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JERASH UNVERSITY 
Faculty of Law 

 

 مجالس ولجان كليت الحلوق / جامعت جرش 

 2020/2021للعام الدراس ي  

  4/10/2021املىامً  ألاخذاملىؾيذ في ًىم ( 1/2020/2021اجتماع مجلس كليت الحلوق ركم )بىاًء ؽلى 
ً
ؽيذ املجلغ َلُت الحيىو احخماؽا

ش  ةؽمُذهادًا ىضماس  ةالذٍخىس  ةبشثاظت ألاظخار  لألهغمت والخؾلُماث الخاـت بالجامؾت ميذ جيٍش
ً
عُت وجىنُزا الِلُت وبدمىس حمُؿ ؤؽماء الهُئت الخذَس

عُت بؾذ الدؽاوس مُما بحنحؽُُل مجالغ الِلُت واللجان   ظاتها ومهامها بما ًلي:  جدذًذ ظُاجم و  ؤؽماء الهُئت الخذَس

 مجالس الكليت:
ً
 أوال

ًىحذ بِلُت الحيىو ؤسبؿ مجالغ سثِعُت وهي: مجلغ الِلُت، ومجلغ ىعم الياهىن الؾام، ومجلغ ىعم الياهىن الخاؿ، واملجلغ 

 الاظدؽاسي.

 

السياساث واملهام وأعمال املجلس خالل العام الدراس ي  ألاعضاء اسم املجلس

 م2012/2020

 

 

 مجلس الكليت

    

  

 ًخإله مجلغ الِلُت مً العادة َل مً:

 هادًا ىضماس َلُت الحيىو ؤ. د.  ةؽمُذ  /

 
ً
 سثِعا

  سثِغ ىعم الياهىن الؾام ؤ.د. فالب

 الحىامذة.

   سثِغ ىعم الياهىن الخاؿ د. ؽالء

 النىاؽحر. 

  .ؽبذ الشخمً ممثل ؽً اليعم الؾام ؤ.د

 .الؾشمان

  د. ؤالء بني ممثل ؽً ىعم الياهىن الخاؿ

 ًىوغ.

  ممثل ؽً املجخمؿ املذوي سثِغ مدُمت

 بذاًت حشػ الياض ي مشوان املدامُذ.

  املدامي الؾحن ممثل ؽً املجخمؿ املذوي

 منلح خمذ الشخُمي

 ؤمحن ظش املجلغ ألاظخار ؤخمذ فطاؼت 

 

  اىتراح خطت الذساظت في الِلُت وؼشوط مىذ الذسحاث الؾلمُت

 .والؽهاداث محها

 هج الذساظُت التي جيترخها مجالغ الِلُاث والاىعامىشاس املىاب.  

  الخيعًُ مؿ ؽمادة الذساظاث الؾلُا في حؾُحن املؽشمحن ؽلى الشظاثل

 .الؾلمُت، وحؽُُل لجان املىاىؽت

  جىغُم بحشاءاث الامخداهاث في الِلُت، وإلاؼشال ؽلحها، ومىاىؽت

 .املىاظب بؽإجهاهخاثجها الىاسدة مً ألاىعام املخخفت واجخار اليشاس 

 الخيعِب بلى مجلغ الؾمذاء بمىذ الذسحاث الؾلمُت والؽهاداث.  

  إلاؼشال ؽلى جىغُم البدث الؾلمي في الِلُت وحصجُؾه بالخيعًُ مؿ

 .ؽمادحي البدث الؾلمي والذساظاث الؾلُا

  غ في الِلُت وفحرهم ُت في ألامىس املخؾليت بإؽماء هُئت الخذَس الخـى

غ محها، مً حؾُحن وجشىُت وهيل واهخذاب مً الياثمحن بإؽماْ  الخذَس

وبؽاسة وبًناد، ومىذ إلاحاصاث الذساظُت، وىبْى الاظخيالت، وفحر رلّ 

 .مً ألامىس الجامؾُت بمىحب ؤخِام ألاهغمت والخؾلُماث املؾمْى بها

  ت للِلُت   .بؽذاد مؽشوؼ املىاصهت العىٍى

 .الىغش في املعاثل التي ًدُلها بلُه الؾمُذ 

مجلغ ىعم 

 الياهىن الؾام

  سثِغ ىعم الياهىن الؾام ؤ. د. فالب

.
ً
 الحىامذة/ سثِعا

  .اد مدمذ سبُؿ ؤ. د  ٍص

  .د. ؽبذ الشخمً الؾشمان.ؤ 

  .د. ؽبذ املهذي الممىس 

  جيذًم الاىتراخاث بلى مجلغ الِلُت خْى الخطط الذساظُت في

 .اليعم

  عُت للمىاد في اليعماىتراح  .املىاهج الخذَس

   حصجُؿ ؤوؽطت البدث الؾلمي في اليعم، والاطالؼ ؽلى مؽشوؽاث

َاهذ ألفشاك  ُاث الالصمت ظىاء ؤ البدث الؾلمي، وجيذًم الخـى
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 .د. مهىذ ولُذ الحذاد 

 د. ـنىان الؽذًناث 

 

ت في املاجمشاث والىذواث الؾلمُت  .الذؽم ؤم اليؽش ؤم املؽاٍس

 جيذًم الاىتراخاث خْى جىصَؿ الذسوط واملدالشاث. 

 ش في طلباث الخؾُحن والترىُت والىيل مً مئت بلى مئت ؤؽلى الىغ

والخثبُذ والىيل وإلاؽاسة والاهخذاب وإلاحاصة والاظخيالت، وبـذاس 

ؾاث الىامزة، ؽلى ؤن ال ٌؽتٌر ؽمى  ُاجه بؽإجها وميا للدؽَش جـى

َان مً  عُت مـي الىغش في ؤي مً ألامىس ؤؽاله بال برا  الهُئت الخذَس

 .مً سجبت ؤؽلى مجها الشجبت هنعها ؤو 

 ش العىىي لليعم  .بؽذاد مؽشوؼ الخيٍش

 اىتراح ؤي مىلىؽاث جخذم مفلحت اليعم والِلُت والجامؾت. 

   دساظت ؤي مىلىؽاث ًدُلها بلُه الؾمُذ ؤو ٌؾشلها ؽلُه سثِغ

 اليعم.

مجلغ ىعم 

 الياهىن الخاؿ

  سثِغ ىعم الياهىن الخاؿ د. ؽالء

.
ً
 النىاؽحر/ سثِعا

  الحىامذهؤ. د. ؤخمذ 

 .د. هادًا ىضماس 

  .د. ؽماس الشواؼذة 

 .د. الاء بني ًىوغ 

 .د.ؤخمذ الغاهش 

 .ألاظخار ؤخمذ فطاؼت 

 .ألاظخار خعحن الحىامذة 

  جيذًم الاىتراخاث بلى مجلغ الِلُت خْى الخطط الذساظُت في

 .اليعم

 عُت للمىاد في اليعم  .اىتراح املىاهج الخذَس

   اليعم، والاطالؼ ؽلى مؽشوؽاث حصجُؿ ؤوؽطت البدث الؾلمي في

َاهذ ألفشاك  ُاث الالصمت ظىاء ؤ البدث الؾلمي، وجيذًم الخـى

ت في املاجمشاث والىذواث الؾلمُت  .الذؽم ؤم اليؽش ؤم املؽاٍس

 جيذًم الاىتراخاث خْى جىصَؿ الذسوط واملدالشاث. 

  الىغش في طلباث الخؾُحن والترىُت والىيل مً مئت بلى مئت ؤؽلى

والىيل وإلاؽاسة والاهخذاب وإلاحاصة والاظخيالت، وبـذاس والخثبُذ 

ؾاث الىامزة، ؽلى ؤن ال ٌؽتٌر ؽمى  ُاجه بؽإجها وميا للدؽَش جـى

َان مً  عُت مـي الىغش في ؤي مً ألامىس ؤؽاله بال برا  الهُئت الخذَس

 .الشجبت هنعها ؤو مً سجبت ؤؽلى مجها

 ش العىىي لليعم  .بؽذاد مؽشوؼ الخيٍش

  مىلىؽاث جخذم مفلحت اليعم والِلُت والجامؾتاىتراح ؤي. 

   دساظت ؤي مىلىؽاث ًدُلها بلُه الؾمُذ ؤو ٌؾشلها ؽلُه سثِغ

 اليعم.

 

املجلغ 

 الاظدؽاسي 

 ؽمُذ الِلُت ؤ. د. هادًا ىضماس 

  / ذ بني خالذ / ماحعخحر الطالب / ٍص

 ظىت زاهُت . ؽمى 

  الطالبت/ اًت خمضة ـادو/  بِالىسٍىط

 الِلُت . ؽمى/ ألاولى ؽلى 

  الطالب / مدمىد اليماة/  بِالىسٍىط

 / ظىت سابؾت. ؽمى

  . خلي العُذ/ مجذ الذًً ٍٍش

 بِالىسٍىط / ؽمى

  / جت / سؽذ البىا  /بِالىسٍىط الخٍش

 ؽمى

 ت في ولؿ وجطىٍش سئٍت وسظالت وؤ  هذال الِلُت.املؽاٍس

  جحن والجهاث الخؾشل ؽلى ىماًا وجطلؾاث وسئي الطلبت والخٍش

َادًمُت والالمىهجُت، وؤظالُب الخؾامل  راث الؾالىت لليماًا ألا

  .مؾها

  ت َادًمُت والتربٍى جضوٍذ الِلُت بشئي حؾُغ اليماًا الطالبُت ألا

 .واملهىُت

  َادًمُت حعش النجىة بحن الحُاة الجامؾُت للطالب والبرامج ألا

امليذمت له مً هاخُت، وظىو الؾمل واملماسظت املهىُت مً 

  .هاخُت ؤخشي 

  سبط بشامج الِلُت مؿ الاخخُاحاث املخجذدة لعىو الؾمل

 واملعخجذاث املؾشمُت وؤظالُب الؾمل املعخيبلي.
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 جت ففىن الؾنُه / ؽمى  الخٍش

  ج املدامي لُاء مدمىد  ألاظخارالخٍش

 مىس ى ؤمحن ظش.

 

  ض الؽشاٍت الناؽلت بحن الِلُت وماظعاث ظىو الؾمل حؾٍض

ىمي مهاساث الطلبت واملجخمؿ بما ًخذم البِئت الخؾلُم ُت ٍو

 .الصخفُت والؾملُت واملؾشمُت

  املعاهمت في بًجاد مشؿ للبدث الؾلمي بما ًخذم ىماًا

 املجخمؿ راث الؾالىت بالخخففاث التي جيذمها الِلُت.

  جيذًم ميترخاث بالخؾذًالث الىاحب بحشائها لخإهُل الطلبت

 .للمماسظت املهىُت في مخخله ىطاؽاث ظىو الؾمل

 معخجذة ًدذدها الؾمُذ بمىاميت سثِغ الجامؾتؤي ؤؽما ْ. 

 

 

 لجان الكليت:
ً
 ثاهيا

ًىحذ بِلُت الحيىو ؤسبؿ مجالغ سثِعُت وهي: مجلغ الِلُت، ومجلغ ىعم الياهىن الؾام، ومجلغ ىعم الياهىن الخاؿ، 

 واملجلغ الاظدؽاسي.

 

السياساث واملهام وأعمال اللجىت خالل العام  ألاعضاء اسم اللجىت

 م2012/2020الدراس ي 

 جتألف لجىت الجودة من : لجىت الجودة 

.
ً
 د. مهىد وليد الحداد/ رئيسا

 
ً
 وملررا

ً
 ألاستاذ أحمد غطاصت/ عضوا

.
ً
 ألاستاذ حسين الحوامدة عضوا

 :
ً
َادًمي. ؤوال  الؾمل ؽلى بداسة البرهامج ألا

. ؤؽذاد الهُِل الخىغُمي إلاداسي للِلُت؛ ورلّ مً خالْ 1

 ًلي:جىمحر ما 

  نُت للِلُت جمم سئٍت الِلُت وسظالتها جىمش وؽشة حؾٍش

وىُمها وؤهذامها ومخشحاث الخؾلم ومجاالث الخىعُه 

 والؾمل.

  الخىاـل املباؼش مؿ الؾمُذ إلداسة اليعم ومخابؾت

 الحىامض املالُت امليذمت له.

  َادًمُت ولجان مخابؾت ؤؽماْ مجلغ الِلُت وألاىعام ألا

حخماؼ بؽِل مىخغم مؿ جىزًُ الِلُت، وخثهم ؽلى الا 

 الاحخماؽاث ومخابؾتها.

  ا والِادس إلاداسي الخابؿ للِلُت مخابؾت ؤؽماْ ظُشجاٍس

 لممان ظحر الؾمل في الِلُت.

  الؾمل ؽلى جىمش الِىادس النىُت املاهلت لخذمت البرهامج

َادًمي.  ألا

  مخابؾت ؤسؼنذ َل ؤؽماْ الِلُت مً احخماؽاث مجلغ

ؾام والخاؿ واللجان والخؾُِىاث الِلُت واليعمحن ال

والترىُت وجيُُم ؤؽماء هُئت الخذَسغ والِادس إلاداسي 

 والنني... الخ.

  جىمش وظاثل الخىاـل في الِلُت بحن ؤؽماء هُئت

حن. غ والطلبت وإلاداٍس  الخذَس
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: اليُادة والخخطُط للِلُت، ورلّ مً خالْ جىمحر ما ًلي:
ً
 زاهُا

 َادًمي)اخخُا حاث الِلُت ألؽماء هُئت مخابؾت الؾمل ألا

غ( وإلاداسي)اخخُاحاث الِلُت مً املىعنحن  الخذَس

 والنىُحن( واملالي )محزاهُت الِلُت واخخُاحاتها(.

  ّؾُت الخاـت بالِلُت ٍخل مخابؾت املىغىمت الدؽَش

الخاـت بعُاظاث وحؾلُماث الخؾُحن والترىُت والبدث 

 الؾلمي والخنـش الؾلمي و....الخ.

 الخاـت بعُاظاث ؤداء البيُت الخدخُت مخابؾت ألاؽما ْ

 للِلُت ولمان حىدتها.

  بؽذاد خطط وظُاظاث للخناؽل مؿ املجخمؿ وجلبُت

 اخخُاحاجه بن ؤمًُ رلّ.

  ؾُت الخاـت بعُاظاث إلاسؼاد جىمحر املىغىمت الدؽَش

َادًمي.  ألا

  جىمحر خطت للبدث الؾلمي والذساظاث واظخيطاب دؽم

 البدىر.

 مأث الدصجُؾُت للمبذؽحن في مجاْ ًخىمش ظُاظاث املِا

غ للنفل  غ والبدث الؾلمي ٍإممل ؽمى جذَس الخذَس

 الذساس ي.

  سظم ظُاظاث إلوؽاء ؽالىاث مؿ بشامج دولُت ومدلُت

 مؽابهت.

  .ولؿ ظُاظاث ليُاط سلا الجهاث املعخنُذة 

  بؽذاد حؾلُماث ليُاط مخشحاث الخؾلم املعتهذمت

 للمادة والبرهامج.

  ليُاط وعبت جديً املخشحاث الخؾلمُت بؽذاد آلُت

 للمىاد املدىظبت.

  ولؿ آلُاث مؾالت لممان الشؽاًت الطالبُت وجيُُم حىدة

 الخذماث امليذمت

  ش املهاساث بؽذاد ظُاظاث وخطت بُئُت مالثمت لخطٍى

َادًمُت والنىُت واملهىُت ألؽماء هُئت  واليذساث ألا

ت والنىُت.  غ وإلاداٍس  الخذَس

: اجباؼ 
ً
 زيامت الجزاهت:زالثا

  َادًمي لمً هطاو الؾشل وؤخالىُاث مخابؾت الؾمل ألا

ُاث الؾامت. َادًمي وإلاداسي والعلٍى  الؾمل ألا

 :الؾمل مؿ بداسة الِلُت في جنؾُل الجزاهت مً خُث 

  غ س ي ؽلى ؤؽماء هُئت الخذَس جىصَؿ الؾبء الخذَس

 بؽِل ؽادْ ولمً هطاو الياهىن 

 حن بدُادًت.جيُُم ؤؽماء هُئت الخذَسغ وإلاد  اٍس
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  غ جيُُم الطلبت إلداسة الِلُت وألؽماء هُئت الخذَس

 وللخذماث امليذمت لهم.

 .مخابؾت مله الخؾُحن والترىُت 

  مخابؾت ىُاط حىدة ؽملُاث الخؾلم وجدعحن

 مخشحاث حؾلم الطلبت

  مخابؾت مىىؿ الِلُت الالُتروهُت مً خالْ ووؽش

الِلُت اليشاساث وؤؽماْ اللجان واليعم ومجلغ 

والنؾالُاث الخاـت بالِلُت واملاجمشاث والعحر الزاجُت 

ؾاث الخاـت بالِلُت ؤو راث الفلت ....الخ.  والدؽَش

لجىت  متابعت أعمال 

 أعضاء هيئت التدريس

                   ؤ. د. ؽمُذ َلُت الحيىو

 
ً
 سثِعا

                      ؤ. د. فالب الحىامذة

 
ً
 ؽمىا

  ًالؾشمان               ؤ. د. ؽبذ الشخم

 
ً
 ؽمىا

                الاظخار ؤخمذ فطاؼت

 
ً
 وميشسا

َ
 ؽمىا

 

: جحديد أسس اختيار 
ً
؛ وذلك من خالل عضو هيئت التدريس أوال

 جوفير ما يلي:

  جدذًذ خطت واضحت الخخُاحاث الِلُت مً ؤؽماء هُئت

غ.  الخذَس

  ؾاث واملؾاًحر الالصمت الخخُاس مطابيت املخيذم للىعُنت للدؽَش

غ.   ؽمى هُئت الخذَس

  غ املخنشفحن جدذًذ املطلىب مً ألاظاجزة وؤؽماء هُئت الخذَس

 للؾمل َلُا لخقطُت املجاالث املؾشمُت للخخفق والاؽخماد.

  مخابؾت مله َل ؽمى هُئت جذَسغ في الِلُت مً خُث وحىد

وخبراجه وؤبدازه وظحرجه الزاجُت مدذزت ؼهاداجه الجامؾُت 

َادًمُت في الخخفق )واملهىت بن وحذ(.  وخبراتهم الؾملُت ألا

  غ ألاحاهب اؽخماد ظُاظت وآلُت الظخيطاب ؤؽماء هُئت جذَس

 واملدلُحن مً روي الُناءة. 

  س ي ووعبت ش بؽإن مذي  زباث الِادس الخذَس بؽذاد جيٍش

 اظخمشاسهم في ؽملهم.

  ساث لشمؿ ٍناًت ؤؽماء هُئت الخذَسغ وحىد بشامج ودو

 ومىاـناتهم مً ؤحل جديًُ سظالت اليعم وؤهذامه.

  :
ً
ش والخىمُت املهىُتزاهُا  ؛ ورلّ مً خالْ جىمحر ما ًلي: الخطٍى

  غ والبدث بحادة مِامأث حصجُؾُت للمبذؽحن في مجاْ الخذَس

 الؾلمي املخمحز بما ًخىامً مؿ سئٍت الجامؾت. 

 غمخابؾت بحاصاث الخ  .نـش الؾلمي ألؽماء هُئت الخذَس

 :
ً
غزالثا م ألداء ؤؽماء هُئت الخذَس ؛ ورلّ مً خالْ  ؤدواث الخيٍى

 جىمحر ما ًلي:

  .غ  جدذًذ ؤدواث ىُاط لخيُُم ؤداء ؤؽماء هُئت الخذَس

  غ بؽذاد همىرج ًىضح مؾاًحر ؤداء ؤؽماء هُئت الخذَس

غ النؾاْ، املؾشمت في الاخخفاؿ، اظخخذام طشو  )الخذَس

غ املخىىؽت، بداسة وىذ املدالشة، اظخخذام وظاثل  الخذَس

م املىاظبت، البدث الؾلمي، الخإلُه واليؽش والترحمت،  الخيٍى

الجىاثض الؾلمُت، ؤوؽطت خذمت املجخمؿ ..... الخ ( وخنػ َل 

غ.  رلّ في مله َل ؽمى هُئت جذَس

 :
ً
غ باملياسهت مؿ الطلبت سابؾا  ؛ ورلّ مًوعبت ؤؽماء هُئت الخذَس
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 خالْ جىمحر ما ًلي: 

  غ جدذًذ وعبت ؽذد الطلبت بلى ؽذد ؤؽماء هُئت الخذَس

.
ً
 مفلُا

  َاملؽشل ؽلى املخخبر ٍناًت الِىادس النىُت لخىنُز البرامج 

 وألامً في الِلُت ؽىذ الامخداهاث. 

  عُت في ت بلى ؽذد ؤؽماء الهُئت الخذَس وعبت الِىادس إلاداٍس

 .البرهامج

 :
ً
غالبدث الؾلمي خامعا ؛ ورلّ مً خالْ ألؽماء هُئت الخذَس

 جىمحر ما ًلي: 

  جدذًذ وعبت ألابدار امليؽىسة في مجاالث ؽلمُت ؽاملُت مدُمت

غ في الِلُت.  ألؽماء هُئت الخذَس

  جدذًذ ومخابؾت وعبت الذؽم املالي امليذم مً الجامؾت ؽلى

 البدث الؾلمي في البرامج. 

 غ في البرام -hج ممً لذحهم )جدذًذ وعبت ؤؽماء هُئت الخذَس

index ً10( ؤٍثر م. 

  غ في جدذًذ ؽذد اظدؽهاداث بدىر ؤؽماء هُئت الخذَس

 البرامج.

  عُت في البرهامج الحاـلحن ؽلى جدذًذ وعبت ؤؽماء الهُئت الخذَس

ؿ دؽم بدث ؽلمي  مؽاَس

  عُت في البرهامج الحاـلحن ؽلى جدذًذ وعبت ؤؽماء الهُئت الخذَس

 بشاءة الاختراؼ ) ؤن وحذث(

 ت مؿ اليطاؼ جد ذًذ ؽذد مؽشوؽاث البدث الؾلمي املؽتٍر

غ في ماظعاث دولُت  . الفىاعي ؤو ؤؽماء هُئت جذَس

  بؽذاد همىرج بهذل ىُاط مذي سلا وجيُُم ؤؽماء هُئت

غ لُناًت ؤحهضة وميؽاث البدث الؾلمي  الخذَس

 

البِئت لجىت مخابؾت 

 للِلُتالخؾلُمُت 

 ؤؽماء اللجىت

 /ألاظخار خعحن الحىامذة  
ً
 سثِعا

  .
ً
 د. مهىذ ولُذ الحذاد / ؽمىا

  
ً
 وميشسا

ً
 د. الاء بني ًىوغ/ ؽمىا

 

خم رلّ مً خالْ جىمحر ما ًلي:حىدة املشامً والخجهحزاث. 1  ؛ ٍو

  غ ناًت مشامً للخذَس ش خْى مذي ـالخُت ٍو بؽذاد جيٍش

َالياؽاث الذساظُت واملياؽذ  والبدث وؤماًٍ الذساظت 

َامُت  ت وبلاءة ومعاخت  والبِئت املىاظبت مً تهٍى

 للياؽاث الذساظُت. 

  ًُجدذًذ وعبت مؾذْ ؤحهضة الحاظىب التي ًم

 اظخخذامها لِل طالب.

 ش املشامً الخاـت بال الُت الععي بلى جطٍى يؽاطاث الٍش

والصحُت والخذمُت ٍخىمحر مىاىه للعُاساث ًدىاظب 

مؿ ؽذد الطلبت ومطاؽم والبىّ ومسجذ ؤو مفلى 

 ....الخ. 

  غ ؤؽذاد اظدباهه مفلُت جىحه بلى ؤؽماء هُئت الخذَس

حن والطلبت جخؾلً بمذي ٍناًت املشامً وحىدتها.   وإلاداٍس

 الخُت املخخب راث مخابؾت بًجاد ومخابؾت حىدة ـو

وألادواث النىُت التي جدخاحها الِلُت  لخلبُت اخخُاحاث 
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عُت والؾملُت وألابدار الؾلمُت.   املىاد الخذَس

  ،ت الِلُت ملخطلباث الصحت والعالمت الؾامت مذي حاهحًز

بُت جدىاظب مؿ رلّ، ٍمخابؾت خيُبت  وؽيذ دوساث جذٍس

ً وظالمت دوساث  إلاظؾاماث وخشطُم وطنُاث الحٍش

ٍب الخشوج في خالت مً مخشج الطىاست املُاه وجذس 

 ومزًباث الثلج واليماء ؽلى اليىاسك ؤن وحذث.  

  ًغ واملىعنحن م مخابؾت ما ًدخاحه الطلبت وهُئت الخذَس

 روي الاخخُاحاث الخاـت مً مشامً وخذماث.

  ش وجدذًث مخابؾت طلباث الؽشاء الخاـت في جطٍى

مخطلباث ألاحهضة وألادواث الخؾلُمُت بما ًخماش ى مؿ 

 َلُت الحيىو.

  بُت الظخخذام مفادس الخؾلم للطالب ؽيذ دوساث جذٍس

عُت.  والهُئت الخذَس

، ورلّ مً خالْ جىمحر املُخبت. مخابؾت مخطلباث الِلُت الخاـت ب2

 ما ًلي:

  غ خاظب بلي مضود بألُاث جىمحر لِل ؽمى هُئت جذَس

البدث املخطىسة املخفلت بيىاؽذ املؾلىماث إلالُتروهُت 

 مجاْ جخفق الحيىو.  في

  ؽيذ دوسة ألؽماء هُئت الخذَسغ بؽإن ٍُنُت

 اظخخذام البرامج إلالُتروهُت راث الفلت بِلُت الحيىو 

  عُت جخؾلً بمذي مالثمت بؽذاد اظدباهه للهُئت الخذَس

 مفادس الخؾلم الالُترووي للخخفق.

  ًغ واملىعنحن م جدنحز الطلبت وؤؽماء هُئت الخذَس

 اث التي جىمشها املُخبت.الاظخنادة مً الخذم

  ذ اللجىت باملؾلىماث غ لتًز مخاطبت ؤؽماء هُئت الخذَس

الخاـت بالُخب والذوسٍاث التي جيشس للنفل الذساس ي 

للطلبت، ؽلى ؤن جِىن خذًثت وحقطي حمُؿ املجاالث 

 املؾشمُت للِلُت.

  غ والؾلمُت والخؾلُمُت جىمحر املفادس راث الفلت بالخذَس

. 

  ت والخذمئت وألاماًٍ جىمش ألاحىاء َالتهٍى الصحُت 

دت للمطالؾت والذساظت.  واملياؽذ الِامُت واملٍش

، ورلّ مً خالْ جىمحر الىظاثط الخؾلُمُت وجُىىلىحُا الخؾلُم. 3

 ما ًلي:

  ش واظخدذار ىىاؽذ بُاهاث ؽاملُت مخابؾت وحىد وجطٍى

بهم  غ وؽيذ دوسة لخذٍس ومخاخت ألؽماء هُئت الخذَس

 ؽلحها. 

  ش واظخدذار الىظاثط املخؾذدة في مخابؾت وحىد وجطٍى

 . multimediaالخؾلُم 

  ْش واظخدذار وظاثل الاجفا مخابؾت وحىد وجطٍى

َاالهترهذ لؽشح  الحذًثت في الياؽاث الفنُت واملخخبراث 
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 .املعاثل الؾلمُت وخلىلها

  ش واظخدذار جىمش وظاثل الخؾلُم مخابؾت وحىد وجطٍى

 إلالُترووي

، ورلّ مً جفاْ وؼبُت إلاهترهذ وخذماث الحاظىب . وظاثل الا4

 خالْ جىمحر ما ًلي: 

  ش واظخدذار جىمش وظاثل الاجفاْ مخابؾت  وحىد وجطٍى

 بؽبُت ألاهترهذ  

  ش واظخدذار ؤحهضة خاظىب مخابؾت  وحىد وجطٍى

غ  وبشمجُاث مىاظبت ، وجِىن مخاخت لهُئت الخذَس

 واملىعنحن والطلبت بالبرامج .

  ش واظخدذار مخابؾت وحى ؤهغمت ؤمىُت لحماًت د وجطٍى

ُت املؾلىماث الصخفُت للطلبت وؽمى هُئت  خفـى

غ والِلُت ، وللحماًت مً النحروظاث.  الخذَس

الخدماث لجىت 

 الطالبيت

 .
ً
 د. . الاء بني يووس / رئيسا

 .
ً
 وميشسا

ً
 د. ؤخمذ الغاهش/ ؽمىا

  ؽماس الشواؼذةد 

 

 خالْ جىمحر ما ًلي: ؛ ورلّ مًالخمُحن والاسؼاد الطالبي. 1

  جدذًذ ماؽلُت العُاظاث وإلاحشاءاث املخؾليت بةسؼاد

 . الطلبت وجمُُجهم

  ؤؽذاد لجان للطلبت وؤهذًت طالبُت جخؾلً بخخفق

اسة  اساث الؾلمُت الخاسحُت )ٍص الحيىو ٍلجىت جدذًذ الٍض

مدُمت ، سجً ، مجلغ الىىاب ، هيابت املدامحن، 

املؾهذ اليماجي ...الخ ( وهادي زيافي احخماعي ٍخيذًم 

 اظدؽاساث ىاهىهُت ....الخ للجمهىس ( 

  ت الطلبت في مجالغ الِلُت ولجان مخابؾت وعبت مؽاٍس

مت في الِلُت )املجلغ الاظدؽاسي(.  الحٍى

  ش العُاظاث وإلاحشاءاث املخؾليت باإلسؼاد جدذًذ وجطٍى

 الىنس ي والاحخماعي. 

  بؽذاد اظدباهه ليُاط سلا الطلبت ؽً هخاثج إلاسؼاد

 الىنس ي والاحخماعي واملنهي، َل مفل دساس ي.

  ش مفلي ؽً مذي مؾالُت لجىت إلا سؼاد بؽذاد جيٍش

 الىنس ي والاحخماعي والتربىي.

  بُت مىحهت للطلبت ودسحت )ؽلى جدذًذ ؽذة دوساث جذٍس

َل مفل دساس ي( وولؿ اظدباهه ليُاط مذي  2ألاىل 

 سلاهم ؽجها.

الِلُت، ورلّ مً خالْ جىمحر لدعهُالث الطالبُت التي جيذمها . ا2

 ما ًلي: 

  ني وإلاسؼادي للخذماث ش الُخِب الخؾٍش مخابؾت وجطٍى

 الطالبُت. 

  الؾمل ؽلى مخابؾت املعاؽذاث املالُت والؾُيُت للطلبت

 املدخاححن. 

  م ً. ٍخٍُش ت للطلبت املخمحًز جيذًم خىامض مادًت ومؾىٍى

ؤواثل الِلُت في النفل وجيذًم لألْو خفم مالي ودسؼ 

 جيذًش.



9 
 

  بؽذاد اظدباهه ليُاط سلا الطلبت ؽً الدعهُالث

  ت املدخاححن .املادًت واملالُت والؾُيُت للطلب

 ، ورلّ مً خالْ جىمحر ما ًلي:الؽاون الطالبُت. 3

  ل جىمحر ؤهغمت وهمارج اليبْى والالخداو والخدٍى

ُت محها.   وإلاؽادة والجضاءاث العلٍى

  جىمحر ىاؽذة بُاهاث )ملخق خاؿ( لِل طالب جدخىي

َادًمي  ه ووؽاطه ومعخىاه ألا ؽلى مؾلىماث ؽً ظلٍى

 والاحخماعي.

  ألاؽذاد املطلىب ىبىلها في البرامج بما ًدىاظب جدذًذ

 وطبُؾت البرهامج وبمِاهاجه

  بًجاد آلُت للخإٍذ مً مذي اظخؾذاد الطلبت ؽلمُا

بي ٍناءة  ورهىُا ووحذاهُا للخؾلم. ٍةؽذاد امخدان ججٍش

 للطلبت.

  الععي بلى جنؾُل الؾالىت بحن الطلبت وماظعاث

 .  املجخمؿ ىبل الخشوج بلى ملماسظت املهىت

  ،جىمحر بخفاءاث ؽً ؤؽذاد الطلبت مىصؽحن خعب

الىىؼ ، املشخلت الذساظُت، البرامج الذساظُت، الحالت 

 الاحخماؽُت والاىخفادًت .... الخ

  الخيعًُ مؿ ماظعاث الذولت وؤظىاو الؾمل لخىمش

جحها  مشؿ الؾمل لخٍش

 .جىمش ظُاظاث وبحشاءاث ؼنامت وؽادلت لخإدًب الطلبت 

 ، ورلّ مً خالْ جىمحر ما ًلي:مُتألاوؽطت الؾل. 4

 . ت الطلبت في املعابياث املدلُت والؾاملُت  املؽاٍس

  جىمحر ؤدواث مدذدة ألخز الخقزًت الشاحؾت مً الطلبت

غ ش طشو الخذَس  واملذسظحن لخطٍى

 ، ورلّ مً خالْ جىمحر ما ًلي:. ؽالىت الخشححن مؿ ؤسباب الؾمل5

 ب الؾمل وحهاث جىمحر بُاهاث هخاثج الؾالىت مؿ ؽً ؤسبا

الخىعُه . ٍمخاطبت الىيابت والممان الاحخماعي ؽً 

 مذي ىبل خشححن حشػ.

  حن جىمحر بُاهاث ؽً ؽذد ؤًام الخىعُه وؤؽذاد املؽاٍس

 مً ؤسباب الؾمل وحهاث الخىعُه 

  جىمحر بُاهاث ؽً مذي سلا ؤسباب الؾمل ؽً معخىي

 الخشححن 

 وعبت جىعُه الخشححن ووحىد آلُاث ليُاط جىعُه 

 الخشححن.

 .ماؽلُت وظاثل الخىاـل مؿ الخشححن وؤسباب الؾمل 

.  .الخؾلُم والخؾلم لجىت
ً
 ألاظخار ؤخمذ فطاؼت / سثِعا

  .فالب الحىامذه د. ؤ 
ً
/ ؽمىا

 
ً
 وميشسا

 .
ً
 د. ؤخمذ الغاهش / ؽمىا

 

َادًمي )الخطت إلاظتراجُجُت(. 1 ؛ ورلّ جدذًذ هذال البرهامج ألا

 مً خالْ جىمحر ما ًلي: 

 .مشاحؾت الخطت إلاظتراجُجُت الخاـت بالِلُت 
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   َادًمي ًيسجم مؿ سئٍت جدذًذ هذل ؽام للبرهامج ألا

وسظالت الجامؾت ومىزً ومؾلً ؽىه بؽِل واضح، وؤن 

ًدذد هزا الهذل للمؾاسل واملهاساث واليذساث املخىخاة 

، وبما ًخىامً مؿ خاحاث ظىو الؾمل. )مً خالْ 

 مشاحؾت الخطت إلاظتراجُجُت(

  جدذًذ ؤهذال جنفُلُت مىبثيت ؽً الهذل الؾام

َادًمي .  للبرهامج ألا

  ؤؼاٌس ؤصحاب الؾالىت في ؽملُت جفمُم ؤهذال

َادًمي ومشاحؾه  البرهامج ألا

  بًجاد بلُت لشبط ؤهذال البرهامج ومخشحاث الخؾلم مؿ

 ؤظغ مشحؾُت ؽلى املعخىي املدلي وإلاىلُمي والؾالمي. 

 هم واظدُؾاب ؤؽماء بؽذاد اظدباهت ليُاط مذي م

َادًمي  غ والطلبت ألهذال البرهامج ألا هُئت الخذَس

 ومخشحاث الخؾلم .

  جدذًذ مذي جىامً ؤهذال البرهامج مؿ سئٍت وسظالت

 الجامؾت.

  مشاحؾت ؤهذال البرهامج بؽِل دوسي اجخالثم مؿ الخقحر

ش خاحاث ظىو الؾمل  في سئٍت وسظالت الجامؾت وجطٍى

 مً خالْ جىمحر ما ًلي: ، ورلّ هخاحاث الخؾلم. 2

  بًجاد آلُاث وؤدواث ليُاط مخشحاث الخؾلم والاظخنادة

مه  َادًمي وجيٍى  مجها في مشاحؾت البرهامج ألا

  جىمحر مخشحاث حؾلم مً املؾاسل ومهاساث وىذساث

َادًمي ىابلت لليُاط، وجىمحر بحشاءاث  للبرهامج ألا

 ملشاحؾت املخشحاث الخؾلُمُت للبرهامج. 

 حن هخاحاث الخؾلم للبرهامج وواـناث معخىي املىاءمت ب

 البرهامج في إلاطاس الىطني للماهالث

  غ في الخىاـل مؿ ؤصحاب الؾالىت لخيُُم حىدة الخذَس

 البرهامج 

  ًالخىاـل مؿ الطلبت الخشححن للخثبذ مً مذي جدي

 الطلبت الخشححن ملخشحاث الخؾلم .

 .جدذًذ مؾذالث حؽقُل الطلبت 

ش البرامج. 3  ورلّ مً خالْ جىمحر ما ًلي:،  جطٍى

 :جدذًذ مله البرامج مً خالْ جدذًذ 

  ؤهذال البرامج . 

  مخشحاث الخؾلم وسبطها بمىاد البرامج . 

 اظدباهت الطلبت املخىىؿ جخشحهم . 

 خطت الخخفق . 

 خطت دساظُت بسؼادًت . 

  شجشة املىاد الذساظُت . 

 ه مخخفش ملىاد الخخفق  . ـو

  ىُاط مخشحاث الخؾلم . 
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  مفادس الخؾلم املخخففت . 

 .بًجاد خطت لممان حىدة البرامج وجدعِىه 

.مهىذ الحذاد  د.  الخطت الذساظُت لجىت
ً
 سثِعا

 .
ً
 د. ؽبذ الشخمً الؾشمان / ؽمىا

 .
ً
 وميشسا

ً
 ألاظخار ؤخمذ فطاؼت /ؽمىا

وىذ جيشس جِلُه د. ـنىان الؽذًناث 

لُخىلى سثاظت هزه اللجىت بذال مً 

الحذاد بىاء ؽلى مدمش الذٍخىس مهىذ 

خ  7مجلغ الِلُت سىم   22/2/2021بخاٍس

 .ـيىان الؽذًناث  د.
ً
 سثِعا

 .
ً
 د. ؽبذ الشخمً الؾشمان / ؽمىا

.
ً
 وميشسا

ً
 ألاظخار ؤخمذ فطاؼت /ؽمىا

 

 ؛ ورلّ مً خالْ جىمحر ما ًلي: جدذًذ ماؽلُت الخطت الذساظُت. 1

 ًُجدذًذ مذي ماؽلُت وجىامً الخطت الذساظُت في جدي 

َادًمي ومخشحاجه، مؿ جيذًم  ؤهذال البرهامج ألا

 الؽىاهذ وألادلت والبُاهاث الالصمت .

  بؽذاد ؤو جدذًث  ؤو ببياء الخطت الذساظُت الخنفُلُت

َادًمي ) امليشساث الذساظُت ، ؽذد ظاؽاث  للبرهامج ألا

 الذساظت ..... الخ ( 

  ًجب ؤن جخممً الخطت الذساظُت املجاالث املؾشمُت

 ت للخخفقاملطلىب

  بُان مذي اوسجام الخطت الذساظُت واحعاىها مؿ

الخُىىلىحُا الحذًثت في الخخفق والبدث الؾلمي راث 

 الؾالىت به 

  جدذًذ مذي التزام الخطت بالدعلعل املىطيي للمعاىاث

 واملخطلباث العابيت

ش الخطت الذساظُت، 2ب.  ورلّ مً خالْ جىمحر ما ًلي:. جطٍى

  جدذًذ املياسهاث املشحؾُت مؿ البرهامج املىاعشة في

ش الخطت في لىئها   ماظعاث حؾلُمُت مشمىىت لخطٍى

  ش الخطت هغشا لحاحت املجخمؿ مذي جىامش املبرساث لخطٍى

 املدلي 

  غ بةملامهم باالظتراجُجُاث ش ىذساث هُئت الخذَس جطٍى

ش  ُناث البرهامج وامليشساث ، وجطٍى املدذدة في جـى

 ؽلى اظخخذامها . ىذساتهم

  عُت بمشوسة بؽذاد  خطت دساظُت جِلُه الهُئت الخذَس

جنفُلُت لِل مادة دساظُت  جخممً املؾاسل واملهاساث 

 واليذساث املطلىب اٍدعابها:

  ه الؾام امليشس الذساس ي  .الـى

 بُان وعبت الىغشي والؾملي ، 

  الهذل الؾام وألاهذال الخنفُلُت . 

  هخاحاث الخؾلم . 

 اث الخنفُلُت للميشس الذساس ي .املدخٍى 

  الجذْو الضمني للمدالشاث . 

  م غ والخيٍى  . ؤظالُب الخذَس

 الُخاب املؾخمذ واملشاحؿ املعاهذة . 

 ورلّ مً خالْ جىمحر ما ًلي:. هخاحاث الخؾلم، 3ب.

  جدذًذ آلُاث وؤدواث ليُاط مخشحاث الخؾلم

مها.  والاظخنادة مجها في مشاحؾت املادة الذساظُت وجيٍى

  جدذًذ مخشحاث حؾلم مً مؾاسل ومهاساث وىذساث لِل

مادة دساظُت ىابلت لليُاط، مىزيت ومفممت، وبما 
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َادًمي.   ًيسجم مؿ هخاحاث الخؾلم املؾلىت للبرهامج ألا

  جدذًذ بحشاءاث ملشاحؾت املخشحاث الخؾلُمُت للمادة

 الذساظُت وىُاظها

 .جدذًذ بحشاءاث بداسة مذسط املادة للمادة الذساظُت  

  جدذًذ ـُافت الىخاحاث بؽِل مىاظب لخدىاظب مؿ

اث املؾشمت املخخلنت خعب    Blooms Taxonomyمعخٍى

 وبدُث جِىن ظهلت اليُاط.

غ للمادة   اؽذاد اظدباهه ليُاط سؤي الطلبت في حىدة جذَس

 الذساظُت.

ملجىت   .اليُاط والخيٍى

 

 .
ً
 د. ؽماس الشواؼذة/ سثِعا

 .
ً
 د. الاء بني ًىوغ/ؽمىا

  .د 
ً
 ؤخمذ الغاهش. ؽمىا

 ؛ وذلك من خالل جوفير ما يلي: الامتحاهاث. 1

  )بؽذاد همىرج مىخذ لالمخداهاث )الاْو والثاوي والجهاجي

ؾبر ؽً ىُاط  عُت َو ٌؾمم ؽلى حمُؿ الهُئت الخذَس

 هخاحاث الخؾلم بؽِل واضح .

  يت ؽادلت وؼنامت  الععي هدى ؤن ًِىن الخيُُم بطٍش

  ؤن جخممً ؤوساو الامخدان ؽلى حؾلُماث الامخدان

 بؽِل واضح . 

  جدذًذ ؽلى وسىت الامخدان الؾالماث لِل ظااْ بؽِل

 واضح.

  مخابؾت وجدذًذ حؾلُماث واضحت لُُنُت الخؾامل مؿ

 (  borderline casesالحاالث الخاـت للؾالماث )

  غ لشوسة ؽذم بـذاس حؾمُم ؽلى ؤؽماء هُئت الخذَس

ؾالماث الجهاثُت للطلبت ؤو وؽشها بال بؾذ بىشاسها بىشاسه ال

 مً ىبل مجلغ الِلُت.

  جدذًذ طشو الطؾً بالؾالمت مً خُث خً اظخئىال

خم مشاحؾت الؾالماث مً ىبل مجلغ الِلُت.   الؾالمت ٍو

  وؽش  الخؾلُماث الخفىؿ بالقؾ في الامخداهاث ؽلى

 لىخاث إلاؽالهاث وفي ؤوساو ألاظئلت.

  ظخؾاهت باملفنىماث ؤو بإي وظاثل جدذًذ خاالث الا

ؤخشي ؽىذ جصحُذ اخخباساث الطالب وواحباتهم 

ؾهم لممان ؤن َل مجاالث هىاجج حؾلم الطلبت  ومؽاَس

 املخطط لها ىذ جمذ حقطُتها .

  غ في ب هُئت الخذَس جدذًذ الترجِباث الالصمت لخذٍس

 الجاهبحن الىغشي والؾملي مً جيُُم الطالب 

  الشاحؾت للطلبت خْى وهخاثج جيُُمهم جدذًذ الخقزًت

خالْ َل مفل دساس ي ، وجِىن مصحىبت بالُاث 

 .للمعاؽذة ؽىذ المشوسة

 

 ورلّ مً خالْ جىمحر ما ًلي:. جىىؼ ؤدواث اليُاط، 2

 .جدذًذ آلُاث مخؾذدة لخيُُم الطلبت للبرهامج 

  ؿ َاملخخبراث واملؽاَس جدذًذ آلُاث لخيُُم املعاىاث الؾملُت 

 الخذٍسبوألابدار و 
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 ورلّ مً خالْ جىمحر ما ًلي: . جيُُم البرهامج، 3

 .غ في البرهامج  جدذًذ آلُاث لخيُُم حىدة الخذَس

  جدذًذ آلُاث للخدعحن املعخمش بىاء ؽلى الخقزًت

 الشاحؾت مً اظدباهاث الطلبت للبرهامج

  غ والخيُُم الىاسد مخابؾت الالتزام مً ىبل هُئت الخذَس

ُناث امليشساث  والبرهامج مؿ وحىد املشوهت في جـى

الِامُت لخديًُ اخخُاحاث املجمىؽاث املخخلنت مً 

 الطلبت

  عُت بمشوسة بؽالم الطلبت ميذما جبلُك الهُئت الخذَس

ُناث  َاملت بمخطلباث امليشساث مً خالْ جـى وبفىسة 

امليشساث والتي جخممً املؾاسل واملهاساث املعتهذمت 

ش واملخطلباث التي ًيبغي ؤ دائها ، وؽملُاث جيُُم بالخطٍى

 الطلبت .

  غ امليشساث مؿ املنشداث املؾطاة مخابؾت جيعً جذَس

ُناث امليشساث   للطلبت ومؿ جـى

  مخابؾت الُخب امليشسة واملشاحؿ خذًثت وجخممً اخش

 الخطىساث في مجاْ الذساظت

  ، مخابؾت جىلُذ مخطلباث خمىس الطلبت في امليشساث

لضمىن بالحمىس ، ٍما جخم مشاى بت مذي التزامهم ٍو

 بزلّ مً خالْ ادخاْ القُاب الُتروهُا بؽِل ًىمي.

  مخابؾت جضوٍذ الياثمحن بةداسة البرهامج )سثِغ اليعم ؤو

غ َل ميشس مً  ش ؽً جذَس فحره مً املعاولحن ( بخياٍس

ش ؽلى جنفُل خْى  امليشساث ؽلى ؤن حؽمل هزه الخياٍس

عها  اث امليشس التي خطط لها ولم ًخم جذَس ، وؽلى مدخٍى

ؤي ـؾىباث جمذ مىاحهتها ؽىذ اظخخذام اظتراجُجُاث 

غ التي خطط لها.  الخذَس

 

لجىت الدارساث 

 العليا

  
ً
 د. عبد الرحمن العرمان   رئيسا

  
ً
 سثِغ ىعم الياهىن الؾام   ؽمىا

  
ً
 سثِغ ىعم الياهىن الخاؿ ؽمىا

 

 ش ج م داخلي لبرهامج املاحعخحر بهذل جدعحن وجطٍى يٍى

 .البرهامج

  وبىشاس الخفىساث ألاولُت لخطط سظاثل مىاىؽت

 ر.املاحعخح

  غ جىصَؿ إلاؼشال ؽلى الشظاثل بحن ؤؽماء هُئت الخذَس

 .ومً المىابط املدذدة

  الخيعًُ مؿ املؽشمحن ؽلى الشظاثل الؾلمُت في اخخُاس

 .ؤؽماء لجىت املىاىؽت

  الخيعًُ مؿ مجلغ الِلُت مُما ًخق جىصَؿ ميشساث

 .الذساظاث الؾلُا

  إلاطاس الؾام لخطت البدث واليىاؽذ املىغمت ولؿ

لُُنُت ٍخابت الشظالت الؾلمُت وطباؽتها وبخشاحها 

ش لجىت املىاىؽت والحُم ؽلى  وجيذًمها وهمارج جياٍس

 .الشظالت
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  ش وجدذًث الُخب املىهجُت املؾخمذة مخابؾت جطٍى

 .للخذَسغ

  عُت ؽلى الاظخنادة مً حاثضة خث ؤؽماء الهُئت الخذَس

 دىر امليؽىسة.اليؽش للب

  ت في املاجمشاث والىذواث الؾلمُت التي حؾيذ خاسج املؽاٍس

 .الجامؾت في الخخففاث راث الؾالىت بالِلُت

 

   لجىت مؾادلت املىاد
ً
 ؽمُذ َلُت الحيىو/ سثِعا

  
ً
 سثِغ ىعم الياهىن الؾام / ؽمىا

  
ً
 سثِغ ىعم الياهىن الخاؿ/ؽمىا

  
ً
 وميشسا

َ
 الاظخار ؤخمذ فطاؼت/ ؽمىا

 

الخطت الذساظُت لِلُاث الحيىو والياهىن في  مخابؾت .1

  .الجامؾاث ألاسدهُت والؾاملُت

ش الخطط الذساظُت في الِلُت بما ًديً ؤهذال  .2 جطٍى

  .الِلُت والجامؾت خعب مؾاًحر ألاؽخماد والجىدة

ه املعاو والخديً مً املخطلباث العابيت .3   .مخابؾت ـو

امليشساث مطابيت منشداث املادة املطلىب مؾادلتها ألخذ  .4

  . التي جخممجها الخطت

ه املادة للجامؾاث والِلُاث املدْى مجها  .5 حمؿ ـو

  .الطالب في ؤسؼُه للشحىؼ الحها ؽىذ الحاحت

ألاخخناظ بيسخت مً املؾادالث في مله الظخخذامها  .6

  .ملؾادالث مؽابهت

 ؽمل حذْو اسؼاد للطلبت وىذ الدسجُل.  .7

َادًمحن للطلبت خعب ا .8 سىامهم جدذًذ املشؼذًً الا

 الجامؾُت.

 لجىت الخخطُط الاظتراجُجي: 

 

  
ً
 ؤ. د. هادًا ىضماس          سثِعا

  
ً
 ؤ.د. ؤخمذ الحىامذة     ؽمىا

  
ً
 د. مهىذ الحذاد          ؽمىا

 

  اؽذاد الخطت الاظتراجُجُت الخاـت بالِلُت والععي الى

شها.  جطٍى

 . اؽذاد الخطت الخىنُزًت الخاـت بالِلُت 

  املخاطش الخاـت بالِلُت .اؽذاد خطت اداسة 

 . اؽذاد الشئٍت والشظالت واليُم والاهذال الخاـت بالِلُت 

  .الععي ليؽش الشئٍت والشظالت واليُم والاهذال 

  مشاحؾت الخطت الاظتراجُجُت والخطت الخىنُزًت وخطت اداسة

 املخاطش لخدعُجها برا لضم الامش. 

لجىت خذمت املجخمؿ املدلي 

لخىؽُت اوالؾمل الخطىعي، و 

 والاسؼاد

 

 

                   سثِعاؤخمذ الغاهش 

  
ً
 د. ؽبذ املهذي الممىس        ؽمىا

                ؽمىاد. الاء بني ًىوغ 

 .
ً
 العُذ خعحن الحىامذة      ؽمىا

  جخخق هزه اللجىت بالخخطُط والخىغُم لخىنُز ؤوؽطت

 خذمت املجخمؿ امليذمت مً الِلُت وميعىبحها بهذل الاسجياء

م الذوسي لهزه  بالخذماث الخؾلُمُت للمجخمؿ والخيٍى

الخذماث بىاًء ؽلى ؤساء املعخنُذًً، لخىححهها بلى خاحاث 

بدُث ًِىن مؾذْ مفلي وؽاط  .املجخمؿ التي جخذمها الِلُت

 واخذ ؽلى الاىل.

  ت ؽالىت الِلُت باملجخمؿ والجهىك به مً ظاثش هىاخُه جيٍى

مً خالْ طشح البرامج  ملىاحهت مخخله خاحاجه ومخطلباجه

بُت التي حعاهم في سمؿ ٍناءة ؤمشاد املجخمؿ  . والذوساث الخذٍس

  املعاهمت في وؽش الثيامت الياهىهُت واملؾشمت والىعي الؾلمي

 . ملخخله ىطاؽاث املجخمؿ
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  جيذًم الاظدؽاساث الياهىهُت ملخخله مئاث وهُئاث املجخمؿ

 . لحل مؽِلت جخق املجخمؿ

 ؽشاٍت الناؽلت بحن مخخله ىطاؽاث جديًُ ؤهماط مً ال

 . املجخمؿ

  وؽش الىعي الياهىوي بحن ؤمشاد املجخمؿ بالخؾاون مؿ الجهاث

 . راث الؾالىت

  غ مً روي الخبرة ت ؤمام ؤؽماء هُئت الخذَس بجاخت النـش

لدعخنُذ مجهم املاظعاث و الجمؾُاث املخخلنت في ؼتى 

 . املجاالث

 ت في ؤ  وؽطت خذمت املجخمؿ خث ميعىبي الِلُت ؽلى املؽاٍس

 شها ذ وجىغُم وجىزًُ ؤوؽطت خذمت املجخمؿ وجطٍى  .ـس

َاالظدؽاساث، والخذماث الؾالحُت،  ومخابؾت جىزًُ ألاوؽطت )

 واملدالشاث وهدى رلّ(.

 اـذاس ؼهاداث باليؽاط امليذم. 

  ت في وؽاط لخذمت اظخيباْ وجىزًُ اظخماساث املؽاٍس

 .املجخمؿ

  ش ؽً ؤوؽطت خذمت ُل بؽذاد جيٍش املجخمؿ وسمؾها بلى ٍو

 .الِلُت

 ت الِلُت في ؤوؽطت ومؾالُاث خذمت املجخمؿ م مؽاٍس  .جيٍى

  سبط حاهب مً املىاد الذساظُت ٍمادة الؾُادة الياهىهُت

 مً 
ً
باخخُاحاث ىطاؼ الخذماث مً خالْ جخفُق حاهبا

عُت والطلبت لخيذًم الاظدؽاساث الياهىهُت  الهُئاث الخذَس

ى دساظت املؽُالث التي جىاحه املجخمؿ املجاهُت وجخؾاون ؽل

املدلي والؾمل ؽلى جيذًم الحلْى لها. وحؾل هزه املؽُالث 

 .مذاسا البداثهم وهمارج ؽملُت ًذسظىجها لطلبتهم

 خمىس الحلياث الؾلمُت املجخمؾُت. 

  جفمُم مىىؿ الُترووي لخليى والشد ؽلى الاظدؽاساث

لها خعب الاخخفاؿ  واسظاْ املىاد الياهىهُت املجاهُت وجدٍى

 .الالُتروهُت

  الؾمل ؽلى حؾمًُ منهىم دوس املجخمــــؿ ملدلي في دؽـم معحرة

الِلُت والجامؾـــت مً خالْ الىذواث ووسػ الؾمل للخىؽُت 

 بالترار الىطني والخىاـل املعخمش مؿ ىطاؽاث املجخمؿ املدلي

. 

  جدذًذ الاؽماْ الخطىؽُت التي ًدخاحها املجخمؿ املدلي

  .للؾمل ؽلى حؾمًُ املناهُم الترازُتوسـذها 

 .ا ًُ َادًم ً ؤ  الاحخماؼ مؿ الطلبت املخؾثًر

  ًذ ؽ الاحخماؼ مؿ الطلبت في خالت القُاب املخُشس الزي ًٍض

 خمعت فُاباث.

 .الاحخماؼ مؿ الطلبت في خالت طلب الاوسحاب مً ميشس ما 

 .َادًمي  مىاىؽت ٍُنُت جنؾُل إلاسؼاد ألا
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  َادًمي، بعبب الاحخماؼ مؿ الطلبت الحاـلحن ؽلى بهزاس ؤ

 اهخناك املؾذْ التراٍمي. 

  .ُت والىنعُت التي ًىاحهها الطلبت  مؾالجت املؽُالث العلٍى

 ُت الاحخماؽُت التي ًىاحهها الطلبت  مؾالجت املؽُالث العلٍى

  ْبُت في مجا جيذًم املدالشاث والىذواث والذوساث الخذٍس

 د.الخىحُه وإلاسؼا

  وىذساتهم إلابذاؽُت الِلُت الععي هدى  جىمُت مىاهب طلبت

ضها.  وحؾٍض

 .ض زيت طلبت الِلُت بإهنعهم، وؤهمُت الاؽخماد ؽلى الزاث  حؾٍض

  ُاث إلاًجابُت، والؾمل ؽلى جىمُتها، ومؾالجت دؽم العلٍى

ُاث العلبُت.  العلٍى

  ؽلى جدعحن ؤولاؽهم 
ً
ً دساظُا معاؽذة طلبت الِلُت املخؾثًر

 ادًمُت. ألاَ

  الاهخمام بداالث القُاب، والخؾشل ؽلى ؤظبابه، وطشو

 مؾالجخه. 

  َادًمي جيذًم الىفاثذ املخؾليت باإلسؼاد الىنس ي والتربىي وألا

 لطلبت الِلُت.

لجىت الجودة العليا 

 وجضم كل من: 

 

عميد كليت الحلوق أ. د. هاديا  .1

.
ً
 كزمار  رئيسا

رئيس كسم اللاهون العام أ. د.  .2

 الحوامدة. عضوا.غالب 

رئيس كسم اللاهون الخاص د.  .3

 عالء الفواعير . عضوا.

رئيس لجىت الجودة في الكليت د.  .4

.
ً
 مهىد الحداد. عضوا

مسؤول الجودة في الكليت السيد  .5

.
ً
 وملررا

ً
 أحمد غطاصت. عضوا

 

 وجِىن ظُاظاتها ومهامها :

  .سظم العُاظت الؾامت للجىدة في الِلُت 

 الِلُت ومىاىؽت اللجان  مخابؾت اؽماْ الجىدة في

 باؽمالها.

  الؾمل ؽلى جطبًُ مؾاًحر الجىدة املدلُت وإلاىلُمُت

 والؾاملُت في الؾملُت الخؾلُمُت للِلُت.

  ت الؾمل ؽلى جطبًُ مؾاًحر الجىدة في الىىاحي إلاداٍس

 الذاؽمت للؾملُت الخؾلُمُت.

  .ولؿ الىمارج الخاـت بةحشاءاث الؾمل في الِلُت 

  واملخابؾت لعحر الؾملُت الخؾلُمُت.إلاؼشال 

  ت الخيُُم املعخمش واملشاحؾت لإلحشاءاث الخؾلُمُت وإلاداٍس

بما في رلّ اؽذاد الخطت الاظتراجُجُت لِلت الحيىو 

ومخابؾت مله املعاىاث بما ًخنً مؿ مؾاًحر لبط 

 الجىدة.

  ت ولؿ الاحىذة الخاـت بالؾملُت الخؾلُمُت والاداٍس

 ومشاىبت جىنُزها.

 لخيعًُ املعخمش مؿ لجىت الجامؾت للىىؽُت ولبط ا

 الجىدة.

  غ جىصَؿ املهام الخاـت بالجىدة ؽلى اؽماء هُئت الخذَس

 وحؽُُل لجان مشؽُت الهجاص مؾاًحر الجىدة املطلىبت.

  اؽذاد الخطت الاظتراجُجُت الخاـت بالِلُت والععي الى

شها.  جطٍى

 . اؽذاد الخطت الخىنُزًت الخاـت بالِلُت 
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 خطت اداسة املخاطش الخاـت بالِلُت . اؽذاد 

  اؽذاد الشئٍت والشظالت واليُم والاهذال الخاـت

 بالِلُت .

  .الععي ليؽش الشئٍت والشظالت واليُم والاهذال 

 .ش منفل ؽً ؽمل اللجىت  جيذًم جيٍش

 التحليملجىت 

 والتأديب والتظلم

،
ً
 أ. د.غالب الحوامدة رئيسا

 د. عالء الفواعير. عضو

   الحداد. عضود. مهىد 

 د.الاء بني يووس عضو احتياط.

الخديًُ مؿ الطلبت املخالنحن لىغام الخإدًب في حامؾت  .1

حشػ والىغش في املخالناث املعلُُت الفادسة ؽجهم 

( مً هغام الخإدًب في حامؾت 4املىفىؿ ؽلحها في املادة )

غ ؤو  ِىن رلّ بىاًء ؽلى جيعِب ؽمى هُئت الخذَس حشػ، ٍو

 الؾمُذ.

ظلٌى الطلبت ومً في خُمهم داخل الِلُت ؤو في ؤي لبط  .2

 مً مشاميها.

ت  .3 تهزًب ظلٌى الطلبت املخالنحن ومؾالجتها باألظالُب التربٍى

 املخاخت في الِلُت.

دؽىة مً جذؽى الحاحت بلى ظماؼ ؤىىاله مً اطشال  .4

غ.  اليمُت ؤومً ؤؽماء هُئت الخذَس

خعب هق  بىشاس الؾيىباث الخإدًبُت ؽلى الطلبت املخالنحن .5

 ط( مً هغام الخإدًب في حامؾت حشػ.-/ؤ5املادة )

 سمؿ ىشاساث اللجىت بلى ؽمُذ الِلُت ملخاطبت الجهت املؾىُت. .6

مخذ ـىذوو الؽِاوي والاىتراخاث الخاؿ بالِلُت  .7

ش بزلّ وبسظاله للؾمُذ إلحشاء الالصم.  وسـذها وبؽذاد جيٍش

لجىت امخدان الُناءة 

 الجامعي

رئيس اللجىت وعضويت د. عالء الفواعير 

 جميع أعضاء هيئت التدريس.

  اؽذاد ىىاثم باظماء الطلبت املخىىؿ جخشحهم واملؾىحن بامخدان

 الُناءة الجامعي.

  لخؾلُماث 
ً
مخابؾت َل املعخجذاث الخاـت بامخدان الُناءة وميا

الخؾلُم الؾالي وهُئت اؽخماد مىظعاث الخؾلُم الؾالي ولمان 

 حىدتها.

   مخابؾت الطلبت الخالؾحن المخدان الُناءة مً خالْ ؽيذ

بُت ؽلى امخدان الُناءة ًيذمها لهم اؽماء هُئت  دوساث جذٍس

غ ٌَل خعب جخففت  الخذَس

  اؽذاد حذْو صمني ومِاوي ومىلىعي ًيىم َل ؽمى مً اؽماء

بت لمً جخففه  عُت بخيذًم مدالشة ججٍش الهُئت الخذَس

 الذىًُ .

  الخُت مخخبر الحاظىب الزي ٌسخمؿ له مخابؾت مخخبر حىدة ـو

 الطلبت في امخدان الُناءة الجامعي.

  ًمخابؾت هخاثج الامخدان وجدلحها والىىىل ؽىذ خاالث فحر مخي

)ؤن وحذ( وؽشلها ؽلى مجلغ الِلُت مىاىؽتها وخنغها في املله 

 اللجىت.

  جيذًم الُت مؾالت لشمؿ اجيان الطلبت المخدان الُناءة 

  ًم 
ً
غ في الِلُت ؽلى ان ًِىن حاهبا خث اؽماء هُئت الخذَس

اظئلتهم لالمخداهاث )ألاْو والثاوي والجهاجي( جِىن مً هىؼ 

 )الاخخُاس املخؾذد (.
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حؽُُل لجىت الخىؽُت 

 والاسؼاد

، ؤ. د. 
ً
 فالب الحىامذة  سثِعا

 د. هادًا ىضماس ؤ.

 د. ؽالء النىاؽحر، 

 د. مهىذ الحذاد

 مً َلُت التربُت 
ً
 ومعدؽاسا

 .ا ًُ َادًم ً ؤ  الاحخماؼ مؿ الطلبت املخؾثًر

  ًذ ؽ الاحخماؼ مؿ الطلبت في خالت القُاب املخُشس الزي ًٍض

 خمعت فُاباث.

 .الاحخماؼ مؿ الطلبت في خالت طلب الاوسحاب مً ميشس ما 

 .َادًمي  مىاىؽت ٍُنُت جنؾُل إلاسؼاد ألا

 َادًمي، بعبب  الاحخماؼ مؿ الطلبت الحاـلحن ؽلى بهزاس ؤ

 اهخناك املؾذْ التراٍمي. 

  .ُت والىنعُت التي ًىاحهها الطلبت  مؾالجت املؽُالث العلٍى

 ُت الاحخماؽُت التي ًىاحهها الطلبت  مؾالجت املؽُالث العلٍى

  ْبُت في مجا جيذًم املدالشاث والىذواث والذوساث الخذٍس

 الخىحُه وإلاسؼاد.

  وىذساتهم إلابذاؽُت الِلُت الععي هدى  جىمُت مىاهب طلبت

ضها.  وحؾٍض

 ض زيت  طلبت الِلُت بإهنعهم، وؤهمُت الاؽخماد ؽلى الزاث. حؾٍض

  ُاث إلاًجابُت، والؾمل ؽلى جىمُتها، ومؾالجت دؽم العلٍى

ُاث العلبُت.  العلٍى

  ؽلى جدعحن ؤولاؽهم 
ً
ً دساظُا معاؽذة طلبت الِلُت املخؾثًر

َادًمُت.   ألا

 والخؾشل ؽلى ؤظبابه، وطشو مؾالجخه. الاهخمام بداالث القُاب ، 

  َادًمي جيذًم الىفاثذ املخؾليت باإلسؼاد الىنس ي والتربىي وألا

 لطلبت الِلُت.

 

 


