلفـــح ذٌــاط تِـــي هِوـــح
اإلششاف الليلي ػلٔ ش ّى الطالثاخ
ب – يٌظن ػول ُزٍ الْحـذج تطشيقـح الوٌاّتـَ  ,حيـس ذـٌظن اإلػوـاو تـصالز ّجثـاخ ػوـل ّكـل
ّجثــَ ذركــْى هــي شــالز ه ــش اخ ليليــاخ ّإػوــالِي ذثــذأ هــي اًرِــاء الــذّام الشســوي الطــثاحي
ّيسروش ليال حرٔ يثذأ الذّام الشسوي ُّكزا ػلٔ هذاس أيام ال ِش لكل قسن داللي
ج  -يقْم اإلششاف تالسِش ػلٔ هراتؼح ش ّى الطالثاخ ّاذخار اإلجشاءاخ الضشّسيح الالصهـح
لوؼالجرِا ّ ْسا ّحسة السياقاخ الورثؼح هغ االداسج

د -االُروام تالطالثاخ ّاذخار اإلجشاءاخ الالصهح ْسا هصل ال االخ الط يح الطاساح ًّقل الوـشي
إلٔ اقشب هسر فٔ ّػلٔ هذاس الساػح
ُ  -هؼالجح كل أًْاع الو اكل الري ذ طل تيي الطالثاخ ت كل ّقري ل يي ػشضِا ي اليـْم الرـالي
ػلٔ إداسج القسن
ّ – تالرؼاّى هغ الوراتؼح هؼالجح ه اكل الخذهاخ االواء ّالكِشتاءا
ص -للق ارجْاء الوٌاسثح قذس الوسرطاع لشاحح الطالثاخ

