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Chapter 1: General overview
Preface
Universities are known for their ability to anticipate market and societal needs. Elrazi University
is an orderly, clear portrayal of the national higher education frontier’s response to such
commercial needs. In comparison to other universities in the country, the institution evolved with
distinctive, unusual, and unique specializations determined by the need to respond to everchanging market requirements. The growing need for specializations such as medical radiology,
information technology, and business administration will be met by citizens who are committed to
the country's future and who can assist in the adoption of new technologies and the transmission
of knowledge.
Elrazi University is a group of academics and students fully committed to academic excellence.
Through meticulous training of undergraduates, and research at the postgraduate level, every
member of the University works and strives for personal and academic dignity to treat others with
due respect and to take responsibility for good behavior.
Establishment
Elrazi University is a private university located in Khartoum, Sudan, www.elrazi.edu.sd. It was
founded and established in 2001 by the first batch in the dental program for the academic year
2001/2002. Chairperson Ibrahim Ghandour1, President Dr. Ahmad Osman Rizig2.

1
2

Chairman of the Board of trustees.
Ahmed Osman Hassan Rizig: Nationality:Sudanese, Academic status:Assistant Professor, BDS : Alexandria
University, MD : Forensic Dentistry – Sudan, Work Experience: Director of Elsheek Hospital, Director of Rizig
Medical Company, Director of Modern dental center Khartoum, Director of dental center Omderman, Secretary
General of Sudanese Dental Union, Assistant secretary General of Arab Dental Union for financial affairs,
Assistant secretary general of Arab Union for Africa Affairs, FDI Supervisor of LLL project in Sudan, Head of
Sudanese Forensic Odontology (SAFO), Director of Elrazi College, Director of Meem Medical Company (Source:
https://www.elraziuniv.net/staff/).
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About Elrazi University
Elrazi University is devoted to excellence in teaching, learning, and research, and to developing
leaders in many disciplines who make a difference globally. Every member of the University
works and strives for personal and academic dignity to treat others with due respect and to take
responsibility for good behavior.
The University, which is based in Khartoum Sudan, has an enrollment of over 3,339-degree
candidates, including undergraduate and graduate students. Elrazi has more than 1,127 alumni
around the world. Every member of the University works and strives for personal and academic
dignity to treat others with due respect and to take responsibility for good behavior. Any student
conduct, on or off the University, as individuals or groups that violates his/her duties or University
Rules and regulations may become a matter for action within the University's system of student
discipline.
Elrazi University's hospital, which houses the colleges of medicine, dentistry, pharmacy, medical
labs, and medical radiology, was built and opened in 2010. It began with a total of 381 inpatient
beds. The institution maintained up with the ever-increasing demand to service the community's
growing population while also teaching students to worldwide standards. Elrazi University strives
to be the best in the field when it comes to providing world-class medical care by meeting the
highest standards set forth by medical accreditation authorities, which are responsible for setting,
monitoring, and maintaining standards of excellence in the healthcare industry. The hospital's
management has dedicated itself over the years to providing great treatment to people from all
12
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walks of life. The administration put together a team to open the Private Health Center, which
opened in July 2016 with 25 beds and a team of skilled and well-trained health care experts.
Location
Elrazi University and the hospital has been built over an area of 50,000 square meters at Al-Azhari
town/ square 2 Components on Al-Azhari city South Khartoum3.

Students are encouraged to explore the academic landscape, venturing into unfamiliar fields of
knowledge and, perhaps, discovering new grounds that will take them in a different direction
altogether. Along the way, staff members help guide them, and fellow students offer diverse
perspectives that can shed new light on the path. Candidates are also encouraged to travel literally,
by going abroad for study, research, or work. By nurturing this spirit of inquiry, Elrazi aims to
prepare global citizens who are instilled with a life-long love of learning.
Programs and academics
The academic programs and specialties at the university incorporate the following:
o Medical Program
o Dentistry Program
o Pharmacy Program
o Medical Laboratory Program
o Dental Technology Program
o Information Technology
o Business Administration Program
o Radiography
Table (1) gives a general summary of the current programs at the university.
3

https://www.google.com/maps/place/Elrazi+University/@15.5155999,32.591409,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3924bc440152bb8!8m2!3d15.5122918!4d32.5926965
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Table (1): Overview of the current programs at the university.
Faculty
Degree
Study,
year
Faculty of Medicine
Bachelor of Medicine and
5
Bachelor of Surgery
Faculty of Dentistry
Bachelor of Dentistry
5
Diploma in Dental Technology
Faculty of Pharmacy
Bachelor of Pharmacy
5
Faculty of Medical Labs
Bachelor of Medical Labs
4
Faculty
of
Medical Bachelor of Medical Radiologic
4
Radiologic
Faculty of Information Bachelor
of
Information
5
Technology
Technology
Faculty
of
Business Bachelor
of
Business
4
Administration
Administration
Faculty
of
Dental Diploma of Dental Technology
3
Technology

No. of
Batches
12
15
14
7
5
5
17

Alumni and Elrazi university graduates
The university is keen and eager to continue its relationship and contact with all the graduates from
its different colleges. The university wishes to maintain a strong relationship with its graduates, to
achieve these goals an office has been established to look after all these. Mr. Salah Noreldeen has
been appointed as a coordinator. Wishing you a successful life Many thanks
Why Join Elrazi University
Candidates are encouraged to join Elrazi University for the following University’s primary
milestones:
o Vision: To be a leading university in healthcare provision, education, and scientific
research achieving distinction nationally, regionally, and internationally.
o Mission is to move forward the frontiers of human knowledge and enrich and elevate the
citizens of our country, Africa, and the world through the provision of creative knowledge,
research, and professional services with effective community partnerships.
o Values: that incorporate honesty, loyalty, mutual respect, teamwork, transparency, social
responsibility, commitment, excellence, teamwork, diversity, and creativity.
o Strategic objectives and goals: These encompass the following:
✓ Provision of high-quality educational and knowledge services.
✓ Creation of a scientific research and innovation structure.
✓ Encouragement of community involvement and collaboration.
✓ Ensure that upheld of Elrazi university's principles are and develop its human
resources are developed.
14
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✓ Ensure a long-term constructed sustainable built environment
✓ Create a modern administrative system for the institution.
✓ Ensure the financial viability of the university's resources
✓ Improving communication and information technology systems.
o Key responsibilities: such items concentrate on the following agenda and key features:
✓ Continuous improvement and assessment of any launched academic programs.
✓ Development of professional skills in accord with community requirements.
✓ Adjust and support university research and development towards environmental
and societal challenges and demands.
✓ Launch continuous public workshops, seminars, webinars, and awareness
programs to address topics of community interest.
✓ Training of personnel and human development to aid participation and
contribution to the national growth.
✓ Provision of premium and professional community medical services.
✓ Encourage faculty, staff, and students to write and publish their academic work.
o University observatory: such scenarios address matters of relevance to the following:
✓ Student dashboards (Admission, co-op training, …).
✓ Employee demographics
✓ Alumni dashboards (Events, skill, summary, forecasts, destinations, ...).
✓ Research dashboards
✓ Other dashboards (laboratories, incubators, parents, …).
✓ Decision support system and unit: intended to support the decision-maker
reaching the optimal decision within the group of appropriate alternatives.

15
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بســم اللــه الرمحـــن الرحيــــــــــم

قانون جامعة الرازي لسنة 20144
لاًبأحكامًدستورجمهــوريةًالســودانًاإلنتقالــيًلسنةً،2005أجازالمجلــسًالوطنيًووقعًرئيسًالجمهوريةًعلىًالقانونًاآلتيً
عم ً
نصه:

الفصلًاألول
أحكامًتمهيدية
المادةً(ً)1إسمًالقانونًوبدءًالعملًبه
يسمىًهذاًالقانونً"قانونًجامعةًالرازيًلعامً"2014ويعملًبهًمنًتاريخًالتوقيعًعليه.

المادةً(ً)2إلغاءًواستثناء
يلغىًأمرًتأسيسًكليةًالرازيًللعلومًالطبيةًوالتقنيةًلسنةً2008علىًأنًتظلًجميعًاللوائحًًواألوامرًًوالقراراتًالصادرةًبموجبهً
ساريةًإلىًأنًتلغىًأوًتعدلًوفقااًألحكامًهذاًالقانون.

المادةً(ً)3سريانًوسيادةًقانونًالتعليمًالعاليًوالبحثًالعلمي
يسريًقانونًتنظيمًالتعليمًالعاليًوالبحثًالعلميًلسنةً1990علىًجامعةًالرازيً،وتسودًأحكامهًفيًحالةًالتعارضًمعًأحكامًهذاً
القانون.

المادةً(ً)4تفسير
فيًهذاًالقانونًماًلمًيقتضًالسياقًمعنىًآخر:ـً
*ًًالقانونً"يقصدًبهًقانونًجامعةًالرازيًلسنةً2014
يقصدًبهاًجامعةًالرازيًالمنشأةًبموجبًالمادةً(.ً)5
ً
*ًالجامعة"ً
يقصدًبهًراعيًالجامعةًالمنصوصًعليهًفيًالمادة(.ً)9
ً
*ًًالراعـــي"ً
يقصدًبهًالمجلسًالقوميًللتعليمًالعاليًوالبحثًالعلميً.
ً
*ًًًالمجلس"ً
يقصدًبهًمجلسًاألمناءًالمنشأًبموجبًأحكامًالمادة(ً)10أ
*ًمجلسًاألمناء"ً ً
يقصدًبهاًاللجنةًالماليةًواإلداريةًالمنشأةًبموجبًأحكامًالمادةً(.)ً17
*ًًاللجنة"ً
*ًًًالشركة"يقصدًبهاًشركةًميمًالمنشأةًبموجبًقانونًالشركاتًلسنةًً.1925
*ًمجلسًالدراساتًالعلياًوالبحثًالعلمي"يقصدًبهًمجلسًالدراساتًالعلياًوالبحثًالعلميًالمنشأًًًًبموجبًأحكامًالمادةًً(.)19
* الرئيس"يقصدًبهًرئيسًالجامعةًالمعينًوفقااًألحكامًالمادةً(.)ً21
*ًًنائبًالرئيس"يقصدًبهًنائبًرئيسًالجامعةًالمعينًوفقااًألحكامًالمادةً()24
*ًًالوكيل"يقصدًبهًوكيلًالجامعةًالمعينًوفقااًألحكامًالمادةً()26
*ًًأمينًالشؤونًالعلمية"يقصدًبهًأمينًالشؤونًالعلميةًالمعينًوفقااًألحكامًالمادةً(28
*ًعميدًالدراساتًالعلياًوالبحثًالعلميً"يقصدًبهًعميدًالدراساتًالعلياًوالبحثًالعلميًالمعينًوفقًا اًألحكامًالمادةً(.)30
 4قانون جامعة الرازي النهائي ارسل للوزارة 2018-7-23
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يقصدًبهًأمينًالمكتبةًالمعينًبموجبًًًًأحكامًالمادةً(32ـًأ)
*ًأمينًالمكتبة"ً
يقصدًبهًعميدًشؤونًالطلبًالمعينًبموجبًأحكامًالمادةً(34ـًأ)
*ًعميدًشؤونًالطلب"ً
يقصدًبهًمجلسًاالساتذةًالمنشأًبموجبًأحكامًالمادةً(ًًًًًًًًً.ً)ً14
*ًمجلسًاالساتذة"ً ً
يقصدًبهمًالمالكونًلشركةًميمًالمنشأةًبموجبًًقانونًالشركاتًلسنةً.1925
*ًالمؤسسون"ً
يقصدًبهًرئيسًمجلسًاألمناءًالمعينًبموجبًأحكامًالمادة(10ـًب).
*ًرئيسًمجلسًاألمناء"ً
يقصدًبهاًأيًوحدةًعلميةًتضمًعددااًمنًاألقسامًالمتخصصةًفيًالتدريسً
*ًالكليـــــــــــةً ً:
والبحثًوالتدريبًوتقدمًبرامجًدراسيةًًلنيلًإجازةًعلميةًفيًالتخصصًالمعنيً.
ً
ً
ً
يقصدًبهًأيًوحدةًعلميةًًمتخصصةًتابعةًلكليةًينشؤهاًالمجلسًالعلمي.
ً
* المركـــزً:
يقصدًبهًأيًوحدةًعلميةًمستقلةًتعنىًبالدراساتًالعلياًًوالبحثًالعلميًوالتدريبًوخدمةًالمجتمعً.
ً
*ًالمعهـــد"ً
يقصدًبهًأيًوحدةًعلميةًمتخصصةًفيًأحدًمجاالتًالتدريسًأوًالبحثًً.
ً
*ًالقســــم"ً
يقصدًبهاًاألساتذةًواألساتذةًالمشاركونًواألساتذةًالمساعدونًوالمحاضرونً.
*ًهيئةًالتدريس"ً
يقصدًبهًجميعًالعاملينًبالجامعةًبمنًفيهمًأعضاءًهيئةًالتدريسً.
ً
*ًالعاملينً"ً
يقصدًبهًاألشخاصًالمسجلونًبأيًمنًكلياتًأوًمعاهدًأوًمراكزًالجامعة
ً
*ًالطالبً"ً
بغرضًالحصولًعلىًدرجةًعلميةًيمنحهاًمجلسًاالساتذةً.
ً
ً
ً
ًًًًًًًًًًيقصدًبهًًأيًشخصًحصلًعلىًدرجةًعلميةًًمنًالجامعةً.
*ًالخريج"ً
ً

الفصلًالثاني
الجامعة
المادةً(ً)5إنشاءًالجامعةًومقرها
(أ) تنشأًجامعةًبدالاًعنًكليةًالرازيًللعلومًالطبيةًوالتقنيةًتسمىً"جامعةًالرازي"تكونًهيئةًعلميةًذاتًشخصيةًاعتباريةًوصفةً
تعاقبيةًولهاًخاتمًعامًوحقًالتقاضيًباسمها.
(ب)ًيكونًمقرًالجامعةًبواليةًالخرطومًويجوزًلهاًأنًتنشئًفروعااًفيًأيًمكانًتراهًمناسبااًداخلًأوًخارجًالسودانً.

المادةً(ً)6تكوينًالجامعةًوشعارها
(أ) تتكونًالجامعةًمنًمجلسًاألمناءً،ومجلسًاألساتذةً،وهيئةًالتدريسً،والعاملينً،والطلب.
(ب)ًيكونًللجامعةًشعارًيعتمدهًمجلسًاألمناء.

المادةً(ً)7أهــدافًالجامعــة
تهدفًالجامعةًإلىًبلورةًوتطبيقًالرؤىًالحديثةًفيًمجاالتًالتعليمًالعاليًفيًإطارالسياساتًالتيًتقرهاًاألجهزةًالمختصةً
بالدولةً،وذلكًمنًخللًاسهامهاًالفاعلًفىًإنتاجًوًنشرًالمعرفةًوإنفاذااًلذلكًً،تعملًالجامعةًعلىًتحقيقًاألهدافًاآلتيةً:ــ
✓.1تأكيدًهويةًاألمةًووحدتهاًً،وتأصيلًذلكًفيًكافةًبرامجًالجامعةًومناهجها.
✓.2تأهيلًالطلبًفيًكافةًضروبًالمعرفهًوتحقيقًالنهضةًالعلميةً.
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✓ً.3مواكبةًالبحثًالعلميًفيًجميعًالمجاالتًًً،وتحقيقًاإلنتشارًاألصيلًوالمبتكرًلنتائجًالبحثًالعلميً.
.4رفدًالقطاعًًالصناعيًوالخدميًبنتائجًالبحثًالعلميًالتنمويً،والمشاركةًفيًتوطينًالتصنيعًالتكنولوجي.
.5تعزيزًالشراكةًالعلميةًمعًالمؤسساتًالمشابهةًداخليااًوخارجيااً.
.6تحقيقًالمسئوليةًتجاهًالمجتمعًواالستجابةًلمتطلباتهًفيًحدودًالتخصصاتًالمتوفرةًبالجامعةًً.

المادةً(ً)8حريةًالعقيدةًوالفكرًوالبحثًالعلميًوعدمًالتفرقة
( )1يتمتعًأعضاءًهيئةًالتدريسًوًالعاملينًوالطلبًبالجامعةًبحريةًالفكرًوالعقيدةًوالبحثًفيًداخلًالحرمًالجامعيً.
( ً)2الًيجوزًحرمانًأيًشخصًمنًاإلنتماءًللجامعةًكطالبًأوًشغلًوظيفةًبهاًبسببًالعقيدةًأوًالعرقًأوًالجنسًأوًالفكرً،أوً
اإلعاقةً،إالًبماًتفرضهًطبيعةًالدراسهًأوًالعملًً.

المادةً(ً)9راعيًالجامعة
(أ)ًيكونًًرئيسًالجمهوريةًراعيااًللجامعة.
(ب)ًًيرأسًراعيًالجامعةًأوًمنًينوبًعنهًإحتفاالتًالجامعة.
(ج)ًيحقًلراعيًالجامعةًأنًيطلبًمنًرئيسًمجلسًاألمناءًأوًالرئيسًموافاتهًبأيًمعلوماتًتتعلقًبالجامعة.

الفصلًالثالث
أجهزةًالجامعة
المادةً(ً)10مجلسًاألمناءًوتشكيله
يكونًللجامعةًمجلسًأمناءًيشكلًعلىًالوجهًاآلتي-:
ًرئيسًا ا
ً
ً
ً
ً
 .1رئيسًمجلسًاألمناء
 .2ثمانيةًأعضاءًمنًالمؤسسينًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًأعضاء
 .3أعضاءًبحكمًمنصبهمًوهمًًًً-:
عضوًا ا
ً
ً
ً
ً
الرئيسًً ً
عضوًا ا
ً
ً
ً
ً
نائبًالرئيسً
عضوااًومقررًا ا
ً
ً
ً
ً
الوكيلًًًًًًً
عضوًا ا
ً
ً
ً
أمينًالشؤونًالعلميةً
عضوًا ا
ً
ً
ً
عميدًشؤونًالطلبًً
عضوًا ا
ً
ً
ً
ً
أمينًالمكتبةً
عضوًا ا
مديرًعامًاإلدارةًالعامةًللتعليمًًاألهليًواألجنبيً
 .4أعضاءًيتمًإختيارهمًمنًداخلًالجامعةًوهمً:ــ
أعضاء
.ــًثلثةًأعضاءًيختارهمًمجلسًاالساتذةًمنًبينًعضويتهً
ـــًًعضوًمنًالعاملينًمنًغيرًهيئةًالتدريسًيتمًاختيارهًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
✓وفقااًللوائحً.

ً

ً

ً

ًًًًًًًًًًًًعضوًا ا
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ـــ ممثلًللطلبًيتمًإختيارهًوفقااًللوائحًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ًًًًًًًًًًًعضوًا ا
ـــًًممثلًللخريجينًًيتمًإختيارهًوفقااًللوائحًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًعضوًا ا
ً.5عضوانًيتمًاختيارهماًمنًخارجًالجامعةًمنًذويًالكفاءةًالعلميةً
واالهتمامًبقضاياًالتعليمًالعاليًاألهليًيختارهمًالمؤسسونً.
أعضاء
ً
ً
بالتشاورًمعًرئيسًمجلسًاألمناءً.
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
(ب)ًيختارًمجلسًاألمناءًرئيسااًمنًبينًأعضاءه.
(ج)ًتكونًفترةًالمجلسًستًسنواتًقابلةًللتجديد..

المادةً(ً)11إختصاصاتًوسلطاتًًمجلسًاألمناءً
مجلسًاألمناءًهوًالقيمًعلىًآداءًالجامعةًالعلميًواإلداريًوالماليً،ويجوزًلهًأنًيتخذًماًيراهًمنًقراراتًوتدابيرًلتحقيقً
أهدافًالجامعةًفيًإطارًسياساتًالمجلسً،ولهًاإلختصاصاتًوالسلطاتًاآلتيةً:ــ
 .1إقرارًالسياساتًوالخططًالراميةًلتطويرًالجامعةًواالرتقاءًبهاًعلميااًوإداريااًوماليا.
 .2إصدارًاللوائحًوالنظمًاألساسيةًاللزمةًالستثمارًأموالًالجامعةًبنا اًءاًعلىًتوصيةًالمؤسسينًالمستثمرين.
 .3إنشاءًالمجالسًوالكلياتًوالمعاهدًوالمراكزًواألقسامًوالكراسيًالعلميةً.والبرامجًالعلميةًواإلداراتًالفنيةًً،وتعديلهاًأوً
إلغائهاًبنا اًءاًعلىًتوصيةًالمجلسًالعلمىًولهًانًيعدلًفىًانشائهاًاوًالغائهاًبناءًا اًعلىًتوصيةًالمجلسًالعلمىً.
 .4إبرامًالعقودًواالتفاقياتًاللزمةًلتحقيقًأهدافًالجامعة.
 .5إنشاءًالوظائفًوإلغائهاً،وتحديدًشروطًخدمةًالعاملينًبالجامعةً.
 .6تحديدًالرسومًوالمنحًالدراسيةً.
 .7إجازةًمشروعًالموازنةًالسنويةًً.
 .8إجازةًالتقريرًالسنويًًالمقدمًمنًرئيسًالجامعةًعنًاألداءًالعلميًواالداريًوالماليً.
 .9إصدارًاللوائحًاللزمةًللقيامًباختصاصاتهًوسلطاتهً،وتنظيمًأعمالهًواجتماعاته.
 .10إجازةًتقريرًالجامعةًالسنويًعنًأدائهاًالعلميًواإلداريًوالمالي.
 .11تكوينًلجانًلمعاونتهًفيًأداءًمهامه.
 .12االستئنافاتًالمتعلقةًبالحرمانًمنًالدرجاتًالفخريةًوًالجوائزًالمحالًاليهًمنًالمجلسًالعلمىً.
 .13تعيينًالمراجعًالقانونىًللجامعةًوًمناقشةًتقريرهًالسنوىًاوًاىًتقريرًآخرًيقدمهً.
 .14قبولًالهباتًوًالتبرعاتًوًاالوقافًوًالوصاياًعلىًاالًيتعارضًذلكًمعًاهدافًالجامعةًوًوظيفتهاً.
 .15اصدارًالنظمًاألساسيةًواللوائحًوالقواعدًالتيًتنظمًعملًالجامعةًبماًفيهاًاستثمارًأموالهاًوانمائها.
 .16تحديدًاختصاصاتًومسؤولياتًشاغليًالمناصبًالعلميةًواالداريةًالقياديةًالعلياًوفقاًللوائح.
يجوزًلمجلسًاالمناءًتفويضًايًا اًمنًسلطاتهًعداًسلطاتًاالنشاءًوًااللغاءًوًاصدارًالنظمًاالساسيةًوًاللوائحًلرئيسهًاوًرئيسً
الجامعةًاوًالمجلسًالعلمىًاوًايًا اًمنًلجانهًً.

المادةً(ً)12اجتماعاتًمجلسًاألمناء
(أ) يجتمعًمجلسًاألمناءًمرتينًفيًالعامًعلىًاألقلًفيًالزمانًوالمكانًاللذينًيحددهماًرئيسًمجلسًاألمناءًً،ويجوزًلرئيسً
المجلسًدعوتهًإلجتماعًطارئًأوًبطلبًمكتوبًمنًثلثًاألعضاء.
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(ب)ًيرأسًاالجتماعًرئيسًمجلسًاألمناءً،وفيًحالةًغيابهًيرأسًاإلجتماعًنائبهً،وفيًحالةًغيابهماًمعااًيختارًالمجلسًمنً
بينًأعضائهًرئيسًا اًلإلجتماع.
(ج)ًيكتملًالنصابًالقانونيًالجتماعًمجلسًاالمناءًبحضورًأكثرًمنًنصفًأعضائهً،وفيًحالةًعدمًاكتمالًالنصابًتتمًالدعوةً
الجتماعًآخرًيكونًقانونياًبأيًعددً.
(د)ًيتخذًمجلسًاألمناءًقراراتهًباإلجماعًوفيًحالةًتعذرًذلكًتتخذًباألغلبيةًالبسيطةً،ويكونًلرئيسهًصوتًمرجحًفيًحالةً
تعادلًاألصوات.

المادةً(ً)13إنشاءًًوتشكيلًالمجلسًالعلمىً
ينشأًمجلسًيسمىً"مجلسًاألساتذة"ويُشكلًعلىًالنحوًالتاليً:ــ
ً
ً
ً
ً
ً(أ)ًالرئيسًً
ً
ً
ً
ً
(ب)ً:نائبًالرئيسً ً
ً
ً
ً
(ج)ً:وكيلًالجامعةً ً
ً
ً
(د)ً:أمينًالشؤونًالعلميةً ً
ً
(ه)ً:عميدًالدراساتًالعلياًوالبحثًالعلميً
ً
ً
(و):عميدًشؤونًالطلبًً ً
ً
ً
ً
(ز)ً:أمينًالمكتبةً ً
ً
(ح)ً:عمداءًالكلياتًومديروًالمعاهدًوالمراكزً
ً
ً
ً
(ط)ً:رؤساءًاألقسامًً

ً
ً
ً
ً
ًًًًًًً
ً
ً
ً
ً

✓(ي)ً:ممثلًواحدًفيًدرجةًاألستاذيةًلكلًكليةًومعهدًومركزً

رئيسًا ا
عضوًا ا
عضوًا ا
عضوااًومقررًا ا
عضوًا ا
عضوًا ا
عضوًا ا
أعضاء
أعضاء

ًأعضاء

✓(ك)ًاعضاءًهيئةًالتدريسًمنًهمًفىًدرجةًاالستاذية
✓(ذ)ًخمسةًاشخاصًمنًذوىًالكفاءةًوالخبرةًيختارهمًرئيسًالمجلس.

المادةً(ً)14اختصاصاتالمجلسًالعلمىًوًسلطاتهً
يكونًللمجلسًالعلمىًاالختصاصاتًوالسلطاتًاآلتيةً:ــ
 .1إجازةًمقترحاتًالبرامجًالدراسيةًًالمقدمةًمنًالكلياتًوالمعاهدًوالمراكز.
 .2وضعًالضوابطًالخاصةًباالمتحاناتً،وإجازةًقوائمًالممتحنينًالداخليينًوالخارجيينًالمحالةًمنًالكلياتًوالمعاهدًوالمراكز.
 .3إجازةًالنتائجًومنحًالدرجاتًالعلميةًللطلبًالذينًأكملواًبنجاحًكافةًمتطلباتًالدراسةًالمعتمدةًوفقااًللوائحً.
 .4دراسةًمقترحاتًإنشاءًالكلياتًوالمعاهدًوالمراكزًواألقسامًوالكراسيًالعلميةًوإحالتهاًإلىًمجلسًاألمناءًإلجازتها.
 .5تكوينًلجانًدائمةًأوًمؤقتةًلمساعدتهًفيًأداءًمهامه.
 .6منحًالدرجاتًالفخريةًوالجوائزًِ ً،وفقااًللوائحً.
 .7التوصيةًلمجلسًاألمناءًبشأنًشروطًتعيينًأعضاءًهيئةًالتدريسًوترقيتهمًوفقااًللمعاييرًالتيًيحددهاًالمجلس.
 .8دعمًالبحثًالعلميًوالتأليفًوالنشر.
 .9منحًلقبًأستاذًممتازًوفقااًألحكامًالنظمًاألساسية.
 .10تقديمًالنصحًوالمشورةًلمجلسًاألمناءًبشأنًاألعدادًالمخططةًللقبولً.
 .11حرمانًأيًشخصًأدينًفيًمخالفةًتتعلقًباألمانةًوالشرفًً،منًأيًدرجةًفخريةًًمنحتًًلهًومنًالميزاتًالتيًحصلً
عليها.
 .12تقديمًتقريرًسنويًلمجلسًاألمناءًعنًاألداءًالعلميًبالجامعة.
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 .13إصدارًاللوائحًاللزمةًلتنظيمًأعمالهً.
 .14اجازةًنتائجًاالمتحاناتًالنهائيةًوًمنحًالدرجاتًالعلميةًوًالجوائزًللطلبًالذينًاكملواًبنجاحًكافةًمتطلباتًالدراسةًالمعتمدةً
وفقاًالحكامًاللوائحًً.
 .15اىًاختصاصاتًعلميةًيوكلهاًلهًمجلسًاالمناءًً.
(ب)ًيجوزًلمجلسًاالساتذةًتفويضًأيًمنًسلطاتهًأليًمنًلجانهًالدائمةًأوًالمؤقتة.

المادةً(ً)15اجتماعاتًالمجلسًالعلمىً
(أ) يجتمعًمجلسًاألساتذةًأربعًمراتًعلىًاألقلًفيًالعامًفيًالزمانًوالمكانًالذينًيحددهماًالرئيسً،ويجوزًدعوتهًأليًاجتماعً
بطلبًمنًالرئيسًأوًثلثًاألعضاء.
(ب)ًيترأسًالرئيسًاجتماعاتًمجلسًاالساتذةً،وفيًحالةًغيابهًيترأسًاالجتماعًنائبًالرئيس.
(ج)ًيتخذًمجلسًاألساتذةًقراراتهًبتوافقًاآلراءًباإلجماعًوفيًحالةًتعذرًذلكًتتخذًباألغلبيةًالبسيطةً،ويكونًللرئيسًصوتًمرجحً
فيًحالةًتعادلًاألصوات.
(د)ًيجوزًلمجلسًاالساتذةًدعوةًأيًشخصًلحضورًأيًمنًاجتماعاتهًدونًأنًيكونًلهًحقًالتصويت.

المادةً(ً)16اللجنةًالماليةًواإلداريةًوتشكيلها
تنشأًلجنةًتسمىً"اللجنةًالماليةًواإلدارية"ت ُشكلًعلىًالوجهًاآلتيً:ــ

ً.

رئيسًمجلسًاالمناءًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًرئيسا
نائباًللرئيس
ً
ً
ً
(أ)ً الرئيس ً
عضوااً
ً
ً
ً
ً
(ب)ً نائبًالرئيس
ًًًًعضوااًومقررًا ا
ً
ً
ً
(ج)ًًالوكيلًً ً
(د)ًامينًمجلسًاالمناءًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًعضوًا ا
(ًه)ًالمديرًالمالىًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًعضوًا ا
أعضاء
(و)ًإثنانًيختارهمًاالمؤسسونًمنًبينهمً ً
(ز)ًإثنانًيختارهماًمجلسًاألمناءًمنًبينًأعضائهً ًًًًًأعضاءً

المادةً(ً)17اختصاصاتًاللجنةًوًسلطاتها
تكون للجنةًاإلختصاصاتًاآلتيةً.:
أًًً.إعدادًمشروعًالموازنةًالسنويةًورفعهاًلمجلسًاألمناءًإلجازتها.
بًً.إسداءًالنصحًوالمشورةًلمجلسًاألمناءًبشأنًالمسائلًالماليةًواإلداريةًالتيًيحيلهاًإليها.
جًًالنظرًفىًاىًموضوعًمالىًاوًادارىًيحيلًاليهاًمجلسًاالمناءًاوًالرئيسً.
دًً.إصدارًالئحةًداخليةًلتنظيمًأعمالها.
هً.يجوزًللجنةًدعوةًأيًشخصًلحضورًأيًمنًاجتماعاتهاًدونًأنًيكونًلهًحقًالتصويتً.
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المادةً(ً)18مجلسًالدراساتًالعلياًوًالبحثًالعلمي
ينشأًمجلسًيسمىً"مجلسًالدراساتًالعلياًوالبحثًالعلميًويُشكلًعلىًالوجهًاآلنيً:ــ
رئيسًا ا
ً
ً
ً
ً
أً.الرئيسًً ً
عضوا
ً
ً
ً
بً.نائبًالرئيسًً ً
ًًًًًًًًًعضوااًومقررًا ا
ً
ً
جً.عميدًالدراساتًالعلياًوالبحثًالعلميًً.
ًًًًًًًًًعضوًا ا
ً
ً
ً.
د .أمينًالشؤونًالعلميةًً
ًًًًًًًًًأعضاء
ً
هـً.عمداءًالكلياتًوالمعاهدًوالمراكزً ً.
أعضاء
ً
ً
وً.محرروًالمجلتًالعلميةً ً.
عضوًا اً
ً
ً
ً
زً.مديرًدارًالنشرً ً.

المادةً(ً)19اختصاصاتًوسلطاتًمجلسًالدراساتًالعلياًوًالبحثًالعلميً
✓( )1تكونًلمجلسًالدراساتًالعلياًوًالبحثًالعلميًاالختصاصاتًوالسلطاتًاآلتيةً:ــ
ًًًًًًأً.رسمًالسياساتًالمتعلقةًبالدراساتًالعلياًوالبحثًالعلميًوالنشرً.
ًًًًبً.إنشاءًشراكاتًمعًالمؤسساتًالعلميةًالنظيرةًوالجهاتًالبحثيةًودورًالنشرًذاتًالصلةًفيًالداخلًوالخارج.
ًًًًجً.نشرًالبحثًالعلميًألعضاءًهيئةًالتدريسًفيًالدورياتًوالمجلتًالمحليةًوالعالميةًالمتخصصةًوفقااًللوائحًالمنظمةً
لذلك.
ًًًًًًًًًدً.اإلشرافًالفنيًعلىًدارًالنشرًبماًيحققًالخططًوالبرامجًالمجازةًمنًمجلسًاألمناء.
ًًًًًًًهً.القيامًبأىًسلطاتًأخرىًتحددهاًاللوائح.
( )2يجوزًلمجلسًالدراساتًالعلياًوًالبحثًالعلميًإنشاءًلجانًلمعاونتهًفيًأداءًمهامهً.

المادةً(ً)20الرئيس
(أ) يكونًللجامعةًرئيسًمنًذويًاألهليةًالعلميةًوالخبرةًيعينهًالراعيًبنا اءًعلىًتوصيةًمنًرئيسًمجلسًاألمناء.
(ب)ًيشغلًالرئيسًالمنصبًلفترةًأربعًسنواتًويجوزًإعادةًتعيينهًلفترةًأخرىًمماثلةً.

المادةً(ً)21اختصاصاتًوسلطاتًالرئيسً
( )1الرئيسًهوًالمسئولًالتنفيذيًاألولًفيًالجامعةً،ويكونًمسئوالاًلدىًالمجلسًومجلسًاألمناءًعنًآداءًالجامعةًالعلميً
واإلداريًوالماليًً،لتحقيقًأهدافهاًبالتنسيقًمعًأجهزتهاًالمختلفةًوفقااًألحكامًهذاًالقانونًواللوائحًالصادرةًبموجبهً،ودونًالمساسً
بعمومًماًتقدمً،تكونًلهًاالختصاصاتًوالسلطاتًاآلتيةً:ــ
(أ)ًًترقيةًاألداءًالعلميًواإلداريًوالماليًبالجامعةًوابتداعًاالساليبًالناجعةًلتحقيقًذلك.
(ب)ًرئاسةًالمجلسًالعلمىًولجانهًالدائمة،وأيًلجانًأخرىيكونًمكلفاًابرئاستهاًوفقًا اًألحكامًهذاًالقانونًوالنظمًاالساسيةً
واللوائحًالصادرةًبموجبه.
(ج)ًتعيينًأعضاءًهيئةًالتدريسًوالعاملينًبالجامعةًوفقًالمعاييرًالتيًيجيزهاًمجلسًاألمناء.
(د)ًرفعًمقترحاتًالمناهجًوالبرامجًالدراسيةًالجديدةًإلىًالمجلسًولجانهًإلجازتها.
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(ه)ًتقديمًتقريرًسنويًعنًاآلداءًالعلميًوالماليًواإلداريًلمجلسًاألمناء.
(و)ًالحفاظًعلىًالنظامًالعامًبالجامعةًبالتنسيقًمعًاإلداراتًالمختصةًداخلًوخارجًالجامعة.
(ز)ًتعليقًالدراسهًفيًأيًمنًالكلياتًأوًالمعاهدًأوًالمراكزًأوًإغلقًالجامعةًوفقااًللوائحًالمنظمه.
( ً)2يكونًالرئيسًالممثلًالقانونيًللجامعةً،وتكونًلهًسلطةًالتوقيعًعلىًاالتفاقياتًوالعقودًإنابةًعنهاًوالتحدثًباسمهاًً،وفقًأحكامًً
هذاًالقانون.

المادةً(ً)22نائبًالرئيس
(أ) يكونًللجامعةًنائبًللرئيسًيتمًاختيارهًمنًذويًاألهليةًالعلميةًوالدرايةًوالخبرة.منًحملةًالدكتوراهًاوًاالستاذيةًيعينهًرئيسً
المجلسً.
(ب)ًًتكونًفترةًنائبًالرئيسًأربعًسنواتً،ويجوزًإعادةًتعيينهًلفترةًأخرىًمماثلة.

✓
المادةً(ً)23اختصاصاتًوسلطاتًنائبًالرئيسً
تكونًلنائبًالرئيسًاالختصاصاتًوالسلطاتًاآلتيةً:ــ
(أ)ً القيامًبأعباءًالرئيسًفيًحالةًغيابهًأوًخلوًمنصبهًوفقااًألحكامًالقانونًواللوائحً.
(ب)ً مساعدةًالرئيسًفيًأداءًمهامه.
(ج)ًًالقيامًبأيًمهامًأخرىًيوكلهاًإليهًالرئيسً..

المادةً(ً)24الوكيلً
(أ) يعينًرئيسًمجلسًاالمناءًبالتشاورًمعًالرئيسًوكيلاًللجامعةًمنًبينًكبارًاإلداريينًأوًأعضاءًهيئةًالتدريسًبالجامعةً،منً
ذويًالتأهيلًوالخبرة.
(ب)ًيكونًالوكيلًمسئوالًلدىًالرئيسًعنًاالداءًالمالىًوًاالدارىًوفقًالنظمًاالساسيةًوًاللوائحًً.
(ج)ًًتكونًفترةًشغلًالوكيلًلمنصبهًأربعًسنواتً،ويجوزًإعادةًتعيينه.

✓
المادة()25اختصاصاتًوسلطاتًالوكيلً
تكونًللوكيلًاالختصاصاتًوالسلطاتًاآلتيةً:
(أ)ً االشرافًعلىًاآلداءًاإلداريًوالماليًبالجامعة.
(ب)ً وضعًالخططًاللزمةًلتجويدًاآلداءًالماليًواإلداري.
(ج)ًتقديمًتقريرًدوريًعنًاآلداءًالماليًواإلداريًللرئيسً.
(د)ًمتابعةًاجتماعاتًوقراراتًمجلسًاألمناءًواللجنةً.
(ه)ًالحفاظًعلىًأصولًالجامعةًوحفظًوثائقًملكيتهاًوخاتَمهاً.
(و)ًالقيامًبأيًمهامًأخرىًيوكلهاًإليهًالرئيسًً.

المادةً(ً)26أمينًالشؤونًالعلمية
(أ) يعينًالرئيسًبالتشاورًمعًرئيسًمجلسًاألمناءًعضوًهيئةًتدريسًأمينًا اًللشؤونًالعلميةًوًيكونًمنًحملةًالدكتوراهًاوً
االستاذيةًمنًذوىًالتأهيلًوًالدرايةًوًالخبرةًعلىًانًيكونًمتفرغاً.
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ًًًًً(ب)ًًتكونًفترةًشغلًمنصبًأمينًالشؤونًالعلميةًأربعًسنواتًويجوزًإعادةًتعيينه.

✓
المادةً(ً)27اختصاصاتًًوسلطاتًأمينًالشؤونًالعلميةً
✓تكونًألمينًالشؤونًالعلميةًاالختصاصاتًوالسلطاتًاآلتيةً:ــ
ً.1إاالشرافًعلىًكافةًالمسائلًالمتعلقةًباآلداءًاألكاديميًللكلياتًوالمعاهدًوالمراكز.
ً.2وضعًجداولًاالتقويمًالدراسىًوالتأكدًمنًتنفيذهاً.
ً.3تنفيذًقراراتًمجلسًاألمناءًبشأنًالقبولًوًالتسجيلً.
.4توفيرًالمعيناتًاللزمةًلإلمتحاناتًبالكلياتًوًالمعاهدًوًالمراكزً.
ً.5االشرافًعلىًاالمتحاناتًبالتنسيقًمعًالكلياتًوالمعاهدًوالمراكزً.
.6تقديمًتقاريرًمنتظمةًعنًسيرًالدراسةًللرئيسً.
.7متابعةًتنفيذًقراراتًوتوصياتًالمجلسًالعلمىً.
.8االحتفاظًبالسجلتًًالورقيةًوالرقميةًلنتائجًالطلبًوالخريجينً،وتأمينًسريتهاًوسلمتها.
ً.9إصدارًشهاداتًالخريجينًبعدًإجازتهاً.
10سكرتيراًلترقياتًاعضاءًهيئةًالتدريسًوًاالشرافًعلىًالتأهيلًوًالتدريبً
ً.11القيامًبأيًمهامًأخرىًيوكلهاًإليهًالرئيسً.
ً.12تنظيمًإحتفاالتًالتخريجً.
ً.13القيامًبأيًمهامًأخرىًيوكلهاًإليهًالرئيسًً.

المادةً()28عميدًالدراساتًالعلياًوالبحثًالعلمي
(أ) يعينًالرئيسًبالتشاورًمعًرئيسًمجلسًاألمناءًعميدااًللدراساتًالعلياًوالبحثًالعلميًمنًبينًأعضاءًهيئةًالتدريسًمنًذويًً
التأهيلًوالدرايةًوالخبرة.
(ب)ًتكونًفترةًشغلًمنصبًعميدًالدراساتًالعلياًوالبحثًالعلميًأربعًسنواتًويجوزًإعادةًتعيينهً.

المادةً(ً)29اختصاصاتًوسلطاتًعميدًالدراساتًالعلياًوالبحثًالعلميً
تكونًلعميدًالدراساتًالعلياًوالبحثًالعلميًاالختصاصاتًوالسلطاتًاآلتيةً:ــ
(أ)ً اقتراحًالسياساتًوالمشاريعًالمتعلقةًبالدراساتًالعلياًوالبحثًالعلميًوتقديمهاًلمجلسًالدراساتًالعلياًوالبحثًالعلميً.
(ب)ً توفيرًالمعيناتًاللزمةًلبرامجًالدراساتًالعلياًوالبحثًالعلميًوالنشرًوفقًالميزانياتًالمرصودةًًبالتنسيقًمعًالجهاتً
المختصةًداخلًوخارجًالجامعة،
(ج)ً متابعةًتنفيذًخططًوقراراتًالدراساتًالعلياًوالبحثًالعلميًوالنشر،وتطويرهاًبالتنسيقًمعًالجهاتًالمختصةًداخلًوخارجً
الجامعة،
(د)ًاإلشرافًعلىًإصدارًالمجلتًالعلميةًبصورهًمنتظمةً.
(هـ)ًًتقديمًتقريرًدوريًبشأنًالدراساتًالعلياًوالبحثًالعلميًوالنشرًللرئيسً.
(و)ًًالقيامًبأيًأعمالًأخرىًيوكلهاًإليهًالرئيسً.
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المادةً(ً)30أمينًالمكتبة
(أ) يعينًالرئيسًبالتشاورًمعًرئيسًمجلسًاألمناءًأمينًا اًللمكتبةًمنًذويًالكفاءةًالعلميةًوالخبرةًفيًالمكتبات
(ب)يكونًامينًالمكتبةًمسئوالًلدىًرئيسًالجامعةًعنًتنفيذًاختصاصتهًاواداءًواجباته.
(ج)ًًتكونًفترةًشغلًمنصبًأمينًالمكتبةًأربعًسنواتًويجوزًإعادةًتعيينهً.

المادةً(ً)31اختصاصاتًًوسلطاتًأمينًالمكتبهً
تكونًألمينًالمكتبةًاإلختصاصاتًوالسلطاتًاآلتيةً:ــ
(أ)ً رفعًخطةًسنويةًلتطويرًالمكتباتًللرئيسً.
(ب)ً تزويدًالمكتباتًبالمراجعًوالدورياتًالورقيةًوااللكترونيةً،بالتنسيقًمعًالكلياتًوالمعاهدًوالمراكزً.
تطويرًخدماتًالمكتباتًتقنيااًلتصبحًمراكزًللمعلوماتً.
(ج)ً
ِ
(د)ًًتقديمًتقريرًًنصفًسنويًعنًمكتباتًالجامعةًللرئيسً.
(ه)ًالقيامًبأيًمهامًأخرىًيوكلهاًإليهًالرئيس .

المادةً(ً)32عميدًشؤونًالطلب
(أ) يعينًالرئيسًبالتشاورًمعًرئيسًمجلسًاألمناءًعضوًهيئةًتدريسًاوًاالداريينًمنًذوىًالكفاءةًالعلميةًوًالخبرةًوًالتأهيلًعميدااً
لشؤونًالطلبً
(ب)ًًتكونًفترةًشغلًعميدًشؤونًالطلبًأربعًسنواتًويجوزًإعادةًتعيينه.

المادةً(ً)33اختصاصاتًوسلطاتًعميدًشؤونًالطلبً
تكونًلعميدًشؤونًالطلبًاالختصاصاتًوالسلطاتًاآلتيةً:ــ
(أ)ً تقديمًالخططًوالمقترحاتًبشأنًالنشاطًاللصفيًللرئيس،.وتنفيذًالنشاطًاللصفيًبالتنسيقًمعًالكلياتًوالمعاهدًوالمراكزً.
(ب)ً تنفيذًالئحةًنشاطًوسلوكًالطلبً.
(ج)ًإرشادًالطلبًتربويااًوثقافيااًواجتماعيااًلغرسًالشعورًفيهمًباالنتماءًللوطنًوالجامعة.
(د)ًمساعدةًالطلبًلتكوينًالجمعياتًالعلميةًوالثقافيةًواإلشرافًعليهاًً،بالتنسيقًمعًالكلياتًوالمعاهدًوالمراكز.
(ه)ًتوطيدًوثوثيقًواستدامةًالعلقةًبينًالجامعةًوخريجيها.عبرًاللجانًالمختصةً
(و)ًالقيامًبأيًمهامًأخرىًيوكلهاًإليهًالرئيس.

المادةً(ً)34مجالسًالكلياتًوالمعاهدًوالمراكز
يكونًلكلًكليةًأوًمعهدًأوًمركزًمجلسااًيشكلًوفقااًألحكامًاللوائحً.

المادةً(ً)35اختصاصاتًوسلطاتًمجالسًالكلياتًوالمعاهدًوالمراكزً
يختصًمجلسًالكليةًأوًالمعهدًأوًالمركزًبالسلطاتًاآلتيةً:ــ
(أ)ً إعدادًالبرامجًالدراسيةًولوائحهاًوتقديمهاًلمجلسًاالساتذة.
(ب) التوصيةًلدىًمجلسًاألساتذةًإلجازةًالدرجاتًالعلميةًوالجوائزً،فيًماًعداًالدرجاتًالفخرية .
25

2021G

Elrazi University Bulletin

(ج) التوصةًلدىًمجلسًاالساتذةًالعتمادًالممتحنينًالداخليينًوالخارجيين.
(د)ًتقديمًالنصحًوالمشورةًفيًأيًأمرًيتعلقًبالمسائلًالعلميةًيحيلهاًإليهًمجلسًاألساتذة.
(ه)ًإجازةًمقترحاتًمجالسًاألقسامًبشأنًالمناهجًواإلصلحًالعلميًورفعهاًلمجلسًاألساتذةً.
(و)ًترقيةًاآلداءًالعلميًً.
(ز)ًوضعًالنظمًاللزمةًلتنفيذًالبرامجًوًالخططًالبحثيةًبالكلياتًوًالمعاهدًوًالمراكزً.
(ح)ًاقتراحًشروطًالقبولًبالكلياتًوًالمعاهدًوًالمراكزً

المادةً(ً)36مجالسًاألقسام
ينشأًفيًكلًقسمًمجلسًبرئاسةًرئيسًالقسمًً،لتنظيمًالنشاطًالعلميًبالقسمً.

المادةً(ً)37رؤساءًاالقسامً
ً1ــًًًيعينًالرئيسًبناءًعلىًتوصيةًالعميدًاوًمديرًالمعهدًاوًالمركزًالمعنىًرؤساءًاالقسامًوًيراعىًفىًاختيارهمًعلوًالمرتبةً
العلميةًً.
ً2ــًًيشغلًرئيسًالقسمًمنصبهًلفترةًاربعةًسنواتًوًيجوزًاعادةًتعيينهًلفترةًاخرىًمماثلةًً.
3ــًيكونًرئيسًالقسمًمسؤالًلدىًالعميدًاوًمديرًالمعهدًاوًالمركزًفيماًيعهدًاليهًمنًاختصاصاتًبموجبًاللوائحًالتىًتصدرً
بذلكًً.
ً

المادةً(ً)38المديرًالمالىً
ً1ــًيعينًالرئيسًبالتشاورًمعًرئيسًمجلسًاالمناءًمديراًمالياًللجامعةًً
ً2ــًيرأسًالمديرًالمالىًالجهازًالمالىًوًالحسابىًً.
ًًًًً3ــًيكونًالمديرًالمالىًمسئوالًلدىًالوكيلًعنًاالداءًالمالىًوًالحسابىًللجامعةًًً.

المادةً(ًً)39دارًالنشرًبالجامعة
ًًًًًًًتكونًللجامعةًدارًللنشرًالعلميًتحددًاللوائحًأغراضهاًوطريقةًأدائها.

✓
✓

الفصلًالرابع
أحكامًمالية
المادةً(ً)40مواردًالجامعةًالمالية
(أ) تتكونًمواردًالجامعةًالماليةًمنًاآلتيً:ــ
 .1الرسومًالدراسيةًورسومًالبرامجًالتدريبية.
 .2عائداتًاستثماراتًأموالًالجامعةً.
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 .3أيًمواردًأخرىًيوافقًعليهاًمجلسًاألمناء.
(ب)ًتحفظًأموالًالجامعةًفيًحساباتًجاريةًأوًإستثماريةًفيًأيًمنًالمصارفًالتيًيعتمدهاًمجلسًاألمناءًً،داخلًأوًخارجًالسودانً
(ج)ًتصرفًأموالًالجامعةًلتحقيقًأهدافهاًوفقااًألحكامًاللوائحًالماليةً.

المادةً(ً)41المراجعة
تراجعًالحساباتًالختاميةًللجامعةًوأصولهاًفيًنهايةًكلًسنةًماليةًبواسطةًمراجعًقانونيًيعينهًمجلسًاألمناء.

الفصلًالخامس
أحكامًختاميةً
المادةً(ً)42تعيينًًومحاسبةًالعاملينًبالجامعةً
تحددًاللوائحًالتيًيصدرهاًمجلسًاألمناءًطريقةًتعيينًومحاسبةًوشروطًخدمةًالعاملينًبالجامعة.

المادةً(ً)43أيلولةًًاألصولًوالممتلكات
تـؤولًللجامعةًكلًاألصولًالمملوكةًلكليةًالرازيًللعلومًالطبيةًوالتقنيةً.

المادةً(ً)44إستمراريةًالعاملين
يستمرًالعاملونًالذينًكانواًفيًخدمةًكليةًالرازيًًللعلومًالطبيةًوالتقنيةًكماًلوًتمًتعيينهمًبموجبًأحكامًهذاًالقانون.

المادةً(ً)45دارًالنشرًبالجامعة
تكونًللجامعةًدارًللنشرًالعلميًتحددًاللوائحًأغراضهاًوطريقةًأدائها.

المادةً(ً)46حقًالتظلم
يجوزًألىًمنًالعاملينًالتظلمًمنًأيًإجراءًيتمًبموجبًأحكامًهذاًالقانونًًً،للجهةًالتيًتحددهاًاللوائحً.

المادةً(ً)47إثباتًصحةًاللوائح
يتمًإثباتًصحةًاللوائحًلدىًأيًمحكمةًبإبرازًنسخةًموقّ ٌعًًعليهاًًمنًمجلسًاألمناءً.

المادة()48احكامًانتقالية
1ــ يظلًسارىًالمفعولًًكلًعقدًاواتفاقًاوالتزامًابرمتهًكليةًالرازىًللعلومًالطبيةًوالتقنيةًالملغيةًقبلًبدءًالعملًبهذاًالقانونًويعتبرً
كماًلوًابرمتهًالجامعةًوفقاًالحكامًهذاًالقانون.
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2ـًـيستمرالعاملونًالذينًكانواًفىًخدمةًكليةًالرازىًالملغيةًقبلًصدورهذاًالقانونًفىًخدمتهمًًالسابقة.
3ــًيعتبرًخريجوًكليةًالرازىًالملغيةًكماًلوًتخرجواًمنًجامعةًًالرازىً.
4ــًتستمرًكلًًًاالمتيازاتًالتىًمنحتًلكليةًالرازىًًبموجبًقانونًاالستثمارًاواىًقانونًآخرً.
ً

المادةً(ً)49سلطةًاصدارًاللوائحًوًالقواعدًوًاالوامرً
يجوزًلمجلسًاالمناءًانًيصدرًاللوائحًوًالقواعدًوًاالوامرًاللزمةًلتنفيذًهذاًالقانونًً
ً
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Chapter 2: University Faculties and
associated Departments
2.1Preparatory – Preiliminary Year
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2.2 Faculty of Dental Technology

30

2021G

Elrazi University Bulletin

2.3 Faculty of Dentistry
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2.4 Faculty of Pharmacy
تأسست كليه الصيدلة بجامعة الرازي في بداية العام الدراسي لسنه  2002-2001لتكون احدى

الروافد العلمية المهمة التي تساهم في خدمة المجتمع من خالل خريجيها الذين ينتشرون اليوم
في كل أرجاء المعمورة.
كلية الصيدلة في جامعة الرازي هي المكان المناسب لكل المهتمين بجودة التعليم ،الذين يفكرون

في المستقبل وفرص العمل التي يتيحها التعليم عالي الجودة .في كليتنا :سوف تكتسب المعرفة

والمهارات الحديثة التي ستمكنك من تلبية االحتياجات الحقيقية للوظيفة المستقبلية ومن أن تكون فخو اًر دوماً بجامعتك وبلدك

السودان..

وضعت البرامج الدراسية وفقاً للمعايير التعليمية الحديثة ،ووفقاً الحتياجات السوق والمهنة .وبما أن تركيزنا الرئيسي على الممارسة

الفعلية لعلوم الصيدلة ،لذا يتمتع طالبنا بفرصة التعلم باللغة اإلنجليزية من خالل المحاضرات العلمية والتجارب العملية باإلضافة
للخبرة المقدمة لهم من قبل أساتذة الكلية..

يزاول طالبنا الممارسة المهنية والعملية في أفضل المختبرات الكيميائية والفيزيائية والصيدالنية والطبية التابعة لكليتنا لتحقيق

الفائدة األمثل خالل الفصول الدراسية .وتتعاون الكلية أيضاً مع شركات األدوية ومستشفيي الرازي والمؤسسات المعنية والجامعات
ذات الصلة المحلية واإلقليمية بنشاطات مختلفة لربط طالبنا بالمجتمع ولتسهيل دخولهم إلى سوق الدواء كخريجين ذوي كفاءة
مميزة وثقة عالية بقدرتهم على تقديم إضافات فعالة لمجتمعنا وبلدنا

كما تقدم الكلية كل إمكاناتها إلجراء بحوث علمية متقدمة في مجاالت علوم الصيدلية األساسية والتطبيقية ضمن معاملها المتعددة

ساعية لخلق بيئة مريحة وخالقة للبحث العلمي.

مرحباً بكم في الكلية التي تلبي احتياجات الطالب ،كلية المستقبل بإذن هللا ،كلية الصيدلة في جامعه الرازي.
Mission
We exist to improve the health care outcomes of people living in Sudan by:
1) Inspiring diverse students from our region to commit to healthcare careers that serve our
;region
2) Developing compassionate, highly trained, intellectually curious, adaptive leaders capable
;of meeting the healthcare needs of the Future through a performance-based education
3) Empowering people to teach, serve, research, innovate, and practice collaboratively in
areas of skill and expertise in disciplines Related to the pharmacy.
Vision
To transform pharmacy into a primary care profession.
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Integrity: We keep promises and fulfill just expectations. By aligning our beliefs, thoughts, and
actions, we adhere to the highest ethical and professional standards in education, research, and
health care.
Excellence: We strive to achieve the highest quality in all that we do by using evidence-based
methods, teamwork, critical reasoning, and continuous reflection on performance.
Collaboration: We strive to contribute positively to each other, our students, patients, university,
and community, through a culture of trust, respect, transparent communication, cooperation,
cheerfulness, gratitude, and shared victories.
Diversity: We respect, embrace and harness the strengths of the many cultural backgrounds,
languages, experiences, and viewpoints of our students, faculty, staff, and the community which
we serve.
Innovation: We offer opportunities and resources to explore and pursue courageous innovation
that matters for our students, faculty, staff, patients, and community.
Stewardship: We conscientiously utilize our resources – human, material, and financial – in a
highly efficient, effective, forward-looking, and sustainable manner.
Growth: We value and invest in an assessment-driven culture that prioritizes growth and selfdevelopment. We strive to realize the potential of every student, faculty, staff, and community
member through our individual and collective learning opportunities, decisions, policies, and
priorities.
GENERAL FEATURES OF THE CURRICULUM
10-semester programs leading to B. pharm degree (Honors)
The program adopts:
Semester system.
Active learning.
Self-learning.
Library.
The program works out to stimulate the creativity of the student. Continuous training programs
both during academic sessions and vacations in various areas of pharmaceutical service including
public, private, hospital pharmacies, pharmaceutical plants (pilots), Drug-transport and
distribution companies. Administration of medical supply and general administration of pharmacy
with its different sectors (100-200 hours).
Teaching and learning method:
The teaching is given as lectures, case studies, seminars, and laboratory sessions. Emphasis is
placed on the student's own learning and ability to seek information independently and solve
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problems. Compulsory parts of the course: Course introduction with roll call, all laboratory
sessions and assignments, and certain seminars and lectures according to the instructions of the
course coordinator in the timetable, are compulsory. Laboratory examinations can be oral
according to the directives of the course coordinator. All lab experiments will be conducted in
student groups (mostly with 2 students per group), and each group is required to complete its
laboratory reports independently to reinforce essential knowledge learned from the laboratory
works. For the class instructors to assess each student in a balanced manner, student groups are
pair signed for each laboratory exercise so that working pairs will change continuously among the
students (Lab Lists enclosed). Collaborative working, independent learning, and critical thinking
are therefore all essential components of this laboratory-based course. Laboratory attendance for
all courses is mandatory for all students. Assigned laboratory exercises cannot be deferred to
a later date. Absence due to medical reasons should be supported with a physician’s certificate.
Absence due to compassionate reasons will be considered based on the individual cases. Make a
necessary arrangements with course instructors well in advance when one cannot attend a
laboratory for justifiable reasons. No leave permission will be granted for recreational and
extracurricular activities. Any laboratory absence without appropriate justification will be counted
as a “Fail” in the student’s overall grade.
Learning methods:
Lectures, practical, discussion groups, tutorials
Communication skill
Students will gain experience in effective communication skills by practicing, listening, reading,
writing, and speaking clearly.
Short oral presentations of 5-8 minutes will be required of all students.
In the tutorial Students will have the opportunity to practice thinking critically and analytically,
using current information and past experiences.
Attendance policy:
Absence from lectures and/or tutorials should not exceed 25%.
Grading:
There are two exams, each exam is counted as a percentage of final score (Exam 1 = 30 %,
practical Exam= 20 %, Final Exam = 50 %).
Theatrical exams consist of multiple-choice questions, cases, short notes.
Recommended texts and references:
All recommended text and references for each subject are available as soft copies in Elrazi
university electronic libraries also a hard copy is available in the university general library.
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2.5 Faculty of Medicine
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 )2.6كلية علوم المختبرات الطبية
الرسالة
مؤسسة تعليمية رائدة في مجال العلوم الطبية والتقنية تعمل حسب لوائح وقوانين التعليم العالي والبحث العلمي,
تستخدم التقنيات والوسائل التعليمية المتقدمة لتأهيل خريج متميز علميا ومهنيا وبحثيا في مجال علوم المختبرات

الطبية وقادر على التشخيص المخبري والمساهمة في تطوير صحة المجتمع.
المبررات

تأسست الكلية بغرض تأهيل كوادر علمية متميزة في مجال علوم المختبرات الطبية قادرة على المساهمة في
تطوير العمل الطبي بالبالد جنبا الى الجنب مع التطور الي شهدته الخدمات الطبية العالجية .هذه الكوادر

يمكنها ان تساهم في تطوير البحوث الموجهة لحل المشكالت الصحية بالبالد.

ولكي يتحقق ذلك فقد سعت ادارة الجامعة الى توفير االمكانيات الالزمة متمثلة في قاعات المحاضرات المزودة
بأحدث الوسائل التعليمية وكذلك المعامل المتوفرة والتي تم تزويدها بأحدث االجهزة والمعدات المعملية .ليس
ذلك فحسب بل عملت االدارة على خلق بيئة جامعية متميزة لرعاية وتشجيع ابداعات الطالب وتسخيرها لخدمة
المجتمع .تعمل ادارة الكلية على بناء عالقات مع المؤسسات العلمية النظيرة داخل وخارج البالد من اجل تبادل

الخبرات.

مجاالت عمل اختصاصي المختبرات الطبية- :

تقوم كلية علوم المختبرات الطبية بجامعة الرازي بتأهيل طالبها علمياً وتكنولوجياً وعملياً بحيث يكون الخريج

فيها مؤهالً للعمل في- :

أ .المختبرات الطبية السريرية - :سواء كانت في المستشفيات ،المراكز الصحية ،المجمعات الطبية الخاصة.
أو العيادات الطبية .وهذه تستوعب الغالبية من الخريجين.

ب .المختبرات الطبية البحثية

ج .المؤسسات التعليمية والتدريبية - :التي تعنى بعلوم المختبرات الطبية .كالجامعات ومراكز التدريب.
د .المختبرات الجنائية - :في إطار ما يتعلق بالطب العدلي.
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هـ .مختبرات الصحة العامة - :للكشف على سالمة مياه الشرب واألطعمة والكشف المبكر لألوبئة.

ز .مختبرات مصانع العقاقير الطبية والكواشف المختبرية - :إن اختصاصي المختبرات الطبية يمكنه العمل

كممارس عام و يمكنه أن يتخصص في أحد مجاالت المختبرات الطبية و التي تشمل أمراض الدم والمناعة
الدموية ،الكيمياء اإلكلينيكية ،علوم األحياء الدقيقة الطبية ،علم المناعة و علم األنسجة المريضة وعلم
الخليويات ( )Cytologyو اختصاصي المختبرات الطبية الحاذق هو الذي يجد متعته في دراسة علوم
األحياء و الفيزياء و الكيمياء و يطبق ذلك فهماً للطرائق المختبرية لتشخيص وتقويم األمراض لذلك فإن
برنامج المختبرات الطبية بكلية الرازي للعلوم الطبية والتقنية يضع اهتماما خاصاً بالعلوم الطبية األساسية إذ
أن ذلك هو مفتاح خلق االختصاصي الحاذق الواعي بما يجري من تجارب واختبارات والذي تقوم مهارته
على أسس علمية دقيقة.

األهداف العامة للكلية-:

تهدف كلية علوم المختبرات الطبية إلى ايجاد- :

)1

خريج مؤهل بالدراية العلمة الالزمة لفهم ما يقوم به من تحاليل وما يستخدمه من أجهزة ومعدات
مختبرية بما في ذلك مصادر الخطأ فيها وكيفية صيانتها.

)2

خريج ذو كفاءة تكنولوجية ومهارة يدوية عالية وأخالقيات مهنية تمكنه من تقدير ظروف المرضى
االجتماعية وحالتهم الصحية.

)3

روح الفريق لدى الخريج في العمل المخبري الخدمي والبحثي والحقلي بما في ذلك درء الوبائيات

)4

تنمية قدرات االتصال باآلخرين ونقل المعرفة لهم بمختلف الوسائل االيضاحية بما فيها وسائل

والكوارث والسيطرة عليها والوقاية من األمراض وتأكيد أنه جزء من فريق عمل متناسق.

التعليم المستمر.
)5

تنمية قدرات اإلشراف اإلداري والمالي على المختبر لدى الخريج.

)6

خريج يعتمد مبادئ المعايرة التقييس واإلحصاء واستخدام ذلك في ضبط جودة النتائج.

)7

روح الوعي بأهمية التحريات التي يقوم بها والتفاعل معها والعمل على ضمان جودتها والتعويل

عليها في اتخاذ القرار الطبي.
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خريج يعتمد على ذاته في تطوير قدراته المعرفية والعمل على نيل دراسات عليا تخصصية.
خريج يعي مخاطر العمل في بيئة المختبرات الطبية وقادر على اتخاذ التدابير الالزمة لسالمته

وسالمة زمالئه وبيئته كما وقادر على تجذير مفهوم السالمة في مجتمعه.

 )10القدرة على فهم األهمية السريرية للنتائج المخبرية التي يتحصل عليها والتفاعل معها.
وسائل التعليم
يعتمد البرنامج في أيصال المعرفة على.
 )1المحاضرات )(Lectures

 )2حلقات العملي ((Practical
 )3السمنارات ((Seminars
 )4حلقات النقاش ((Tutorials
 )5تدريب طالب الصف الرابع على إلقاء المحاضرات ( (Training Practical
 )6التكليفات العملية لطالب الصف الرابع )(Assignment
 )7مشروع بحث التخرج في احد مجاالت علوم المختبرات الطبية لطالب السنة الرابعة.
 )8التدريب داخل الخدمة في مؤسسات التعليم العالجية التي تحددها إدارة البرنامج
 )9التدريب في أثناء العطالت الصيفية بعد نهاية الصف الثاني بمختبرات في مكان سكن الطالب تحت
إشراف مسئولي تلك المختبرات.
معينات التدريس ووسائل اإليضاح- :
 .1السبورات البيضاء والسوداء.
 .2أقالم الشيني المائية.
 .3المجسمات البالستيكية.
 .4األجهزة السمعية والبصرية.
 )aالميكروفونات.

Slide Projectors )b

Overhead Projectors )c
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Multimedia )d

نظام الدراسة.

 )eالحاسوب.

يتبنى البرنامج نظام الدراسة السنوية ذات الفصلين لكل عام دراسي.

مدة الدراسة لكل فصل تساوي  15أسبوعاً ال تشمل فترة التسجيل وال فترة االمتحانات.

مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس ال تقل عن أربعة سنوات وال تزيد عن ثمانية سنوات دراسية وال تشمل
هذه المدة فترات التجميد القانونية .يمتحن الطالب بنهاية كل عام دراسي في المقررات التي درسها وينقل

للصف التالي بعد نجاحه.

احتياجات تحقيق المنهج- :

أ /األساتذة.

 هيئة التدريس. مساعدي التدريس. الفنيين (ومساعدي المعامل وآخرين).ب /القاعات والمعامل
 قاعات سعة كل منها ال تقل عن  150طالب. معامل سعة كل منها ال تقل عن  150طالب. -معمل أغراض متعددة.

 معمل كيمياء عامة وكيمياء حياتية ووظائف أعضاء. معمل لكل األفرع الرئيسية في المختبرات. معمل حاسوب. معمل تحضير. -قاعات صغيرة
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ج /المكتبة - :تلتزم إدارة الكلية بتوفير الكتب المنهجية في االفرع بما فيها العلوم األساسية ،الدوريات المتعلقة
بالمختبرات الطبية ،األقراص المضغوطة والكتب المرجعية حسبما يقرره رؤساء األقسام على أن تكون الكتب

المنهجية بالعدد الذي يتناسب وعدد مستخدميها من الطالب.

د/هيكل كلية علوم المختبرات الطبية- :

أ -اإلدارة- :

*العميد :و يقصد به عميد كلية علوم المختبرات الطبية

ويكون مسئوالً عن اإلدارة العامة للكلية من حيث األداء األكاديمي ،المالي ،والشئون

اإلدارية األخرى ويكون مسئوالً لدى إدارة الجامعة.

*نائب العميد :و يقصد به نائب عميد كلية علوم المختبرات الطبية

ويكون مسئوالً لدى لعميد الكلية في الشئون االكاديمية للطالب و ينوب عن العميد في
غيابه.

*مساعد العميد للشؤون االدارية :ويكون مسئوال عن اداء مهام ادارية و ينوب عن العميد و نائبه في حالة
غيابهما.

*رؤساء االقسام و نوابهم :ويقصد بهم رؤساء االقسام العلمية و هي خمسة اقسام ،ومهامهم تسير شؤون

القسم العلمية واالدارية واالشراف العلمي على المهام االكاديمية للقسم.

*سكرتارية الكلية- :

وتتكون من المسجل ،سكرتيرة وموظفة حاسوب.

أقسام علمية- :وتشمل- :
 )1قسم أمراض الدم والمناعة الدموية). (Hematology and Immunohematology
 )2قسم الكيمياء السريرية (.)Clinical Chemistry
 )3قسم األنسجة المريضة وقسم الخليوبات (.)Histopathology & Cytology
 )4قسم العلوم الطبية األساسية (.)Basic Medical Sciences

 )5قسم األحياء الدقيقة والمناعة (.)Immunology & Microbiology
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 )6قسم الطفيليات والحشرات الطبية (.)Medical Parasitology and Entomology
لوائح قبول الطالب- :

يلتحق الطالب بالبرنامج وفق لوائح القبول والتسجيل المعمول بها في جامعة الرازي على أن يكون من

المساق العلمي -أحياء في الشهادة السودانية أو ما يعادلها.
التقويم- :
 )1ال يسمح للطالب بالجلوس لالمتحانات ما لم يكن قد حضر  %75أو يزيد من الساعات المقررة للمادة.
 )2يتكون االمتحان من امتحان تحريري وتمثل درجاته  %50وعملي وتمثل درجاته %50

 )3يعقد امتحانين خالل كل عام دراسي وتضاف نسبة  %30مما تحصل عليه الطالب في االمتحان االول
لالمتحان الثاني.
 )4تحسب نسبة  %30من الدرجات التي تحصل عليها الطالب في االمتحان النهائي للصف الثاني لما
يتحصل عليه في االمتحان النهائي للصف الثالث .ال يترتب على الرسوب في االمتحان النهائي للصف
الثاني أي تبعات من حيث المالحق وغيرها.

 )5يحدد عدد األسئلة وزمن االمتحان لكل مادة حسب عدد ساعات المقرر في تلك المادة.
 )6يشرف على االمتحان ويقوم بتطبيق اللوائح آنفة الذكر لجنة مكونة من رؤساء األقسام ويرأسها نائب العميد.
 )7تطبق اللوائح االكاديمية السائدة في جامعة الرازي على طالب الكلية ويستثنى من ذلك طالب الصف
الثاني كما جاء في الفقرة  4أعاله.
 .2الدرجات العلمية- :
يؤهل البرنامج الطالب لنيل درجة البكالوريوس شرف في علوم المختبرات الطبية بعد اجتياز المنهج

المرسوم بنجاح في أحد أفرع المختبرات الطبية و هي-:
 .1أمراض الدم والمناعة الدموية.
 .2الكيمياء السريرية.
 .3أمراض األنسجة وعلم الخاليا.
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 .4األحياء الدقيقة.
 .5الطفيليات والحشرات الطبية.

 .3المناهج- :

تقع المناهج في ثالث مراحل :مرحلة العلوم األساسية وتدرس موادها في الصف األول ،مرحلة المنهج
العام في المختبرات الطبية وتدرس مواده في الصفين الثاني والثالث ثم مرحلة المنهج المتقدم في المختبرات
الطبية وتدرس مواده في الصف الرابع و فيه يدرس الطالب فرعاً واحداً من فروع علوم المختبرات الطبية .يوزع

الطالب على الفروع المختلفة حسب- :
أ -نتيجة االمتحان للصف الثالث.

ب -رغبة الطالب حسب ما أوضحه في استمارة التقديم للتخصص.
ج -الحاجة القومية.
د ً-األداء األكاديمي للصفين األول والثاني إذا دعا األمر.
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2.7) Faculty of Business Administration
Introduction and rationale
The Bachelor of Business Administration is designed for students seeking to acquire a high
level of knowledge from a broad base of administration concepts to create solutions to
contemporary business problems. It provides students with the pillars of business education as
well as specialized options to propel them on their career paths. Hence, students will acquire
the skills needed to integrate business administration, marketing, accounting, and banking and
finance concepts through four years ( 8 semesters ) to develop strategies to improve short,
medium, and long-term organizational performance. The information sources of the
curriculum are national, regional, expert, and international reports.
The Bachelor of Business Administration provides a holistic approach to exploring business
by leveraging business courses as well as those required by the college. Students are exposed
to business and functional disciplines, the increased interdependence of these disciplines, the
larger role of business in society, and essential skills such as teaming, career management, and
critical thinking.
The Business Administration program curriculum constitutes the fundamental theories,
principles, concepts, and skill sets necessary for students to thrive in the professional business
world. Each required core course equips students with the knowledge and skills utilized in key
areas of business while building upon their social, competitive, and analytical intelligence. The
business administration program also augments its core curriculum with math, ethics, and
economics.
As students advance, they declare an option within the administration sciences program, or
specialized functional concentration, which presents a deep exploration of a specific functional
area in the study and practice of management. Students are provided with four academic
specialization options, including business administration, marketing, accounting, as well as
banking & finance. The specialized course offerings emphasize rigorous analysis of the
concepts and principles that are basic to an understanding of that specialized management field.
This is beside course work that relates theories and ideas to the operating practices and policies
of business organizations. These specializations provide a unique opportunity for students to
explore the workings of management and maintain a balance between the targets of economic
success and the limitations of increasing social and employment opportunities.
The Vision:
The Faculty of Business Administration is committed to developing itself to face up to the
local and international challenges in the areas of business studies through fostering engaged
learning, scholarly and creative work, community outreach, and student success in the job
market.
The Mission:
To provide scientific and practical knowledge in the fields of business studies, supply local
and external markets with highly skilled graduates in their respective fields, building up their
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capacities to handle the changes while maintaining the international university efficiency
standards.
The Goals
a) Curriculum goals:
a-1. Educational goals:
• Provide the students with the concepts of administrative sciences field (Business
Administration and Accounting and Finance).
• Provide the students with the theories and principles and schools of the
administrative sciences field.
• Provide the students with the strategies of the administrative sciences field.
• Provide the students with skills of practicing the administrative sciences in the
industry.
• Provide the students with skills of problem solving in the administrative sciences
field.
a-2 Services goals
• Provide the community with skilled graduates in different areas of business management
capable of handling complex business problems.
• Deliver services to the community through scientific and practical consultancies and
applied research.
• Offering top-class education to prepare a generation capable of dealing with modern
technology and the digital revolution.
• Enhance the cultural ties and relations with the educational institutions within and outside
Sudan.
• Activate collaborations and links with the public and private sectors by developing the
curricula of the college to match up with the requirements of the job market.
a-3 Research goals:
• Provide the students with the concepts of research
• Provide the students with the skills of how to determine the research problem
• Provide the students with the skills of how to collect the data
• Provide the students with the skills of how to analyze the data
• Provide the students with the skills of how to solve the problems and determine the findings
and recommendations
Curriculum key principles:
The Bachelor of Business Administration Programme employs a credit hour system; hence,
it is of 4-years duration, spread over 8 regular semesters, and consisting of 170 credit hours
after completing of higher secondary school certificate or equivalent.
Educational outcomes
a.1 Graduate competencies:
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The Bachelor of Business Administration Programme curriculum provides students with a
comprehensive management education of globally recognized best practices with the
flexibility of their adaptation to indigenous entrepreneurial and societal context. The
curriculum of the program ascends from general management education to specialization
in four business fields. General management skills like oral and written communication,
decision-making, leadership, and teamwork developed among the students at the initial
level of the program provide them with a solid foundation for more advanced studies at the
elective level during the subsequent stage.
Core courses taught integrate information and theories from various disciplines, including
communication, economics, financial accounting, quantitative methods, business strategy,
marketing, finance, organizational structure, and strategic management, and prepare the
students to think critically about business issues to enable them to develop strategic level
understanding and demonstrate comprehension of complex theoretical constructs in the
major business disciplines and technologies.
Thus, the main objective of the program is developing the unique leadership qualities
among the students required for successfully managing business functions, an
organizational unit, or an enterprise. It aims to develop students into broadly educated
business managers and executives who understand the nature of business as a whole, with
the tools and techniques applicable to a wide variety of business situations.
Upon completion of the program, many graduates go on to become successful
entrepreneurs, or to assume leadership positions in SMEs, major local and multinational
corporations, consulting firms, or government service.
In the field, the graduates are expected to be able to integrate human and other
organizational resources with continually developing technology, while nurturing the
entrepreneurial spirit that has always been one of the key characteristics of successful
businesses. They are expected to adapt and apply complex business theories as they build
an understanding of evolving organizational realities that require instant, skillful, and
ethical action as they aim through rapidly changing circumstances. They are also expected
to be able to identify key ethical, global, and social issues surrounding business-related
choices and make decisions that balance corporate values and socially responsible action.
a.2 Learning objectives/outcomes
Upon graduation the students are expected to:
• Demonstrate knowledge of the strategic management process and an ability to
assess industry attractiveness and the competitive environment.
• Explain how effective leaders use their interpersonal skills to promote change,
communicate vision, provide a sense of direction, and inspire employees.
• Successfully utilize the tools and techniques of managerial accounting to make
decisions about both day-to-day operations and long-term tactics and strategies.
• Utilize the tools and methodologies needed to solve marketing problems, including
developing marketing plans and the use of various marketing strategies.
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Apply fundamental processes, theories, and methods to business communication in
the workplace and the overall writing initiative.
Demonstrate an understanding of computer applications and proficiency with the
managerial applications of Internet technology, including the application of
management principles to business-to-consumer, business-to-business, and intra
business commercial ventures.
Identify and apply fundamental math concepts for operations and problem solving,
and apply basic statistical concepts and tools to correctly interpret the results of
statistical analyses.
Understand computer-based information systems and be able to use end-user
computing tools and infrastructures to apply and interpret functional business
knowledge.
Design organizations to make and implement specific business decisions under
given performance requirements.
Recognize the special opportunities and challenges presented by the global business
environment.

Educational Strategies and Methods:
The educational and learning methods used in this program are mainly lectures,
supplemented by other methods such as self-directed learning, practical application,
assignments, seminars, and discussion.
Assessment, Evaluation, and Feedback:
a-1 Curriculum Assessment:
a-1-1 Methods of assessment
i.
Formative assessment: by the feedback of the students
ii. Summative assessment: by
• Midterm exam 20%
• Assignments and other Course Work20%
• Final exam 60%
a-1-2 Assessment Tools:
• MCQs questions.
• Short answer questions.
• Long easy questions.
• Match questions.
• Problem Solving.
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2.8 Faculty of Information Technology

نبذة عن الكلية :
تسعي جامعة الرازي منذ تأسيسها الي تقديم خدمة تعليمية متميزة وفي العام 2014م بعد ترفيع كلية الرازي
الي جامعة تم اجازة منهج تقانة المعلومات ليصبح احدي كليات الجامعة تحت مسمي كلية تقانة المعلومات .وتم
بضم البرنامج لتأهيل الدراسين به بالمهارات التقنية والعلمية التي تمكنهم من االلمام بجميع جوانب واساليب
ادارة نظم وتقانة المعلومات بالكلية ولقد قامت الكلية منذ السنين السابقة بتخريج عدد خمس دفعات مشاركة في
تقانة المعلومات ولنا خطة في التوسع في فتح اقسام جديدة بالكلية مثل نظم المعلومات وهندسة البرمجيات و
علوم الحاسوب.

األهداف:
 .1تزويد الطالب بأساسيات المعرفة في مجاالت الحوسبة وتقنية المعلومات بما يؤهله من دخول المجال
المهني والقدرة على المنافسة في سوق العمل.
 .2تنمية قدرات الطالب ومهاراته في التفكير التحليلي واإلبداعي في مجال الحوسبة وتقنية
المعلومات.
 .3اعداد الطالب اعدادا يؤهله لمواصلة البحث العلمي في مجال الحوسبة وتقنية المعلومات.
 .4إدارة كل ما يتعلق بتقنية المعلومات في الكلية.
 .5تقديم دعم فني أفضل.
 .6اإلرتقاء باإلستخدام اإليجابي للبنية التحية لتقنية المعلومات.
 .7التحسين و التحديث المتواصل لموقع الكلية.
 .8التنسيق بين جميع وحدات الكلية.
 .9تعويض العمل المعتمد على الورق العادي بالخدمات اإللكترونية.
 .10دفع أعضاء هيئة التدريس و الطلبة ألستخدام تقنية المعلومات و إبداء الرأي فيها لتحسينها.
. .11توفير برامج لمساعدة و تثقيف المجتمع في مواضيع متعلقة بتقنية المعلومات.

الرسالة:
تطوير و دعم إستعمال تقنية

المعلومات في الكلية بإنشاء المبادرات و تقديم الدعم الفني لمنسوبي الكلية و الطلبة.

الرؤية:
اإلرتقاء بكلية علوم الحاسب و تقنية المعلومات لتحتل مرتبة أنجح كلية على مستوى الجامعة بتبني إستعمال
تقنية المعلومات على جميع األصعدة.

Vision:
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To make the College of Computer and Information Science the most effective
college in the University by utilizing and embracing the use of information
technology in all aspects.

Mission:
To promote and support the use of information technology in the college, by
creating initiatives and providing technical support for staff and students.

Goals:
1. Providing the student with the basics of knowledge in the fields of computing
and information technology to qualify him for entering the professional field
and being able to compete in the labor market..
2. Developing the student's abilities and skills in analytical and creative
thinking in the field of computing and information technology..
3. Preparing the student in preparation for continuing scientific research in the
field of computing and information technology.
4. Managing everything related to information technology in the college
5. Provide better technical support
6. Promote the positive use of the IT infrastructure.
7. Continuous improvement and updating of the college website
8. Coordination between all college units
9. Compensation for work based on plain paper for electronic services
10. Encouraging faculty members and students to use information technology
and express opinions on it to improve.
11. Providing programs to help and educate the community on issues related to
information technology.
: الورش
. م بخصوص تحديث المنهج الدراسي2017 تم عمل ورشة في عام

:اقسام الكلية
لدينا قسم واحد فقط هو تقانة المعلومات حسب المنهج المرفق ولدينا مقترح اضافة قسم نظم المعلومات تحت
. االجازة
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متطلبات القبول بالكلية:
 .1النجاح في الشهادة السودانية المساق العلمي .
 .2النجاح في الشهادة االجنبية
مدة الدراسة:
مدة الدراسة مقسمة على اربع سنوات بنظام الفصول الدراسية كل عام به فصلين دراسيين مجموع الفصول
الدراسية  8فصول دراسية .
خطة التخرج:
الكورسات التي تدرس في الفصل الدراسي االول:
1st semester
Credit
hours

Code

Course title

2

)Arabic (I

HS201

2

)English(I

HS203

2

)Islamic Culture(1

HS205

2

Study & Communication Skills

HS207

3

MS301 Discrete Mathematics

3

)MS302 Calculus(I

3

)Programming Structure (I

CS301

2

)Computer Skills (I

IS307

2
21

Sudanese Studies

HS208
Total

الكورسات التي تدرس في الفصل الدراسي الثاني:
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2nd semester

Code

Course title

Credit
hours

HS202

Arabic(II)

2

HS204

English(II)

2

HS206

Islamic culture (II)

2

MS303

Calculus (II)

3

MS304

Computer & Statistical applications(1)

3

IT301

Internet technology (I)

3

CS302

Programming Structure(II)

3

CE301

Digital Circuits Design

3

IS307

Computer Skills (II)

2
23

Total

:الكورسات التي تدرس في الفصل الدراسي الثالث
1st semester
Code

Course title

Credit
hours

IT307

Multimedia

3

HS211

Management Information System

3

MS305 Computer & Statistical applications(II)

3

MS307 Algebra and Analytic Geometry

3

IT308

Web Application

3

CS305

Data Structure

3

IT303

Computer Networks and Communication (I)

IT360

ELECT I/Introduction to Economics

Total

3
3
24
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:الكورسات التي تدرس في الفصل الدراسي الرابع
nd

2 semester
Code

Course title

Credit
hours

IT361

ELECT II/Introduction to Bus.Mgmt.

3

HS210

Issues and legislation information

2

IT301

Internet technology (II)

CS307

Operating System (I)

3

CS304

Database Concepts

3

CS310

Object Oriented Programming

3

IT304

Computer Networks and Communication
(II)

3

IT362

ELECT III/Principles of accounting

3

HS212

IT English

2
25

Total

3

:الكورسات التي تدرس في الفصل الدراسي الخامس
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1st semester
Code

Course title

Credit
hours

SE370

Software Engineering(I)

3

IT317

E-Business

3

IT306

Database Application

3

IT311

Data Mining

3

IT316

Operating System (II)

3

IS301

System Analysis and Design

3

CS315

Artificial Intelligence

3

MS309 Operation Research

3
24

Total

:الكورسات التي تدرس في الفصل الدراسي السادس
nd

2 semester
Code

Course title

Credit
hours

HS209

Research Methodology

2

IT313

Network Management

3

IT310

Oracle

3

CS307

Modeling and Simulation

3

IS308

Decision Support System

3

IT306

Database Management System

3

SE371

Software Engineering (II)

3

CS351

Expert Systems

3
23

Total
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:الكورسات التي تدرس في الفصل الدراسي السابع
st

1 semester
Code

Course title

Credit
hours

IT399

Training

4

IT315

Wireless and Mobile Network

3

CS311

Visual Programming

IT363

ELECT IV/Introduction to Bio Informatics

IT312

Information Security

IT600

GP-Continuation-1

3
3
3
2
18

Total

:الكورسات التي تدرس في الفصل الدراسي الثامن
nd

2 semester
Code

Course title

Credit
hours

IT314

Distributed Database

3

CS316

Human Computer Interaction

3

IT364

ELECT V/Object Oriented Analysis and
Design

3

IT600

Gp-Completion+Excremental

Total

4
13

:اللوائح االكاديمية
 والئحة. الكلية بها الالئحة االكاديمية المجازة من قبل الشؤون العلمية وكذلك النظام االساسي لكلية الحاسوب
. محاسبة الطالب والئحة االمتحانات
: مخرجات البرنامج
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تصف ما يتوقع أن يعرفه الطالب ويكون قادرا على القيام به بحلول موعد التخرج .وهي تتعلق بالمعرفة،
والمهارات ،والسلوكيات التي يكتسبها الطالب المقدمة من خالل البرنامج .تصف ما يتوقع أن يعرفه الطالب
ويكون قادرا على القيام به بحلول موعد التخرج .وهي تتعلق بالمعرفة ،والمهارات ،والسلوكيات التي يكتسبها
الطالب المقدمة من خالل البرنامج.
حيث أن الطالب بعد تخرجه من البرنامج سوف يكون لديه:
أ) القدرة على تطبيق المعرفة في مجال الحاسب والرياضيات.
ب) القدرة على تحليل المشكلة ،وتحديد وتعريف متطلبات الحوسبة المالئمة بهدف حلها.
ج) القدرة على تصميم وتنفيذ وتقييم األنظمة التي تعتمد على الحاسب ،والعمليات ،والمكونات ،أو
البرامج لتلبية االحتياجات المطلوبة.
د) القدرة على العمل بفعالية في فرق لتحقيق األهداف المشتركة.
ه) الفهم المهني واألخالقي والقانوني واألمني والقضايا والمسؤوليات االجتماعية.
و) القدرة على التواصل بشكل فعال مع مجموعة من الجماهير لغرض دعم وخدمة المجتمع والبيئة
المحيطة.
ز) القدرة على تحليل التأثير المحلي والعالمي للحوسبة على األفراد والمؤسسات والمجتمع.
ح) االعتراف بالحاجة إلى االنخراط في التطوير المهني المستمر والقدرة على تطبيقه.
ط) القدرة على استخدام التقنيات الحالية والمهارات واألدوات الالزمة لتطبيق الحوسبة.
ي) القدرة على استخدام وتطبيق المفاهيم التقنية الحالية في المجاالت األساسية لتقنية المعلومات والتي
تتضمن تفاعل اإلنسان مع الحاسب ،إدارة المعلومات ،البرمجة ،الشبكات ،وأنظمة شبكة اإلنترنت
والتكنولوجيات.
ك) القدرة على تحديد وتحليل احتياجات المستخدم وأخذها بعين االعتبار في اختيار وإنشاء وتقييم وإدارة
النظم الحاسوبية.
ل) القدرة على دمج الحلول المستندة على تقنية المعلومات بشكل فعال في بيئة المستخدم.
م) فهم أفضل الممارسات والمعايير وتطبيقها.
ن) القدرة على المساعدة في إنشاء خطة مشروع فعالة.
نظام سجالت الطالب:
بالكلية نظام سجل طالبي الكتروني يتم فيه حفظ جميع معلومات الطالب ومعلومات التواصل معهم ومع ولي
أمر الطالب  .ولكل طالب حساب علي المنصة التعليمية للجامعة .
أعضاء هيئة التدريس:
العدد
عضو هيئة التدريس
1
استاذ
1
استاذ مشارك
5
استاذ مساعد
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7
3

محاضر
مساعد تدريس
مجلس الكلية :يتكون مجلس الكلية على النحو اآلتي :
ًاالسمًً
الرقمً
العميد
أً ً.
نائب العميد
بً ً .
مساعد العميد او مساعديه
تً .
رؤساء االقسام االكاديمية
ثً .
اعضاء هيئة التدريس برتبة استاذ
جً .
ممثل اعضاء هيئة التدريس بكل قسم
حً .
إثنان من االساتذه المتعاونين
خً .
سكرتارية الكلية
دً.

الصفةًً
رئيسا
عضوا
عضوا
أعضاء
أعضاء
عضو
أعضاء
مقررا

المسئولية االكاديمية والواجبات:
يقوم عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس بالواجبات االتية لضمان خريج قادر علي تقديم كل ما هو مفيد في
سوق العمل مثل :
 .1تنفيذ النشاط العلمي واالداري بالكلية .
 .2اجتماع مجلس الكلية الجازة النتائج .
 .3عقد االمتحانات الفصلية والنهائية .
 .4عقد الورش والسمنارات الخاصة والعامة .
 .5رفع التقرير الشهري والسنوي لرئاسة الجامعة .
 .6وضع الميزانية السنوية ورفعها لرئاسة الجامعة .
 .7وضع وتنفيذ الخطة السنوية للكلية .
البنية التحتية للكلية:
يوجد بالكلية عدد  2الب مجهز لتدريس الطالب الجانب العملي في بعض المواد .
التوظيف والتشغيل والعمالة  :يوجد بالكلية عدد مقدر من الموظفين والعمالة  ،والكلية بها سكرتارية ومسجل
كلية ومشرفي الفرق المختلفة وعاملة نظافة .
كلمة العميد:
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تعتبر كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات بجامعة الرازي أحد صروح هذا البلد
المعطاء والتي لم تدخر جهدا ممثلة بمنسوبيها من طالب وخريجين وأساتذة في
المساهمة في التنمية واالزدهار الذي يشهده وطننا الحبيب .
كما أن الكلية تفخر بكونها تضم كوكبة مميزة من المتخصصين من أساتذة الجامعات
بدرجاتهم المختلفة في مجال تقنية المعلومات .وال زالت الكلية تواكب و تقود الركب
فها هي تسعي الضافة تخصصات جديدة بالكلية وكذلك الدراسات العليا ال سيما بعد
اكتمال مقومات البرنامج من قاعات ومعامل حاسوب مجهزة بأحدث
االجهزة متمثلة في القاعة الذكية التي تعتبر اكبر قاعة في السودان لتقديم التدريب العملي في دراسات
الحاسوب .
لقد تخرج من الكلية المئات من المتخصصين الذين يعملون في قطاع التعليم و تقنية المعلومات .والذي نأمل
أن يساهم الخريجون في سد الحاجة من الكوادر في قطاع التعليم الجامعي ومراكز األبحاث ونتطلع لنبقى
األفضل على المستوى المحلي واإلقليمي ونسعى لتحقيق الريادة العالمية.
وأخيـرا اتقـدم بأسـمى آيـات الشـكر والعرفـان إلى سعادة رئيس الجامعة ونائبه ومجلس األمناء لمـا يولونـه
مـن عنايـ ٍة مخلصـة ودعـم مسـتمر لجميـع منسوبي الكلية  ،وكمـا اتقـدم بخالـص الشـكر إلى سـعادة وكيل
الجامعة ومستشار رئيس الجامعة على دعمهم المستمر للكلية .
وهللا ولي التوفيق ،،،
د.محمد محمد سليمان اباظة
عميد كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات
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جامعة الرازي
كلية تقانة المعلومات
خطة التخريج لبرنامج بكالوريوس تقانة المعلومات
1st Academic Year
1st semester

Code

HS20
1
HS20
3
HS20
5
HS20
7
MS3
01
MS3
02
CS30
1

2nd semester
Cred
it
hour
s

Course title

Arabic (I)

Prerequisi
te

HS20
2
HS20
4
HS20
6
MS3
03

2

English(I)

2

Islamic Culture(1)

2

Study & Communication Skills

2

3
3

Programming Structure (I)

IS307

Computer Skills (I)

HS20
8

Sudanese Studies

3
2
2

Total

Arabic(II)
English(II)
Islamic culture (II)
Calculus (II)

IT30
1
CS30
2
CE30
1
IS307

Computer Skills (II)

21
2

nd

Course title

Total
Hours

2
2
2
3

3
3
3
3
2
23

Academic Year

1st semester

Code

Course title

Computer &
Statistical
applications(1)
Internet technology
(I)
Programming
Structure(II)
Digital Circuits
Design

MS3
04

Discrete Mathematics
Calculus(I)

Code

Cred
it
hour
s

2nd semester
Cred
it
hour
s

Prerequisi
te
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Code

Course title

Cred
it
hour
s

Prerequisi
te
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IT36
1

Multimedia
3

HS21
1

Management Information
System

MS3
05

Computer & Statistical
applications(II)

3

MS3
07

Algebra and Analytic
Geometry

3

IT308

Web Application

CS30
5

Data Structure

IT303

Computer Networks and
Communication (I)

IT360

ELECT I/Introduction to
Economics

HS21
0

3

3
3

Total

24

2

Internet technology
(II)

3

CS30
7
CS30
4
CS31
0

Operating System
(I)

3

IT36
2
HS21
2

3

3

IT30
1

IT30
4

3

ELECT
II/Introduction to
Bus.Mgmt.
Issues and
legislation
information

Database Concepts
Object Oriented
Programming
Computer
Networks and
Communication (II)
ELECT III/Principles
of accounting
IT English

Total

3
3

3
3
2
25

rd

3 Academic Year
st

2nd semester

1 semester
Code

Course title

SE37
0

Software Engineering(I)

IT317

E-Business

IT306

Database Application

IT311

Data Mining

IT316

Operating System (II)

IS301

System Analysis and Design

Cred
it
hour
s

Prerequisi
te

Code

HS20
9
IT31
3
IT31
0
CS30
7

3
3
3
3

IS308

3

IT30
6

3
58

Course title

Research
Methodology
Network
Management
Oracle
Modeling and
Simulation
Decision Support
System
Database
Management
System

Cred
it
hour
s

2
3
3
3
3

3

Prerequisi
te
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Artificial Intelligence

3

SE37
1
CS35
1

24

Total

3

Operation Research

Total

Software
Engineering (II)
Expert Systems

3
3
23

4th Academic Year
1st semester
Code

Course title

IT399

Training

IT315

Wireless and Mobile Network

CS31
1

Visual Programming

IT363

ELECT IV/Introduction to Bio
Informatics

2nd semester
Cred
it
hour
s

Prerequisi
te

IT31
4
CS31
6

4
3

IT36
4

3

IT312

Information Security

IT600

GP-Continuation-1

Total

IT60
0

3
3

Total

2
18

Total Hrs = 171
List of Possible Electives Courses
ELECT
I
ELECT
II
ELECT
III
ELECT
IV
ELECT
V

Code

Introduction to Economics
Introduction to Business
Management.
Principles of accounting
Introduction to Bio Informatics
Object Oriented Analysis and
Design
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Course title

Distributed
Database
Human Computer
Interaction
ELECT V/Object
Oriented Analysis
and Design
GpCompletion+Excre
mental

Cred
it
hour
s

3
3

3

4
13
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2.9 Faculty of Radiography
Dean’s Welcome to Elrazi university –Sudan/ in the
Faculty of Radiography
Welcome to the place where you will realize that hard work
and devotion go hand in hand to be able to achieve your
goals.
To achieve our ambitious strategic plan of providing our
students with a unique opportunity to be truly successful,
both nationally and internationally, we have appointed
eminent academic staff members and fully furnished and
equipped laboratories and radiology clinics with state-of-theart equipment in Elrazi Hospital, and learning tools.
We plan to enable the faculty to compete with those in the
best universities in the world through teaching the latest
globally developed technologies, upgrading the teaching
facilities, and improving existing programs.
Dr. Maha Esmeal Ahmed Esmeal -Associate Professor-Dean of /Faculty of Radiography- Elrazi
university, Email: maha¬_esmeal@yahoo.com
Introduction
Over more than 100 years, diagnostic radiology has evolved from the subtle art of interpreting
shadows on a blurred film to a complex and highly technologically evolved discipline, requiring a
large array of skills and knowledge. The specialist is a respected expert and radiology has become
an indispensable service. Medical Imaging has been proclaimed as one of the "eleven
developments that have changed the face of clinical medicine" during the last millennium,
according to the editors of the New England Journal of Medicine.
Our goal at Elrazi University – Faculty of Radiography/Sudan is to provide the highest level of
care at the level of expectations as one of the top universities in the world. We train our students
to face all aspects and challenges of our constantly evolving specialty and we offer exposure to all
fields and subspecialties of radiology. Not only will you acquire the professional skills you need,
but you will also share our high ethical values and professionalism - always with the best interest
of the patient in mind.
Medical Imaging is a fascinating specialty and constantly renewing itself. This makes for a thrilling
lifelong learning experience, and also a wonderful worldwide network of individuals who share
the same interest and passion for their specialty. This is the best choice!
The Faculty of Radiography – Elrazi University - Sudan aims to be the most respected of its kind,
as evidenced by the high quality of premises, up-to-date administration and governance, job- and
research directed instruction, to produce a very high quality of under graduates in their ethical,
professional and scholarly contribution. Its Mission is to develop the highest standards of academic
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and technical excellence. The various parts of this program aim to produce ethically responsible,
innovative, critically thinking professionals committed to meeting the imaging technology needs
of all communities in Sudan and the rest of the world, appropriately and efficiently. The curriculum
teaches the students how to learn and continue as lifelong learners.
VISION AND MISSION
The vision of this program is to be the first in Sudan in quality premises, excellent design and
implementation of modules, the fairest in the evaluation, and the best in the professionalism of
radiography and imaging technologists.
The mission of the radiography and imaging technology program is to graduate up-to-date
service and research-oriented technologists, with a strong commitment to solving relevant health
problems, in a rich science environment, aligning, as an active member, with a comprehensive
and devout health team. The curriculum follows the 'semester system' extending over 4 years:
full eight semesters
Program (Faculty) Objectives
The objectives of the Elrazi University- Faculty of Radiography are to:
1. Preparing qualified graduates in the field of medical imaging technology to satisfy the
needs of the employment market and development plans.
2. Providing students with theoretical knowledge and practical applications in various
aspects of radiological and imaging techniques
3. Qualifying students with the technical skills necessary to operate sophisticated diagnostic
imaging equipment, as well as those for simple maintenance, and troubleshooting
description.
4. Providing knowledge, skills, and attitudes needed to administer diagnostic medical
imaging units, and satisfy the requirements of quality control.
5. Acquisition of professional ethics and teamwork approach.
6. Provision of the theoretical and practical information needed for involvement in research,
and evidence-based imaging.
7. Development of self-education skills that qualify students for further continuous,
graduate, and self-education in their near future.
Faculty Departments
The department inside the faculty of radiography were medical diagnostic Radiography and
Diagnostic medical ultrasound.
Medical Diagnostic Radiography is an entry-to-practice program. It qualifies specialists in
medical technology to provide trusted accurate image for diagnosis and treatment of diseases. For
this, the program has adopted hands-on practical learning module to grantee high quality service.
General objectives:
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Qualify critical mass of diagnostic radiography specialists to work in health care units universities
and in research centers.
Specific objectives:
o Identify the normal and abnormal anatomy patterns in CT and MRI images
o Use CT and MRI instrumentations
o Employ advanced technologies in CT and MRI
o Apply quality control measures in CT and MRI
o Implement strategies to minimize the radiation dose to patients.
o efficiently communicate with peers and other healthcare colleagues.
o Conduct health and health-related researches.
Expected learning outcomes:
Upon completion of the program, successful graduates should be able to:
• Operate diagnostic radiographic instrumentation to optimise image quality and
• minimise radiation dose or other potential patient hazards.
• Employ protocols and techniques associated with diagnostic and interventional
• radiographic examinations procedures.
• Identify normal and abnormal imaging appearances within current diagnostic
• radiographic procedures.
• Use patient information management systems.
Also Diagnostic Medical Ultrasound is an entry-to-practice program. It qualifies specialists in
medical sonography (ultrasound sonologists) to provide trusted accurate diagnosis for prevention
and treatment of diseases. For this, the program has adopted hands-on practical learning module.
The module integrates clinical applications, ultrasound physics, sonographic identifications of:
anatomy, physiology, pathology and patho-physiology of human body.
General objectives
Qualify critical mass of Ultrasound specialists to work in health care units universities and in
research centers.
Specific objectives:
The program qualifies the students to:
• Identify the normal and abnormal anatomy patterns in Ultrasound images.
• Use Ultrasound instrumentations.
• Utilize advanced technologies in Ultrasound.
• Apply quality control measures in Ultrasound.
• Implement strategies to minimize Ultrasound dose to patients.
• efficiently teach, learn and communicate with peers and other
Healthcare colleagues.
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Conduct health and health-related research.

Expected learning outcomes:
Upon completion of the program, successful graduates should be able to:
o Provide physician with apt anatomic, pathologic, and/or Physiologic reports.
o Record, analyze, and process diagnostic data and other pertinent observations
o made during the Ultrasound exam.
o Demonstrate appropriate communication skills with patients and
o Colleagues
o Behave in a professional and ethical manner;
o Apply good health Ultrasound practices.
Staff information
Dean :- Associate professor –Dr.Maha Esmeal Ahmed Esmeal
– (Ph.D Diagnostic Radiology)
Email: maha_esmeal@yahoo.cm

Registrar :- Uz .Marwa Ezat Mohamed Almain
Email: MrwaEazt88@gmail.com

Academic staff
1- Dr. Hwida Mohammad Hassan Hammad
Assistant professor (PhD Medical Diagnostic
Ultrasound)
Email: hoaida223@gmail.com
2- Dr. Lana Haider Ahmed Suliman
Assistant professor (PhD Nuclear Medicine
Technology)
E-mail: Lana .haider22@yahoo.com
3- Mr. Abdulrahman Salahudeen Abdullateef
Mohammed
Lecturer ( MSc Diagnostic Radiological Imaging and MSc Radiation and
Environmental Protection)
E-mail: abdulrahmanrad@protonmail.com
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Amel Sami Hegazi Mohammed Salih
Senior Lecturer (MsC Diagnostic Radiologic
Technology)
E-mail: amel.mrs@elrazi.edu.sd

5- Sarah Suliman Mohammed Elhassan
Lecturer of Medical Diagnostic Radiology
saras8521@gmail.com
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برنامج علوم األشعة التشخيصية برنامج بكالوريوس الشرف في تكنولوجيا األشعة التشخيصية-
محاضرة

متابعة

عملي

المجموع

معتمدة

ساعات االمتحان

محاضرة

متابعة

Ex.Hr

عملي

L

TUT

PRA

TOT

CHR

L

TUT

المجموع

ARB I
111

Code

TOT

معتمدة

كود

إسم المادة
Course Title

كود
Code

إسم المادة
Course Title

ساعات االمتحان

عدد الساعات األسبوعية

عدد الساعات األسبوعية

CHR

Ex. Hr

PRA

السنــــــة األولـــــــــــى
الفصل الدراسي األول

الفصل الدراسي الثاني

اللغة العربية I
Arabic Language I

2

2

--

4

3

3

]ARB[II
121

ENG I
112

اللغة اإلنجليزية I
English Language I

2

2

---

4

3

3

]ENG[II
122

ISC/SC I
113

الدراسات اإلسالمية I
Islamic Studies I

2

2

---

4

3

3

ISC/SC
[II] 123

Math 114

الرياضيات

2

2

---

4

3

3

MET
124

اللغة العربية II
Arabic Language II
اللغة اإلنجليزيةII
English Language II
الدراسات اإلسالمية II
Islamic Studies II
لمصطلحات الطبية
Medical Terminology

GPhy I
115

الفيزياء العامةI
General Physics I
التشريح البشرى I
Human Anatomy I

Mathematics

HAn I
116
GChm 117

الكيمياء العامة والعضوية
Organic & General
Chemistry

اجملمـــــــــــوع

2

2

---

4

3

3

2

2

---

4

3

3

2

2

---

4

3

3

2

---

---

2

2

2

2

---

2

4

3

3

II

GPhy
125

الفيزياء العامةI
General Physics I

2

---

2

4

3

3

2

---

2

4

3

3

II

HAn
126

2

---

1

3

2

2

BICh 127

التشريح البشرى II
Human Anatomy II
الكيمياء الحيوية
BioChemistry

2

---

2

4

3

3

2

---

2

4

3

2

14

8

5

27

20

14

6

6

26

20

اجملمـــــــــــوع
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محاضرة

متابعة

عملي

المجموع

معتمدة

ساعات االمتحان

محاضرة

متابعة

Ex.H
r

عملي

L

TU
T

PRA

TOT

CHR

L

TUT

المجموع

Code

TOT

معتمدة

كود

إسم المادة
Course Title

كود
Code

إسم المادة
Course Title

CHR

ساعات االمتحان

عدد الساعات األسبوعية

عدد الساعات األسبوعية

Ex. Hr

PR
A

السنــــــة الثانية
الفصل الدراسي األول
ICom 211
RAD 212

213

Path I

مدخل لعلوم الحاسوب
Intro. to Computer Sciences
التمريض والعناية بالمريض
Care of Patient & Nursing
علم األمراض I

الفصل الدراسي الثاني

2

---

2

4

3

2

SDS 221

2

---

2

4

3

3

RAD 222

2

2

---

4

3

3

Phys II 223

الدراسات السودانية
Sudanese Studies
الوقاية من اإلشعاع
Radiation Protection
وظائف اعضاءII

Pathology I

2

---

---

2

2

2

2

---

1

3

2

2

2

1

---

3

2

2

Physiology II
Path II 224

علم األمراض II

2

1

---

3

2

2

2

---

1

3

2

2

2

---

2

4

3

3

2

---

1

3

2

2

2

---

2

4

3

3

2

---

---

2

2

2

Pathology II
RAD 214
RAD 215
216

Phys I

MELC 217
RAD 218

فيزياء اإلشعاعI
Radiation Physics I
التشريح اإلشعاعي
Radiographic Anatomy
وظائف األعضاء I
Physiology I
االليكترونيات الطبية
Medical Electronics
أساسيات علوم األشعة

2

---

1

3

2

2

RAD 225

2

2

---

4

3

3

RAD 226

2

1

---

3

2

2

DRT 227

2

---

---

2

2

2

DRT 228

2

---

---

2

2

2

CMED
229

Fundamental of Radiologic
Sciences

اجملمـــــــــــوع

16

5

5

26

20

فيزياء اإلشعاعII
Radiation Physics II
التشريح المقطعي
Cross Sectional Anatomy
أجهزة األشعة I
Radiation Instrumentation I
تقنية فحوصات األشعة I
Radiographic Technique I
طب المجتمع
Community Medicine

المجمـــــــــــوع
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محاضرة

متابعة

عملي

المجموع

معتمدة

ساعات االمتحان

محاضرة

متابعة

L

TUT

PRA

TOT

CHR

Ex.Hr

L

TUT

عملي

Code

المجموع

كود

TOT

معتمدة

إسم المادة
Course Title

كود
Code

إسم المادة
Course Title

ساعات االمتحان

عدد الساعات األسبوعية

عدد الساعات األسبوعية

CHR

Ex. Hr

PRA

السنــــــة الثالثة
الفصل الدراسي الثاني

الفصل الدراسي األول

2

4

3

3

RAD 321

تقنية التصوير باألشعة المقطعية
CT Imaging Technique

2

---

2

4

2

3

2

4

3

3

DRT 322

2

---

1

3

2

2

RAD 323

تقنية التصوير اإلشعاعيII
Radiographic Photography II
تقنية التصوير بالرنين المغنطيسي.
MRI Imaging Technique

2

---

1

3

2

2

2

---

2

4

3

3

2

1

---

3

2

2

RAD 324

1

---

3

2

2

RAD 325

أجهزة و فيزياء الموجات فوق الصوتية
Ultrasound Physics and
Instrumentation
تقنية الطب النووى
Nuclear Medicine Technique

2

---

2

4

3

3

2

---

1

3

2

2

1

3

2

2

DRT 326

2

---

2

4

3

3

12

12

4

-

CP

DRT
311

تقنية فحوصات اإلشعة II
Radiographic Technique II
تقنية التصوير اإلشعاعى I
Radiographic Photography I
أجهزة األشعة II
Radiation Instrumentation II
األحياء اإلشعاعية
Radiation Biology

RAD 315

فيزياء وأجهزة الرنين المغنطيسي
MRI Physics and Instrumentation

2

RAD 316

فيزياء وأجهزة الطب النووي
Nuclear Medicine Physics

2

---

---

---

DRT 312
DRT 313
RAD 314

317

CP

التدريب السريري I

2
2

-----

327

Clinical Practice I
RAD 318

المجموع

أساسيات التصوير المقطعى
Basic of CT Radiography

فحوصات األشعة الخاصة
Special Radiographic
Investigations

2

1

---

3

2

14

3

18

35

20

التدريب السريري II
Clinical Practice II

---

---

12

12

4

2
12
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محاضرة

متابعة

عملي

المجموع

معتمدة

ساعات االمتحان

محاضرة

متابعة

L

TUT

PRA

TOT

CHR

Ex.Hr

L

TUT

عملي

Code

المجموع

كود

كود
Code

TOT

معتمدة

إسم المادة
Course Title

إسم المادة
Course Title

ساعات االمتحان

عدد الساعات األسبوعية

عدد الساعات األسبوعية

CHR

Ex. Hr

PRA

السنــــــة الرابعة
الفصل الدراسي األول
InRad 411

فحوصات األشعة التداخلية
Intervention Radiography
ضمان الجودةاإلشعاعي
Radiographic Quality Assurance
إدارة أقسام األشعة
Radiology Departments.
Management
تقنية الموجات فوق الصوتية
Ultra Sound Technique

APRS 415

تطبيقات الحاسوب في علوم األشعة
Computer Applications in
Radiology Sciences
التدريب العملى III
Clinical Practice III

RAD 417

طرق البحث واإلحصاء الحيوي
Research Methodology & Bio-Stat

DRT 412
RAD 413

RAD 414

416

CP

اجملمـــــــــــــــــوع

الفصل الدراسي الثاني

2

---

1

3

2

2

MIF 421

2

--

2

4

3

3

RAD 422

2

---

---

2

2

2

Proj 423

معالجة الصور الرقمية
Medical Informatics
علم األمراض اإلشعاعي
Radiographic Pathology
مشروع التخرج
Project

2

---

1

3

2

2

DRT 424

الدراسة الموجهة

2

---

1

3

2

2

425

CP

---

---

18

18

6

--

DRT 426

2

---

2

4

3

3

25

37

20

2

---

---

2

2

2

2

2

---

4

3

3

---

---

6

6

6

---

---

2

2

4

2

---

Directed Study
التدريب العملى IV
Clinical Practice IV

---

---

18

18

6

---

السمنار

---

---

2

2

1

---

Seminar
12

---

اجملمـــــــــــــــــوع

68

4

4

30

38
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Pharmacy B.Sc. Curriculum 2021
Total Credit Hours 151: (20 Preparatory + 131 Program)
1st Year: Preparatory
st

1 Semester

2

nd

Semester

Arabic Language I
(3)

Arabic Language II (3)

English Language I
(3)

English Language II
(3)

Islamic Studies I
(3)

Islamic Studies II (3)

Mathematics (3)

Medical Terminology
(2)

2nd Year
st

1 Semester
Intro. to Computer
Sciences (3)
Care of Patient &
Nursing (3)

Pathology I (3)

Radiation Physics I (2)

Radiographic Anatomy
(3)

General Physics I
(3)

General Physics I (3)

Human Anatomy I
(3)

Human Anatomy II (3)

2

3rd Year

nd

st

Semester

1 Semester

1 Semester

2nd Semester

CT Imaging
Technique (2)

Intervention
Radiography (2)

Medical Informatics (2)

Radiographic
Photography I
II (3)

Radiographic
Photography II (2)

Radiographic Quality
Assurance (3)

Radiographic
Pathology (3)

Physiology II
(2)

Radiation
Instrumentation II
(2)

MRI Imaging
Technique
(3)

Radiology
Departments.
Management (2)

Project (6)

Pathology II (2)

Radiation Biology (2)

Ultrasound Physics
and Instrumentation
(3)

Ultra Sound Technique
(2)

Directed Study (2)

Radiation Physics II (2)

MRI Physics and
Instrumentation (2)

Nuclear Medicine
Technique (2)

Computer Applications
in Radiology Sciences
(2)

Clinical Practice IV (6)

Cross Sectional
Anatomy (3)

Nuclear Medicine
Physics (2)

Special Radiographic
Investigations (3)

Clinical Practice III (2)

Seminar (1)

Radiation
Instrumentation I (2)

Clinical Practice I (4)

Clinical Practice II
(4)

Research Methodology
& Bio-Stat (3)

Radiographic
Technique I (3)

Basic of CT
Radiography (2)

(17 Cr)

(16 Cr)

Sudanese Studies
(2)

Radiographic
Technique II (3)

Radiation Protection
(2)

2

4th Year

nd

Semester

st

Physiology I (2)

Organic & General
Chemistry (2)

Medical Electronics (2)
BioChemistry (3)

Fundamental of
Radiologic Sciences
(2)

Community Medicine
(2)

(20 Cr)

(20 Cr)

Preparatory year
37 credits (22%)
* Taken during following summer

(20 Cr)

(20 Cr)

(18 Cr)

College
Requirements 49 Credits (31%)

University requirements:
23 Credits (13%)

Core Department Requirements
63 Credits (36%)

** The selection of technical elective course should take with the consent of student academic advisor *** No advisor’s consent is needed
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-:نظام الدراسة ومدتها
:أ) نوع الدراسة
.دراسة نظرية وعملية وفق نظام الساعات المعتمدة لدرجات الشرف
:ب) مدة الدراسة

 ساعة معتمدة20  أسبوع) حيث يحتوي كل فصل دراسي على16  فصول دراسية ومدة الفصل الدراسي8 (  سنوات4 مدة الدراسة

 ساعة12  ساعة معتمدة كحد أدني باإلضافة إلى التدريب العملي بين الفصلين الدراسيين لمدة شهر ما يعادل12كحد أقصى و
. ساعة في األسبوع للسنة الرابعة18في األسبوع للسنة الثالثة و

-:شروط القبول

.) وفق شروط القبول بجامعة الرازي (مساق علمي أحياء:الشروط العامة
:نظام تقويم البرنامج

عن طريق االمتحانات الشفهية والتحريرية واالختبارات الدورية وامتحانات العملي على حسب مطلوبات التقويم الذاتي لبرنامج

.)الجامعة (المباشر وغير المباشر
Course Description (Course Title, Lecture, Tutorial, Practical, Credit Hours)
First year
Mathematics - Math 114 (2, 2, 0, 3)
The course gives students a broad overview of the basic elements contained in the course and
student should be able to know all the calculation methods as introduction to radiological math
and physics
General Physics- GPhy I 115 (2, 0, 2, 3)
The course gives an overview of general physics with more stress of the various form of energy.
A series of extensive practical laboratory experiment are conducted to reinforce the theoretical
aspect of the course.
Human Anatomy I - HAn 116 (2, 0, 2, 3)
The course gives abroad overview of the basic elements contained in the course. It is designed to
extend the student's knowledge of anatomy in those areas relevant to the Practice of diagnostic
radiography, sonography, nuclear medicine and radiotherapy. Students would be taught to locate
the human body structures by their surface markings.
General Chemistry - GChm 117 (2, 0, 1, 2)
The course is designed to comprise adequate knowledge of the atomic structure, chemical bonding
and chemical properties of matter.
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Medical Terminology - MET 121 (2, 0, 0, 2)
Pathologic manifestations on the radiograph and the subsequent technical variation required to
produce an optimal diagnostic examination.
General Physics I- GPhy 125 (2, 0, 2, 3)
The course gives an overview of general physics with more stress of the various form of energy .
A series of extensive practical laboratory experiment are conducted to reinforce the theoretical
aspect of the course.
Human Anatomy II - HAn 126 (2, 0, 2, 3)
The course gives abroad overview of the basic elements contained in the course. It is designed to
extend the student's knowledge of anatomy in those areas relevant to the Practice of diagnostic
radiography, sonography, nuclear medicine and radiotherapy. Students would be taught to locate
the human body structures by their surface markings.
Bio Chemistry - BICh 127 (2, 0, 2, 3)
The course enables students to appreciate the mechanism of radioactive substances labeling with
organic substances in nuclear medicine testing procedures.
Second year
Introduction to computer science - ICom 211 (2, 0, 2, 3)
The course will include theory and practical in the uses of computers and component of computers
and is suitable as a multi-disciplinary approach.
Radiation Physics-I and II (2, 0, 1, 2)
Designed to present the fundamental physics principles required for an understanding of the
production of radiation, interaction of radiation with matter, dosimetry and the varying imaging
and therapeutic modalities.
This course enables the students to know the nature of electromagnetic and spectrum of radiation,
waves and quanta properties of electromagnetic radiations, fundamentals of radio activity.
Care of patient and nursing - RAD 212 (2, 0, 2, 3)
The course give a broad over view of the basic elements contained in the course, it introduce
students to bed guide radiography of patients especially those with special condition such as
intravenous drips , oxygen therapy , respirators , traction, tube drainage and those in the intensive
care unit.
Pathology I - Path 213 (2, 2, 0, 3)
Introduce theories of diseases and the pathophysiologic disorders that affect the healthy system.
Etiology, clinical manifestation, path physiologic responses.
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Radiation Physics 1 - RAD 214 (2, 0, 1, 2)
Designed to present the fundamental physics principles required for an understanding of the
production of radiation, interaction of radiation with matter, dosemetry and the varying imaging
and therapeutic modalities.
This course enables the students to know the nature of electromagnetic and spectrum of radiation,
waves and quanta properties of electromagnetic radiations, fundamentals of radio activity.
Radiographic Anatomy - RAD 215 (2, 0, 2, 3)
The course is declaimed to extend student's knowledge of anatomy in those areas relevant to the
practice of diagnostic radiography. Students would be taught to locate the structures of the body
by their surface markings, introduction to imaging modalities
Physiology I - Phys I 216 (2, 1, 0, 2)
The courses offer learning experiences, which enable the students to understand normal body
functions in order to explain deviations from normal in physiological stress and disease. The
courses emphasize the mechanisms, which control the various organ systems and their integration
Medical Electronics - MELC 217 (2, 0, 0, 2)
To give a broad overview of the basic elements contained in the course.
Fundamentals of Radiological Science - RAD 218 (2, 0, 0, 2)
History of X-rays, radiation protection, radiographic exposure and the role of radiology in the
medical environment. An introduction to common modalities in diagnostic radiology, radiation
therapy, nuclear medicine, computed tomography, ultrasound, and special procedures.
Radiation Protection- RAD 222 (2, 0, 1, 2)
The course develops an awareness of the potential hazards in Radiology departments and its
immediate surroundings. It ensures that the student takes reasonable preventive remedial measures,
and that he knows the action he should take when an accident occurs, having due regard to the
result of this action on the normal functioning of the department.
It provides students with the basic theory of hazards of radioactivity and precaution taken to
minimize the risk.
It provides students with radiation measurement how to deal with radiation accident and
emergencies in nuclear medicine department.
Physiology II -Phys II 223 (2, 1, 0, 2)
The course gives a broad overview on the basic elements contained in the course. It is designed
to build on the basic knowledge of physiology gained by students previously. Physiology of
cells, tissues and systems are covered. Special emphases are placed on the function of body
systems which are of relevant to technologist in an imaging department
Pathology II - Path II 224 (2, 1, 0, 2)
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Content is designed to introduce theories of disease causation and pathophysiologic disorders that
compromise healthy human systems. Etiology, pathophysiology, age specific responses, clinical
manifestations, the diagnostic procedures, complication of selected diseases, and the treatment
and/or management are presented.
Radiation Physics II - RAD 225 (2, 0, 1, 2)
Designed to present the fundamental physics principles required for an understanding of the
production of radiation, interaction of radiation with matter and the varying imaging and
therapeutic modalities.
This course enables the students to know the nature of electromagnetic and spectrum of radiation,
waves and quanta properties of electromagnetic radiations, fundamentals of radio activity.
Cross section Anatomy - RAD 226 (2, 0, 2, 3)
The course is designed to give students a good knowledge on sectional anatomy, so that they would
be more familiar with the various cross-sectional appearances of the human body that lends itself
important in general radiographic imaging and in computerized imaging of the human body.
Radiation Instrumentations I- DRT 227 (2, 0, 1, 2)
The student would be expecting to operate the equipment effectively and efficiently and recognize
minor equipment faults that may develop and the necessary action to prevent damage to the
equipment. He will also be expected to evaluate the performance of this equipment and associated
equipment, so it is of recommended standard of operation and performance, likewise he could be
expected to perform routine equipment testing with the basic skill.
Radiographic Technique I - DRT 228 (2, 0, 2, 3)
This course will introduce to and familiarize the student with the basic routine of radiographic
positioning, shielding techniques, and related terminology. Actual radiographs are included for
analysis of proper positioning and overall image quality.
Community Medicine - CMED 229 (2, 0, 0, 2)
Introductory lecture, Health system in Sudan, History of Public Health In the World, Primary
Health Care, The Health Care System in Sudan - structure and Function at each level, Socio
Cultural Dimension in Health,1. Principles of Sociology and the Behavioural Sciences, Sodal
Structures and Social Organisation, 2. Principles of Social Psychology, 3. Application of Sodology
In Health and Development, principles of environmental healthprinciples of environmental health,
principles and practice of information, education and communication. principles of nutrition and
applied nutrition, maternal health, child health and family welfare, principles and application of
epidemiologic methods in health research, biostatistics, principles of tropical medicine, national
health programmes, community mental health, occupational health, health care of the aged andthe
disabled, health care of tribal people, desert medicine, voluntary sector in health, health care
administration and health management
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Third Year
Radiographic Technique II - DRT 311 (2, 0, 2, 3)
This course will introduce to and familiarize the student with the basic routine of radiographic
positioning, shielding techniques, and related terminology. Actual radiographs are included for
analysis of proper positioning and overall image quality.
Radiographic Photography I -DRT 312 (2, 0, 2, 3)
This course is designed to provide the student with necessary knowledge regarding x-ray image
formation x-ray film, intensifying screen, x-ray cassette, film processing, processing chemical
(developer and fixer) processing equipment, film handling the processing area, darkroom.
Radiation Instrumentations II - DRT 313 (2, 0, 1, 2)
The student would be expecting to operate the equipment effectively and efficiently and recognize
minor equipment faults that may develop and the necessary action to prevent damage to the
equipment. He will also be expected to evaluate the performance of this equipment and associated
equipment, so it is of recommended standard of operation and performance, likewise he could be
expected to perform routine equipment testing with the basic skill.
Radiation Biology - RAD 314 (2, 1, 0, 2)
- Students would know the effects of ionizing radiations on the living cells, and the
mechanisms by which they produce these effects on the different types of tissues. Also to
differentiate between the various types of tissues according to their radio sensitivities, and
how to modify them using radio sensitizers in the treatment of radio resistant tumors. They
would also be able to protect sensitive patient's organs from the effects of radiation.
- This course deal with the effects of ionizing radiation on living systems , it high lights the
mechanism of radiation damage radio sensitivity of cells early and late effects
MRI Physics and Instrumentations- RAD 315 (2, 1, 0, 2)
The course explores the basic physical and technical principles of MRIScan, related clinical
applications, system component image characteristics, quality control methods limitations and
advantages and future development
Nuclear Medicine Physics and Instrumentations - RAD 316 (2, 0, 1, 2)
Gives a broad overview of the basic elements contained in the course. The course provides the
theoretical basis that would enable the graduate radiologic technologist to perform simple N.M.
procedures.
Clinical Practice I &II - CP 317 - CP 327 (0, 0, 12, 6)
Clinical Practice 1
This course provides basic information concerning ethical and legal behavior in a health care
environment. patient care principles, radiation protection measures, The student is taught to
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perform radiographic procedures the upper extremity, shoulder girdle, chest, and thorax, Lower
extremity, Vertebral column,. Hand-on instruction in the proper use of fixed and mobile
radiographic equipment and application of theoretical principles are demonstrated in a laboratory
setting.
This course should consign with the theoretical background of the technical procedures,
photographic theories as well, Subsequent hands-on experience is provided under the direct
supervision of qualified radiographers.
Clinical Practice 2
This course provides basic information concerning ethical and legal behavior in a health care
environment. Patient care principles, radiation protection measures, The student is taught to
perform radiographic procedures the upper extremity, shoulder girdle, chest, and thorax, Lower
extremity, Vertebral column., Skull, abdomen, Dental radiography ,Contrast media applications
and drugs used in the X-Ray department . Hand-on instruction in the proper use of fixed and mobile
radiographic equipment and application of theoretical principles are demonstrated in a laboratory
setting. This course should consign with the theoretical background of the technical procedures,
photographic theories as well, Subsequent hands-on experience is provided under the direct
supervision of qualified radiographers.
Fourth Year
CT Radiography - RAD 318 (2, 1, 0, 2)
The course explores the basic technical principles of CT Scan, related clinical applications ,
system component image characteristics , quality control methods limitations and advantages and
future development .
Radiographic Photography II - DRT 322 (2, 0, 1, 2)
This course is designed to provide the student with fundamental of radiographic imaging. The
response of film emulsion and screen to radiation and light, the effects of the exposure factors on
the emulsion the radiographic image. Film faults principles of photofluorography, film
identifications are also studied.
Magnetic Resonance Imaging Technique - RAD 323 (2, 0, 2, 3)
This course will provide the student with imaging techniques related to the CNS, neck, thorax,
musculoskeletal system and abdomino-pelvic regions. Specific clinical application, coils that are
available and their use, considerations in the scan sequences, specific choices in the protocols (ie:
slice thickness, phase direction, flow compensation), and positioning criteria will be covered in
this course. Anatomical structures and the plane that best demonstrates anatomy will be discussed
as well as signal characteristics of normal and abnormal structures.
This course outlines the critical criteria relevant to the acquisition of high quality images of various
anatomical regions. Due to different considerations for the various regions in the body, imaging
protocols vary. This course allows the student to study the variations in the imaging parameters
for specific body regions and the resultant effect on the signal characteristics and the anatomy
75

2021G

Elrazi University Bulletin

represented. Evaluation criteria for determining the quality of images allows technologists a better
understanding of what constitutes a high quality image. In a competency-based educational
system, this course is completed prior to competency examinations to allow a better understanding
of what is necessary for achieving high quality images.
Ultrasound Physics and Instrumentations - RAD 324 (2, 0, 2, 3)
This course provides students with a detailed study of son graphic physics and instrumentation
information including the principles of ultrasound and its propagation through tissues, transducers,
pulse-echo imaging and instrumentation, image storage and display, Doppler, artifacts, quality
assurance and bio-effects.
This course provides students with a detailed study of son graphic physics information
including:the physical principles underlying the nature, production, propagation and attenuation
of ultrasound to enable the student to understand the application of ultrasound in medical
diagnosis, The student will also be able to understand the construction, physics, characteristics,
controls and operation of ultrasound equipment so as to enable the student to consistently produce
high quality ultrasound images for diagnostic purposes
Nuclear Medicine Technique - RAD 325 (2, 0, 1, 2)
This subject will introduce the students to the nuclear medicine techniques by using all the Nuclear
Medicine applications
Special Radiographic Investigations - DRT 326 (2, 0, 2, 3)
To give a broad overview of the basic elements contained in the course. This course introduces
students to certain radiographic examinations not undertaken routinely.
Interventional Radiology - InRAD 411 (2, 0, 1, 2)
The course describes the theory and practical application of interventional radiology,
(angiography, CT, MRI, Ultrasound)
Radiographic Quality Assurance - DRT 412 (2, 0, 2, 3)
This course consists of lectures and demonstrations on the techniques of evaluating imaging,
therapeutic and processing equipment for operation recording to manufacturer's specifications.
Also consist of an introduction to the concepts of quality control and quality assurance in the
radiology department. Includes the study of quality assurance tests for radiographic machines and
film processors. Various Q.C. laboratory experiments will be performed.
Radiology Departments Management - RAD 413 (2, 0, 0, 2)
The course is divided between lectures and time spent in the hospital under the direction of the xray department senior superintendent.
Ultrasound Technique - RAD 414 (2, 0, 1, 2)
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This course is a study of the clinical applications within the specialty of abdominal and small parts
ultrasonography. Topics of discussion include the correct use of all technical and medical terms
that are necessary for a complete discussion of sonographic procedures within abdomen and small
parts, related clinical symptoms and laboratory test, normal versus abnormal sonographic patterns
of the anatomy studied, related disease processes and sonographic protocol for each of the exams
covered in the course.
Computer Applications in Radiology Science - APRS 415 (2, 0, 1, 2)
The course will include theory and practical in the application and use of computers and is suitable
as a multi-disciplinary approach.
Clinical Practice III and IV - CP 416 - CP 425 (0, 0, 12, 6)
Clinical Practice III
This course focuses on students learning to perform radiographic procedures of the clinical of 1,2
.in addition of the special examinations , radiation protection, ethics and professional conducts.
Subsequent hands-on experience is provided under the direct supervision of qualified
radiographers.
Clinical Practice IV
This course focuses on students learning to perform radiographic procedures of the clinical of 1,
2, 3 .in addition of the special examinations, radiation protection, ethics and professional conducts.
Subsequent hands-on experience is provided under the direct supervision of qualified
radiographers
Research Methodology and Biostatistics - RAD 417 (2, 0, 2, 3)
This course describes the introduction to methods and techniques of research in the radiological
science and the topics include basic terminology of research, qualitative, quantitative methods,
basic research design and data analysis techniques. Also the course will use to provide a statistic
course especially for health science measures using techniques and data structures relevant to
clinical investigation.
Medical Informatics - MIF 421 (2, 0, 0, 2)
Introduction: What is MI, Medical standards (DICOM and HL7) – how they work, and why they
make sense, HIS, RIS, PACS. IHE and workflow integration, Big Data in hospitals, Basic medical
imaging: acquisition, diagnostic display, enhancement and analysis, Advanced medical imaging:
CAD and advanced diagnostic image processing, Networking and teleradiology, Security and
confidentiality in medicine, Clinical modeling and performance optimization, Patient flow
analysis. Scheduling problems, Clinical decision support, Clinical software development. Medical
startups
Radiographic Pathology - RAD 422 (2, 2, 0, 3)
The course discusses pathologic manifestations on diagnostic images and the subsequent technical
variations required producing an optimal diagnostic examination.
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Direct Study - DRT 424 (0, 2, 2, 2)
1. The student should study a selected case with certain pathological finding.
2. The student’s follows-up the case while diagnostic imaging procedures are carried out
in the imaging department.
3. The student should write a report about the case to be presented in the presence of the
class and assessors.
Seminar - DRT 426 (0, 0, 2, 1)
1. The student should select a topic related to the medical imaging technology ( General
and special radiology, computerized tomography, digital subtraction radiography, rareearth technology, image quality, high frequency x-ray generation, imaging brain tumors,
day-light processing, and manipulation of traumatic patient communication, patient
education, battered child syndrome or any other topics
2. The student will enumerate, describe discuss imaging modalities
3. The seminar should be presented in the presence of the class and assessors.
Academic Regulations and Program Educational Objectives
Academic Regulations:
The mission of the radiography and imaging technology program is to graduate up-to-date service
and research-oriented technologists, with a strong commitment to solve relevant health problems,
in a rich-science environment, aligning, as an active member, with a comprehensive and devout
health team. The curriculum follows the 'semester system' extending over 4 years: full eight
semesters and short summer units. The first two semesters form the common preparatory year with
medical and other health sciences programs. The third semester, and partly the fourth semesters
are common to all departments of the program. The fourth to eighth semesters constitute mainly
the specialization stage.
The program applies the entry requirements, semester, modular and credit hour plans adopted by
other Elrazi University programs and abides by the Academic Regulations. The qualification will
be (honors) RAD.
Program Educational Objectives:
Program (Faculty) Objectives
A graduate of the Faculty of Radiography should be able to:
1. Adopt the strategies of the Elrazi University- Sudan and abide by its objectives, rules and
regulations .
2. Observe, in his/her practice, the health professional ethics which agree with the Nation’s
values, beliefs and norms (as stated by Sudan Allied Health Professions’ Council), and
maintain good and honest relations with her/his patients, their families, his/her colleagues
across all sectors involved in health.
3. Integrate basic, technical, clinical nursing and laboratory sciences in solving imaging
problems of the individual relevant to radiological sciences and practice.
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4. Use scientific knowledge in radiology and imaging, according to known methods of
problem solving and integration, and show understanding of the scientific structural
(anatomical), functional (physiological, biochemical), morbid (microbiological,
pathological), and technical (physics and equipment) therapeutic (pharmacological)
background related to the problem.
5. Attend professionally when imaging a patient with an emergency or multiple trauma and
perform life-saving procedures and critical care, and decide and act properly on cases
needing consultation with colleagues or referrals to specialized centers or personnel.
6. Show patience and tolerate when sitting and/or standing for relatively longer time in doing
works, especially indicated by patient or unit conditions, well beyond working hours.
7. Handle chemical, biological and dangerous materials or ionizing radiations with caution
and safety using the scientific approaches stated in procedures for dealing with these
materials or radiations.
8. Interact with patient and family in a friendly and humane manner and perform the medical
history and physical examination according to the standard scheme, enough to carry out
responsibilities of patient hygiene, prevention from injury, and vital sign recording
according to the prescribed procedures.
9. Obtain radiograph or other images from patients in the proper and timely manner and in a
professional way, considering the technicalities and limitations of the machines in use.
10. Accept to work in all settings, urban or rural, served or under-served, according to needs,
and acts to improve health service delivery systems both quantitatively and qualitatively.
11. Encourage community participation in patient and community health and help in recruiting
various sectors in defining relevant health-related problems, planning and providing
suitable imaging solutions, recognizing the community beliefs, ethics and traditional
practices.
12. Adhere to the “health team” approach, acting as an efficient member, accepting labor and
responsibilities given to its members, and promoting both effectiveness and homogeneity
among members.
13. Continue to consider elements of efficiency, costing and economic implications in her/his
radiological and imaging interventions.
Work shop and Training Handed :
1) Acquire the skills of teaching, learning and communicating efficiently to carry out her/his
duties in health education of explaining procedures to patients and in winning the
confidence of them and their families.
2) Show respect to patients, supervisors, and colleagues, using satisfactory communication
with them together with keeping confidentiality in all levels of communication and care.
3) Acquire the skills of independent learning and contribute to availing opportunities for
planning and implementing continuous educational activities to upgrade her/his own
abilities and those of her/his colleagues in the health team, benefiting from information
technology.
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4) Carry out health, or health-related research in imaging, alone or with other members of a
team in health or other relevant sectors, particularly medical physics and quality control,
using known and approved scientific methods.
5) Use computers in word processing of (both Arabic and English), presentations,
spreadsheets, statistic packages and graphics to achieve success in other objectives of
her/his career.
Dr.Maha Esmeal Ahmed Esmeal -Associate professor-Dean of /Faculty of Radiography- Elrazi
university
Email: maha_esmeal@yahoo.com
Editor in international scientific journal:
1-IJSR JOURNAL (International Journal of Scientific Research) from 2016 till current
2 -IOSR journal-IOSR Journal of Dental and Medical Sciences (IOSR-JDMS) from 2016
till current
• Picture archiving and communication system , NUSU-2017 /National university -Sudan
• Basic Cert ificate in Teaching ,NUSU-2018 /National university -Sudan
• Communication ,NUSU-2018/National university -Sudan
• Black board (e learning )-Najran university –from (3-1-1433 to 5-1-1433)
• Preparation for KPIs ,communications ,implementation and development plans at Najran
university in collaboration with Brunel University-London (18-20 February 2012.
• Organization and assessment of student –Najran university-Development and quality
department (17to 18-4-2012).
• Use technology in teaching student –Najran university-9-to 10-2012)( 10 practical hours).
• New directions and methods in teaching –Najran university-(1-to 2-10-2012)(10 practical
hours) Najran university –KSA.
• Standard of Accreditation Agency for Study Programmes in Health and Social Sciences
AHPGS (8-10-2012)(5 hours practice)-Najran university-KSA
• Writing competitive research projects-(11-to12-11-2012)(10 practice hours)- Najran
university–KSA
• Integrate technology in teaching (1-2-1435 H) Najran university –KSA
• Measurement of learning out come (3-4-/12-2013) Najran university –KSA

2021-2020 مقترح اعداد دليل لإلرشاد األكاديمي للجامعة للعام الدراسي
:مقدمته
 مها اسماعيل احمد اسماعيل – عميد علوم كلية االشعة الطبية.د
جامعة الرازي
26-9-2021
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وحدة اإلرشاد األكاديمي
التوصيف

تعريف طالب جامعة الرازي باألنظمة الدراسييييية ،وكذلك مسيييياعدتهم على التقدم في الدراسيييية والتغلب على ما
يعترضهم من مشكالت وصعوبات اجتماعية أو نفسية أو صحية أو أكاديمية.

االرتباط

يرتبط بإدارة الجامعة
-1
-2
-3
-4

المهام

-5
-6
-7
-8

تعريف الطالب/الطالبات بالحياة الجامعية ونظم الجامعة بعامة ونظم الدراسة واالمتحانات خاصة.
مساعدة الطالب  /الطالبات على حـييييييل مشكالتهم االجتماعية التي تؤثر بشكل مبـيييييياشر في تحصيلهم
الدراسي.
مسييييياعدة الطالب/الطالبات على التععرف على التخصيييييصيييييات العلمية التي تالئم اسيييييتعدادهم الفكري
والذهني والزمني.
تزويد الطالب /الطالبات بالخبرة والرأي العلمي حول تنظيم أوقاتهم وحسيين اسييتثمارها للحصييول على
أفضل األساليب في المذاكرة والتحصيل الجيد.
مسيييياعدة الطالب /الطالبات على حسيييين االسييييتفادة مما تيسييييره لهم الجامعة من أسيييياليب تسيييياعد على
التحصيل العلمي.
المسيياعدة على تنشيييط الحياة الثقافية واالجتماعية داخل الجامعة بأسيياليب علمية بما يسيياعد على تنمية
روح االنتماء والوالء للجامعة والمجتمع.
تقديم الخدمة والمشورة للطالب /الطالبات المنتسبين.
اإلسهام في ابتكار بعض األساليب لتطوير الحياة الجامعية على ضوء ما تسفر عنه الدراسات والبحوث
العلمية التي يجريها قسم اإلرشـاد األكاديمي أو غيره مـن األقسام العلمية والوحدات المعنية األخرى.

يعتبر اإلرشيياد األكاديمي من أهم أسييس نظام السيياعات المعتمدة أو نظام المقررات بكليات جامعة الرازي ،ويعتبر أحد عناصيير
جودة النظام التعليمي.
واإلرشييياد األكاديمي خدمة مهنية توجه قدرات الطالب وميوله الختيار التخصيييص الذي يناسيييبهث ومن ثم اختيار مهنة المسيييتقبل،
كما يهدف إلى التعرف على المشيييييكالت التي تعوق قدرة الطالب على التحصييييييل العلمي وتقديم المسييييياعدة والدعم لزيادة وعي
الطلبة بمسيييؤولياتهم األكاديمية وتشيييجيعهم على بذل مزيد من الجهد في حل المشيييكالت األكاديمية والشيييخصيييية التي تحول دون
تحقيقهم أهدافهم التعليمية.
ولتحقيق ذلك تخصص الجامعة لكل طالب مرشدا أكاديميا يتسم بعدد من المعارف واالتجاهات والمهارات اإلرشادية والقيادية
والتواصلية التي تساعده علي حسن توجيه الطالب وكذلك يشترط فيه المعرفة الواعية بالئحة الجامعة وترتيب المقررات
ومتطلباتها  ....الخ.
يبدأ نظام االرشاد األكاديمي بترشيح المرشدين األكاديميين وتوزيع الطالب عليهم طبقا للنظام الذي تقرره الكلية حيث يتم تسليم
قائمه بأسيييماء الطالب المقرر االشيييراف عليهم بواسيييطة مسيييجل الكلية لكل مرشيييد أكاديمي علي أن يقوم السييياده المرشيييدون
االكاديميون بتحديد اوقات استقبال الطالب( ساعات االرشاد االكاديمي) بحيث تتم عمليه االرشاد في الموعد والمكان المناسب
وكذلك لمناقشه اي مشكالت يود الطالب استشاره مرشده األكاديمي لحلها.
يجب تقديم التوجيه األكاديمي والخدمات اإلرشادية المناسبة لمساعدة الطالب في التخطيط لمشاركتهم في البرنامج وفي
البحث عن العمل الحقا.
يـُقدم اإلرشاد األكاديمي والتخطيط المهني والتوجيه الوظيفي في الكلية أو في القسم أو في أي موقع
آخر مناسب داخل المؤسسة.
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توفر الحماية المناسبة ،وتـُدعم باألنظمة أو القواعد السلوكية ،لحماية سرية المواضيع األكاديمية
والشخصية التي تناقش مع هيئة التدريس أو غيرهم من الموظفين ،أو الطلبة.
توجد آليات متابعة فعـالة لضمان الرعاية الطالبية ،ولتقويم جودة الخدمات المقدمة لهم.
يتوافر نظام دعم طالبي فعال ،يم عكن من تحديد الطالب الذين يعانون من مشيييكالت ،وتقديم المسييياعدة
في حل المشكالت الشخصية ،أو الدراسية أو العائلية ،أو النفسية ،أو الصحية.
هي كالتالي:
 .1قبول الطالب
 .2سجالت الطالب
 .3إدارة شؤون الطالب
 .4الخدمات الطبية وخدمات اإلرشاد
 .5األنشطة الالصفية
ومن هنا نالحظ مدى أهمية خدمات التوجيه واإلرشاد للطلبة فى تحسين قدرة الطلبة على التحصيل العلمي.
هو العمل الذي يقوم به المر شدون األكاديميون داخل الكليات لتعريف طالب الجامعة باألنظمة الدرا سية وكذلك لم ساعدتهم على
التقدم في الدراسة والتغلب على ما يعترضهم من مشكالت وصعوبات اجتماعية أو نفسية أو صحية أو أكاديمية
المرشد األكاديمي يقصد به أحد أعضاء هيئة التدريس يعين ليقوم بإرشاد عدد معين من الطالب في كل ما يتعلق بشئونهم
األكاديمية واالجتماعية والصحية منذ قبولهم وحتى تخرجهم.
أهداف وقائية تحمي الطالب بإذن هللا من التعثر.
أهداف عالجية لتصحيح المسيرة الدراسية للطالب.
أهداف تنموية تزيد من قدرات الطالب على تدبر أموره وحل مشكالته من خالل اندماجه وتوافقه مع الحياة الدراسية
والمشاركة اإليجابية فيها.
تقوم الكلية بتشييييكيل اانشيييياء) وحدة لكرشيييياد األكاديمي لكشييييراف على تقديم الخدمات االرشييييادية للطالب بما يفي باحتياجاتهم
االكاديمية وتوجيه مساراتهم وحل مشكالتهم مما يساعدهم على تطوير شخصياتهم ومهاراتهم في المجاالت المختلفة.
 تقديم المعلومات األكاديمية واإلرشييادية للطلبة وزيادة وعيهم بأهداف البرامج التعليمية ونظم الدراسيية بالكلية وتعريفهم
بأهمية االرشاد األكاديمي.
 التعرف على المشكالت والعقبات الشخصية التي تحول دون قدرة الطالب على التحصيل العلمي.
 تزويد الطلبة بالنصائح التي تمكنهم من فهم وميولهم وقدراتهم وممارسة دور إيجابي في العملية التعليمية.
 توجيه الطلبة ومتابعتهم أكاديميا واجتماعيا وصحيا خالل سنوات الدراسة.
 .1يتم توزيع الطالب المستجدين والمنقولين بداية كل اعام دراسي /أو فصل دارسي) على عدد من المرشدين األكاديميين بحيث
يكون نصيب كل مرشد عدد من الطالب ال يتجاوز  25طالبا وذلك عن طريق الكلية.
 .2يتم فى االسبوع االول من كل عام دراسي  /فصل دراسي استقبال الطالب المستجدين والمنقولين في اجتماع شامل يحضره
المرشدون األكاديميون لتزويد الطالب بالمعلومات الضرورية عن المرحلة الجامعية ونظام الدراسة وتعريف الطالب بمرشدهم
وواجباته نحوهم وواجبهم نحوه.
 .3تعريف اعضييييياء هيئة التدريس الجدد من المعينين أو المتعاقدين بنظام الدراسييييية سيييييواء كان بنظام المقررات أو السييييياعات
المعتمدة.
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 .4التأكيد على المرشدين األكاديميين لتفعيل الساعات المكتبية ليستفيد منها الطلبة والتنبيه على الطلبة مراجعة المرشد األكاديمي
عند مواجهة أي مشكلة أو صعوبات أكاديمية.
 .5التأكيد على المرشيييدين األكاديميين لعمل اجتماعات دورية امرتين كل شيييهر على األقل) للطالب الذين يرشيييدهم ليتعرف من
خالل االجتماعات على سييييير الطالب ومدى تقدمهم ومحاولة المسيييياعدة في حل المشييييكالت التي قد تواجههم وتدوين حالتهم فى
سجل المعلومات واكتشاف الحاالت التي تحتاج للمساعدة.
 .7التعرف على الطالب الموهوبين والمتميزين والتعريف بهم ورعايتهم.
 .8التعرف على الطالب المتعثرين دراسيييييا واصييييحاب المشيييياكل االجتماعية او الصييييحية أو النفسييييية ورعايتهم وتوجيههم لحل
مشاكلهم.
 .9تجهيز السجالت واألوراق الخاصة بعمل المرشد األكاديمي.
 .10عقد لقاءات دوريه مع المرشدين األكاديميين.
 .11متابعة سجالت الطالب لدى المرشد األكاديمي للتأكد من تنفيذ نشاط االرشاد األكاديمي وتعبئة بيانات الطلبة.
.12إعداد اسيييتبانات وبحوث خاصييية باإلرشييياد األكاديمي وتعميم النتائج لالسيييتفادة منها فى تحسيييين عملية االرشييياد األكاديمي
بالكليات.
• سجل متابعة الطالب االمتفوقينث المتعثرين دراسيا امتأخرين/ضعاف) ث متكرري الغيابث والخطط العالجية المناسبةث
اصحاب المشاكل االجتماعية او الصحية أو النفسية).
• ملفات الطالب التابعين للمرشد األكاديمي وساعات االرشاد األكاديمي.
• ملف النشرات والتعاميم واالجتماعات.
• ملف االستبانات.
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

تحديد مكان لكل مرشد أكاديمي يستوعب جميع الطلبة الذين يتولى إرشادهم.
تحديد وقت معين امحاضرة على األقل) معلن يناسب جميع الطالب لكل فرقة للقيام بعمليات اإلرشاد الجماعية وتدخل
ضمن النشاط التدريسي.
تجهيز قوائم بأسماء الطالب لكل مرشد أكاديمي.
اعداد جداول اإلرشاد األكاديمي لكل مرشد اتحديد ساعات اإلرشاد).
تجهيز ملف لكل مرشد يحوي على جميع األوراق الالزمة.
إعداد ملف لكل طالب وتجهيزه باألوراق الالزمة لكرشاد األكاديمي.
وضع قواعد وأنظمة لضمان حضور الطالب محاضرات اإلرشاد األكاديمي.
إعطاء الطالب/الطالبة فرصة تغيير المرشد األكاديمي في حال قناعة اإلدارة بذلك.
ملما بنظم الدراسة سواء نظام المقررات أو الساعات المعتمدة.
 مدركا ومحبا لدوره الفعال في اإلرشاد األكاديمي.
 لديه الوقت للقيام بدور المرشد األكاديمي القاء في الشهر على األقل).
 يملك المهارات الالزمة لمهمة اإلرشاد األكاديمي.

يجب أن يتمتع المرشد األكاديمي بعدد من المهارات التي تجعله قادرا على التواصل الفعال مع طالبه ،يجيد االستماع إليهم ،ال
يهاجمهم وال يسخر منهم ،ويشاركهم في التخطيط لدراستهم ،قادرا على مساعدتهم لتذليل ما يعترضهم من عقبات خالل
دراستهم.
ومن أهم المهارات التى يجب أن تتوفر فى المرشد األكاديمي:
مهارة القيادة :وهي تكوين عالقة إيجابية مع الطالب للتأثير عليه ومساعدته في السير نحو تحقيق أهدافه.
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مهارة التخطيط :قدرة المر شد األكاديمي المتمثل في م ساعدة الطالب على تحديد األهداف وتحويلها إلى إجراءات قابلة للتحقيق
ومثال ذلك مساعدة الطالب على اختيار التخصص المالئم لتحقيق أهداف بعيدة تتعلق بمستقبله الدراسي والوظيفي ،أو مساعدته
في إعداد خطة لرفع معدله التراكمي.
مهارة االسييييييتماع :من المهم أن يكون المرشيييييييد األكاديمي مسييييييتمع جيد لطالبه ،يتعرف على آرائهم ،وأفكارهم ،ومقترحاتهم،
والمشكالت التي تواجههم ،األمر الذي يعزز ثقة الطالب بنفسه ويقوي العالقة بين المرشد وطالبه.
مهارة اتخاذ القرار وحل المشيييكالت :يتعلم الطالب من المرشيييد كيفية تحديد المشيييكلة ووضيييع الفروض لحلها ومن ثم مسييياعدته
التخاذ القرارات الصحيحة الالزمة لحل المشكلة.
مهارة إدارة واسييتثمار الوقت :وهي تشييمل جدولة األعمال وتنسيييقها ،وتحديد الخطة الزمنية ألعمال المرشييد التي تشييمل جدولة
وتنظيم الساعات المكتبية التي يمكن للطالب من خاللها االجتماع مع المرشد بها.
مهارة التنظيم :وهي قدرة المرشد األكاديمي على تنظيم ملفات الطالب وغير ذلك من أعمال المرشد األكاديمي.
مهارة التعاطف :وهي مشيياركة الطالب مشيياعره وانفعاالته لفهمه وتكوين عالقة جيدة معه تسيياعد على تقبله لكرشيياد والنصيييح
والتوجيه.
هناك مهام عديدة يجب على المرشد األكاديمي القيام بها ،من أهمها ما يلى:
 .1يحصل على قائمة طالبه من الكلية/القسم.
 .2يجتمع بطالبه ،ليعرف بنفسه ويتعرف عليهم ويبنى عالقة طيبة معهم.
 .3يخبرهم بأن عمله هو تقديم العون والمساعدة لهم.
 .4يعرض لهم ايجابيات نظام االرشاد األكاديمي ومزاياه.
 .5يوزع عليهم األوراق والمطبوعات التعريفية بالنظام اإلرشادي.
 .6يطلب منهم معرفة أرقام تسجيلهم.
 .7يشدد على أهمية الحضور واالنضباط خالل دراستهم.
يعرض لهم خطته للعمل معهم.
.8
 .9يعلن لهم ساعاته المكتبية ويوضح لهم أهمية تواصلهم معه.
 .10يجيب على استفساراتهم ويرحب بزياراتهم:.
 .11تعريف الطالب بنظام الدراسة امقررات/الساعات المعتمدة).
 .12يوضح لهم أهمية بناء العالقة الجامعية السليمة بينهم وبين جميع أعضاء هيئه التدريس.
 .13إزالة الرهبة التي قد يشعر بها الطالب في بداية التعامل مع اعضاء هيئه التدريس.
 .14معاونه الطالب في فهم طبيعة الدراسة بالكلية واالستنارة براي المرشد فى اختيار التخصص الذى يفيد الطالب في
سوق العمل.
 .15مساعده الطالب في حل مشكالته الدراسية أوال بأول مما يقلل من حاالت االخفاق ويزيد انتماء الطلبة لمؤسستهم
التعليمية.
 .16معرفه تقويم العام الجامعي وعرضه على الطالب
 .17تشجيع الطالب على المشاركة في األنشطة الطالبية بالكلية.
 .18متابعة الجدول الدراسي للطالب.
 .19رصد ومتابعه التقدم الدراسي للطالب.
 .1معرفة مواعيد الساعات المكتبية للمرشد األكاديمي.
 .2اعداد وتحضير معلومات صحيحة وبيانات مرتبطة بما يحتاجه قبل اجتماعه مع المرشد األكاديمي.
 .3طرح جميع االسئلة التي تخطر بباله على المرشد األكاديمي حتى يستطيع مساعدته بطريقة صحيحة.
 .4إتباع ما يوصى به المرشد األكاديمي.
 .5تحمل مسئولية التقدم الدراسي حيث ان النصح ،االرشاد ادارة هامة للنجاح ولكن وقبل كل شئ الطالب هو المسئول االول
علي النجاح وتطوير مهاراته.
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 .7المساهمة اإليجابية في تقدمه الدراسي من خالل تفهمه الجيد للخطة الدراسية للبرنامج ونظام الساعات المعتمدة.
على كل مرشد أن تجهز ملف لكل طالب من طالبه ويسجل عليه اسم الطالب ورقمه األكاديمي ويزود المرشد األكاديمي الملف
باألوراق الالزمة باستمرار .وأهم محتويات الملف هي:
نسخه من بيانات الطالب الشخصية.
•
نسخة من جدول الطالب للفصل الدراسي.
•
نسخة من نتيجة الطالب الفصلية.
•
كشف لمتابعة سير الطالب الدراسي.
•
نسخة من السجل التراكمي للطالب..
•
ـ نسخة من أي قرار يُتخــذ بحق الطالب.
•
.
ينظم كل مرشد جدوال لجلسات اإلرشاد الفردي لطالبه.
•
يجتمع بطالبه ويتعرف على قدراتهم وميولهم مبكرا.
•
يعرف الطالب بمسار كل تخصص ومواده الدراسية.
•
يبين لهم الوظائف والجهات التي أن يمكن تقبل تخصصهم.
•
•
•
•
•
•
•

يضع المرشد آلية لالتصال بطالبه عند الحاجة.
يُسلم الطالب إنذارات الغياب أو التأخر الدراسي
يُعد قائمة بالطالب المتأخرين دراسيا.
يُحدد اجتماعا مع هؤالء الطالب.
يُوصلهم إلى قناعة بتأثير تأخرهم الدراسي على مستقبلهم.
يُشاركهم في وضع خطة لمعالجة ذلك بالتنسيق مع ادارة الكلية.

• يُعد قائمة بالطالب المتفوقين دراسيا.
• يُنسق مع المرشد الطالبي لتكريمهم.
• يُعد خططا دراسية خاصة بهم.
•
•
•
•

على المرشد األكاديمي أن يعلم أن اإلرشاد األكاديمي هو جزء مهم من اإلرشاد الطالبي.
يضع في اعتباره أن إرشاد الطالب ورعايته وتوجيهه مسؤولية جماعية.
يُشرك باقى االخصائيين وادارة الكلية في األعمال ذات الصبغة اإلرشادية أو التى تحتاج برامج عالجية.
يُحول الحاالت االخصائيين االجتماعيين او النفسيين أو الطبيين فى سرية تامة متى تطلب األمر ذلك.

•
•
•
•
•
•
•

اسم المرشد ـ عدد الطالب.
معلومات عن اإلرشاد.
أسماء الطالب ث وأرقامهم األكاديمية.
كشف حضور وغياب الطالب.
الخطة الزمنية لبرنامج اإلرشاد.
اللقاءات الجماعية.
المقابالت الفردية.
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• نسخة من أي برنامج نُفـــذ مع الطالب.
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النماذج المقترحة
جامعة الرازي
كلية.............
اإلرشاد األكاديمي
اسم الطالب:

متابعةًطالب
..................................................

المقرر................................................. /
التوقيع ...................................... /

اسم عضو هيئة التدريس ......................... /
التحصيل األكاديمي :
* اختبارات:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
* مشاركة :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
* واجبات :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
......................
المواظبة ا التأخير والغياب ) :
............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
السلوك :
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
توصيات:
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
توقيع ولي األمر بالعلم
توقيع الطالب
توقيع المرشد األكاديمي
...........................

............................
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جامعة الرازي
كلية.............
اإلرشاد األكاديمي
دراسة حالة الطالب
اسم الطالب:
تاريخ الميالد............................................................. :
عدد األخوة :ا ) عدد األخواتا )
ترتيب الطالب في الميالد...................................................... :
صلة القرابة............................................................. :
اسم ولي األمر.................................... :
مستواه التعليمي............................................................. :
عمله....................................... :
مستواها التعليمي................................................. :
هل الوالدة على قيد............................................ :
هل تعمل............................................................. :
مع من يعيش الطالب............................................................. :
يذكر السبب في حال عدم عيشه مع والده....... :
الحالة الصحية:
مستوى النظر........................................... :
لديه إعاقة........................................... :
أمراض أخرى............................................................. :
الرعاية الصحية التي يحتاج لها الطالب:
المستوى الدراسي:
) النسبة ا
مستوى الطالب للعام الماضي التقدير ا
الصفات الشخصية للطالب:
انطوائي ا
)
قيادي ا
)
نشيط ا
الحالة االقتصادية:
)
جيدة ا

متوسطة ا

)

هادئ ا
أخرى تذكر
)

مستوى السمع........................................... :
نوعهــــــــا....................................... :

)

) مشاغب ا

تحتاج إلى مساعدة ا

توقيع المشرف األكاديمي:
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بيانًبأسماءًالطلبًللمرشدًاألكاديمي........................................................ :
العامًالدراسيً2021-2020

م

التوقيع

اسم الطالب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
المرشد األكاديمي
االسم:
التوقيع:
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كشف حضور وغياب الطالب
لقاء اإلرشاد األكاديمي خالل الفصل الدراسي االول – الثاني

الشعبة

اللقاء األول

اللقاء الثاني

اللقاء لثالث

اللقاء الرابع

اللقاء الخامس

اللقاء السادس

اللقاء السابع

اللقاء الثامن

اللقاء التاسع

اللقاء العاشر

الحادي عشر

الثاني عشر
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جامعة الرازي
كلية................................
اسم الطالب................................................................ :
لقاءًفردي
................................................................
.1

رقمه الجامعى/

المواضيع التي تمت مناقشتها :

• ....................................................................................................................................
• ....................................................................................................................................
• ....................................................................................................................................
.
• ....................................................................................................................................
..
• ....................................................................................................................................
...
• ....................................................................................................................................
.....
• ....................................................................................................................................
..
• ....................................................................................................................................
...
• ....................................................................................................................................
.....
 .2التوصيات:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.............................
المرشد األكاديمي ..................................................................... /
.....................................................................
التوقيع .....................................................................
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللقاء :رقم ا) ......................
2021
عدد الحاضرين........................ :
عدد الغائبين.............................. :

اليوم.................................. :

التاريخ:

/

/

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
المرشد األكاديمي /
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نموذجًدراسةًحالةًخاصةًالمرشدً
الطلبيً(اجتماعيً/نفسيً/طبي)ً
المستوى ........................................ :
اسم الطالب ............................................ :الكلية....
اسم المرشد.......................................................................................... :
مواد الضعف
المقرر
................................
................................
عضو هيئة التدريس
................................
المقرر
................................

مالحظات عضو هيئة التدريس

...................................................................................................................
....................................................................................................................
..................................................................................................................

...................................................................................................................
....................................................................................................................
..................................................................................................................

عضو هيئة التدريس
................................
المقرر
...................................................................................................................
...........................
....................................................................................................................
عضو هيئة التدريس
..................................................................................................................
................................
المقرر
...................................................................................................................
................................
....................................................................................................................
عضو هيئة التدريس
..................................................................................................................
................................
المقرر
.................................................................................................................. ................................
....................................................................................................................
..................................................................................................................
عضو هيئة التدريس
................................
أسباب الضعف من وجهة نظر الطالب:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
مالحظات وتوصيات المشرف األكاديمي المقترحة:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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كليه علوم االشعة الطبية-

 -1الفئات المستهدفة :
هم الطالب الذين يتمتعون بقدرات تحصيييييلية عالية تمكنهم من تحقيق معدالت مرتفعة في مجال دراسييييتهم ويمكن تحديدهم على
النحو التالى -:
 -1الطالب الخمس األوائل وفق مجموع الدرجات حسب المستوى الدراسي بالكليات بالبرامج المختلفة بالجامعة .
آلية التشجيع بالوسائل التالية :
 إرسيييييال برقية تهنئة باسيييييم عميد الكلية للطالبة وولى أمرها وذلك للطالبة األولى – فقط – بكل كلية دراسييييييةبجامعة الرازي.
 عمل لوحة شرف بكل كلية بها أسماء الطالبات األوائل على الكليةوعقد احتفالية سنوية في بداية الفصل الدراسي األول لتكريم الطالب األوائل بكل كلية ومنحهم شهادات تقدير وهدايا رمزيه..
 توجيه دعوة إلى الطالب األوائل بكل كلية دراسييييييية لحضييييييور السيييييييمنارات العلمية والندوات الثقافية داخلوخارج الجامعة.
 يقوم المرشد األكاديمي للقسم برفع تقرير شهري للكلية والمرشد األكاديمي بالكلية يقوم بمتابعة االنجاز لهؤالءالطالب ولمتابعة استمرارية تفوقهم وتقديم تقرير نهائي لعميد الكلية لمناقشته في مجلس الكلية.
-

الفئات المستهدفة :
الطالب الذي لم يتمكن من تحقيق معدل إكمال مقرر واحد أو أكثر .
طالب رسب أكثر من مرة في مستوى دراسي واحد.
طالب حول من أكثر من قسم.
األطراف المسئولة والمساهمة:
تقع مسئولية رفع أسماء الطالب المتعثرين ووضع مقترحات التعامل معهم في الفرق المختلفة علي المرشدين
األكاديميين بالكليات العلمية بجامعة الرازي.

-

آلية التعامل مع الطالب المتعثرين -:
عمل حصر بهؤالء الطالب من خالل المرشدين األكاديميين بالفرق الدراسية.
إعداد تقرير عن كل حالة ،وفى ضييييييوء هذا التقرير يكون التعامل حيث تختلف أسييييييباب التعثر من حالة إلى
أخرى.
عقد مجموعات تقوية فى المقررات الدراسييييييية ،فى نهاية الفصييييييل الدراسييييييي بواقع محاضييييييرتين لكل مقرر
امراجعة) لهؤالء الطالب فقط يقدمها أستاذ المادة بالتنسيق مع المرشد األكاديمي للفرقة الدراسية.
يقوم المرشيييد األكاديمي برفع تقرير الى الكلية عن مسيييتوى االنجاز لهؤالء الطالب فور إعالن نتائج الفصيييل
الدراسي األول والثاني لمتابعة التحسن وفاعلية اآللية وتقديم تقرير لعميد الكلية لمناقشته في مجلس الكلية.

-
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 يمنح الطالب الذين تجاوزوا تعثرهم شهادات تقدير من الكليةالطالب المبدعين :
 الفئات المستهدفة:الطالب الموهوب هو الطالب الذي يتمتع بقدرات ذهنية فائقة وأداء متميز يفوق أقرانه بما يمتلك من قدرات عقلية وإبداعية تدفعه
لكنجاز واإلبداع وال يشترط أن يرتبط هذا اإلبداع بمجال الدراسة فقد يكون في أحد األنشطة أو المجاالت التي تدعمها الكلية أو
الجامعة.
األطراف المسؤولة والمساهمة :
 تقع مسييييئولية تحديد ورفع أسييييماء الطالب المبدعين في الفرق المختلفة علي المرشييييدين األكاديميين باألقسييييامالعلمية والفرق الدراسية.
آلية التعامل مع الطالب المبدعين-:
 عمل مسابقات لحصر الطالب المبدعين في الكلية في مختلف النواحي األدبية والعلمية ومنح الجوائز التقديرية تعظيم الدافعية الذاتية للطالب للمشاركة في مسابقات اإلبداع بالجامعة. التواصيييييل مع المجتمع في ضيييييوء حصييييير مجاالت اإلبداع واالبتكار لدى طالب الكلية لتقديم حلول ابتكاريهوإبداعية مميزة لمشاكل المجتمع.
 تطوير القدرات الذهنية واإلبداعية واالبتكارية للموهوبين بالتدريب العلمي والعملي المسييييتمر لمواكبة التطورالعييالمي في االبتكييارات العلمييية والتقنييية المتميزة والفريييدة والعمييل على االسييييييتفييادة منهييا ،وبلو األهييداف
المرسومة ،والتميز في المشاركة في األنشطة المحلية والدولية.
 رعاية المبدعين والمخترعين بجوائز رمزية وشهادات تقدير تقديم برامج إثرائية علمية وتطبيقية أثناء الدراسة تتناسب مع العبء الدراسي للطالب والطالبات في العديدمن التخصصات باإلضافة إلى برنامج صيفي إثرائي.
لكم خالص الشكر والتقدير.....
وهللا ولي التوفيق والسداد
مقدمة المقترح د .مها اسماعيل احمد اسماعيل
عميد كلية ا علوم االشعة الطبية
جامعة الرازي

وحدة االرشاد األكاديمي
نموذج متابعة للفصل الدراسي االول -الثاني للعام الدراسي 2021-2020
المستوى اللقاءات
الجماعية

اللقاءات
الفردية

مشاكل
اكاديمية

عدد
الطالب-
والطالبات
المتعثرون
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المشكالت التي لم يتم معالجتها وتم إحالتها لكدارة لمتابعتها:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
المرشد األكاديمي
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 السودان-جامعة الرازي
Academic supervision Distribution List قائمة توزيع اإلشراف األكاديمي

.......... Group – المجموعة............ Faculty الكلية
..................................................... Academic Supervisor Name:المشرف االكاديمي
اسم الطالب
الرقم
Student Name
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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 السودان-جامعة الرازي
استمارة اإلشراف األكاديمي الفردية
Individual Academic Supervision Form (2)
......................................................... :Academic Supervisor Name اسم المشرف األكاديمي
............................................................................................. :Student's Name اسم الطالب
........................................................................................................ :ID NO.الرقم ال جامعي
.............................................................................. .................................. :Faculty الكلية
............................................................................................ :Semester No. الفصل الدراسي
................................................................................. Student Cell Phone:هاتف الطالب
GPD in the last Semester المعدل التراكمي في الفصل الدراسي السابق
Academic Supervisor's Comments:مالحظات المشرف األكاديمي
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
..................................................................................... :Meeting Date تاريخ إجراء المقابلة
.....................................:Academic Supervisor: Name/ Sig  وتوقيع المشرف األكاديمي/ اسم
Elrazi University /Academic Supervision Report)1ا
Date:
Report No:
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Faculty:
Semester No:
Total Students:
students, Attendees:
Students, Absentees:
1-Main problems:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2-Suggestions/ Plan:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________
3- Explanatory comments:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________
Student Name
Signature
Student Name
Signature

Academic Supervisor: Name /Signature/date:
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Course Profile
Intended Students: Faculty: _________________ Semester: ____ / Batch No.: _____
Course
(Course Code), X Credit Hours, Block/ Longitudinal, Duration= X weeks, Academic
CourseTitle
Coordinator:
Year: 20___/___
Student Coordinator:
Disciplines Involved:
Prerequisites:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Brief Course Description (in Arabic)

Rationale:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Outline:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Course Aims and Intended Learning Outcomes:
Aims:
To provide students with
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Intended Learning Outcomes (ILOs):
By the end of the course, students are expected to:
1- __________________________________________________________________
2- _________________________________________________________________
3- __________________________________________________________________
4- __________________________________________________________________
5- __________________________________________________________________
6- __________________________________________________________________
7- __________________________________________________________________
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8- __________________________________________________________________
9- __________________________________________________________________
10- __________________________________________________________________

Educational Strategies and Methods (Lecture, Seminar, Practical….etc):
1- ______________________________
2- ______________________________
3- ______________________________
4- ______________________________
5- ______________________________
Assessment Methods (%):
Mid- Exam
Continuous Assessment
Final Examination
Total

________%
________%
________%
100%

Continuous Assessment
Mid- Exam
Seminar/Presentation= ------% MCQs= ------%
Practical/Clinical= ------%
SQs= ------%
Assignments/Tutorials= ----% Essays/ Short notes= ------%
Others= ------%
Others= ------%
Total= 100%
Total= 100%
MCQs: Multiple Choice Questions, SQs: Structured Questions.

Final Examination
MCQs = ------%
SSQs= ------%
Essays/ Short notes= ------%
Others= ------%
Total= 100%

*Grade Descriptors (Rubrics):
Grades
Excellent
(A)
Very good
(B+)

Marks
80%

Criteria

75 to <
80%

Good
(B)
Satisfactory
(C+)

65 to <75%

Acceptable
(C)

50 to <60%

60 to <
65%
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Unacceptable
< 50%
(F)
Required Resources (in details):
1- ___________________________________________________________________
2- __________________________________________________________________
3- __________________________________________________________________
4- __________________________________________________________________
5- __________________________________________________________________
Recommended Textbooks/ References:
1- ___________________________________________________
2- _________________________________________________________________
3- _________________________________________________________________
4- _________________________________________________________________
5- _________________________________________________________________
Academic Support Plans for individual needs (in coordination with the Academic
Supervisor &Students’ Affairs unit):
1- ___________________________________________________
2- _________________________________________________________________
3- _________________________________________________________________
4- _________________________________________________________________
5- _________________________________________________________________
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Chapter 3: University Library
أمانة المكتبات

دليل المكتبات
الرؤية:
أن تكون المكتبة األكاديمية المتميزة عالميا واألفضل عربيا
الرسالة:
المساهمة في تمكين الجامعة من تقديم تعليم وإنتاج بحثي مميز لخدمة المجتمع
من خالل جودة الخدمات المعلوماتية بما تمتلكه المكتبات من أنظمة متطورة
وموارد بشرية متميزة وشراكات مجتمعية هادفة
األهداف:
تسعى عمادة شؤون المكتبات ومن خالل التنسيق مع الجهات ذات العالقة إلى
تحقيق األهداف التالية :
 .1تطبيق معايير الجودة العالمية للمكتبات لتطوير مكتبات الجامعة ومصادر المعلومات .
 .2التحول نحو بيئة إلكترونية لمكتبات الجامعة .
 .3التطوير المستمر لقدرات منسوبي االمانة في مجال المكتبات والمعلومات .
 .4نمو القيمة المضافة ودعم البحث العلمي من خالل خدمات المعلومات للمستفيدين من المكتبة .
 .5الحرص الدائم على تفعيل االتفاقيات التبادلية العلمية والتدريبية واالقتصادية مع الجامعات والمكتبات والمراكز محليا
وخارجيا .
القيم الجوهرية  -: Core Value -قيمنا الجوهرية هي:
الريادة :
و تعني اإلبتكارث اإلبداعث التميزث الشفافيةث أي الوضوح في اإلجراءات.
الجودة :
و تعني التحسين و التطوير المستمرث اإلحتراف و اإلتقان.
البحث العلمي :
وسيلة التطوير و االرتقاء بالمجتمع.
Vision:
To be an outstanding academic library globally, and the best Arab library.
Mission:
Contribute to enable the University to provide education and research production for community
service through quality information services to its library of sophisticated systems and distinct
human resources and meaningful community partnerships.
Goals:
The deanship of library Affairs, in coordination with the relevant authorities, seeks to achieve the
following objectives:
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1. The application of international quality standards for libraries for in order to develop
university libraries and information sources.
2. The shift towards electronic environment for university libraries.
3. The continuous development of the capabilities of the employees of the deanship in the field
of library and information.
4. The growth of added value and support scientific research through information services for
beneficiaries of the library.
5. Permanent concern for activating the agreements of scientific, economic and training
reciprocity with universities, libraries and centers locally and abroad.
أمانة المكتبات
مكتبات الجامعة :بين الواقع والمثال

توطئة

تأتي أهمية المكتبات في العملية التعليمية الجامعية من كونها تمثل الضلع الثالث في العملية ،وذلك وفقا للتعريف المشهور

للجامعة بأنها (:أستاذ وطالب وكتاب) .ويمكن اعتبارها الضلع األهم من حيث اعتماد الضلعين اآلخرين عليها في تطورهم

التعليمي واألكاديمي .عليه فهي بهذا المفهوم ـاتي ضمن أهم المعايير في تقويم الجامعة وقياس مدي تحقيقها لرسالتها التعليمية

والثقافية واالجتماعية.

تحليل الوضع الراهن
بعد االستعراض السريع للوضع الراهن من خالل البيانات التي تم الحصول عليها والزيارات الميدانية والمالحظات

الشخصية النطباعات المستفيدين الذين تمت مقابلتهم يمكن أن نحدد أهم الصعوبات التي تحد من قيام مكتبات الجامعة بدورها
على الوجه األكمل .وفقاً للبنود التالية- :
 /1أهداف المكتبات ووظائفها
-

هل لمكتبات الجامعة أهداف محددة ومكتوبة؟

-

هل تفتقد المكتبات الجامعية التشريعات المكتوبة وأبرزها:

• لم أجد ما يفيد ذلك في وثائق المكتبة

والوالية.

 الئحة تحدد سياساتها وأهدافها وتنظم العمل والعالقات داخل المكتبة وخارجها ومع و ازرة التعليم* ال توجد الئحة

 دليل إجراءات يتناول التفاصيل الدقيقة للعمل اليومي في المكتبة مثل :حركة العمل ،وحركة مصادر المعلومات منذالتفكير في طلبها وحتى وصولها إلى المستفيد
* ال يوجد
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 دليل التوصيف الوظيفي الذي يتناول كل وظيفة داخل المكتبة ،وبسط مقتضياتها ويحدد المؤهالت الواجب توفرها فيمنيشغلها
* ال يوجد

 توفر تعليمات بتحديد المعايير والمواصفات التي تتبعها المكتبات وهي المعايير المتعارف عليها في المجال* ال توجد

 وجود خطة سنوية تحدد مشاريع المكتبات وبرامجها في المستقبل القريب والبعيد ومطلوبات تنفيذها من قوي بشريةوتقنيات واعتمادات مالية

* ال توجد

 االستفادة من تقنيات المعلومات في تسهيل اإلجراءات اإلدارية والفنية* التجهيزات متوفرة ،ولكن لم تستخدم بعد (عدد  31جهاز حاسوب)

 هيكل تنظيمي يوضح تقسيمات األعمال الرئيسة في المكتبات وهي: /1بناء وتنمية المجموعات

 /2العمليات الفنية (فهرسة -تصنيف -تكشيف -استخالص) وخدمات المعلومات
* ال يوجد (ال متخصصين وال فنيين وال عمال)
 /2التنظيم اإلداري ويشمل:
-

القوي العاملة

الموارد المالية

التنظيم الفني

 /3خدمات المستفيدين

المكتبة غير مستخدمة من قبل المستفيدين إال قاعات لالستذكار

 /4تقنيات المعلومات

قاعة مجهزة بعدد  31جهاز حاسوب وتتوفر فيها البيئة المناسبة من حيث التكييف واإلضاءة والتجهيزات األخرى من

طاوالت ومقاعد مناسبة
 /5المباني والتجهيزات

تتطلب مباني المكتبات وتجهيزات تطبيق المعايير الدولية في هذا الصدد ،عليه ينبغي أن تسعي الجامعة الي إنشاء

بناية خاصة للمكتبة يلتزم فيعا بالمعايير والمواصفات الالزمة .ولكن يمكن القول إن المباني الحالية يمكن أن تفي بالغرض إلي

حين قيام المبني الخاص.
التنظيم المقترح

105

2021G

Elrazi University Bulletin

 /1أسس ومطلوبات التنظيم :ويراعي فيه االعتبارات التالية:
-

تطلعات المسؤولين بإيجاد مكتبات متميزة من كافة النواحي لتسهم في رفع المستوي العلمي والبحثي والثقافي

للمستفيدين

تحقيق احتياجات المستفيدين بالشكل الذي يواكب عصر المعلوماتية

إمكانية التوسع في أنشطة المكتبة وخدماتها

توزيع مهام وأنشطة المكتبات بين إداراتها ووحداتها بشكل متوازن
دمج األنشطة المتجانسة تحت مظلة واحدة

ترابط الوظائف اإلدارية والفنية بشكل يحقق سهولة المتابعة وزيادة اإلنتاجية وكفاءة األداء

بناء الوحدات اإلدارية للمكتبات وفقاً ألهدافها ومهامها المنوطة بها

مرونة التنظيم بحيث يستوعب التوسع المرتقب ألنشطة المكتبات

 /2أهداف المكتبات ووظائفها :يتطلب تطوير المكتبات وضع أهداف محددة لها تتمثل في مساندة العملية التعليمية،
وتشجيع البحث العلمي ودعمه ،وتشجيع التعليم الذاتي للطالب ،وخدمة المجتمع .ويمكن تحقيق هذه األهداف إذا قامت
المكتبات بالوظائف التالية- :
-

توفير مجموعة حديثة ومتوازنة وشاملة وقوية من مصادر المعلومات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمناهج

-

تنظيم مصادر المعلومات

-

الدراسية ،والبرامج األكاديمية والبحوث العلمية الجارية
تقديم خدمات معلومات للمستفيدين

تدريب المستفيدين علي حسن استخدام المكتبة من خالل برامج إرشادية وتدريبية مناسبة

تدريب العاملين في حقل المكتبات على مستوي المجتمع المحلي

تطوير عالقات التعاون مع المكتبات ومراكز المعلومات األخرى بشكل عام والمكتبات الجامعية بشكل خاص

 /3مقومات تحقيق األهداف والوظائف :ولكي تحقق المكتبات أهدافها ووظائفها بنجاح ،فالبد من توفر بعض المقومات
األساس وهي-:

• الموقع المتوسط والمناسب والمبني المصمم أصالً ليكون مكتبة جامعية ،والمؤثث بشكل مناسب،
يراعي فيها التميز موقعاً وتجهيزات وأداء.

• تقديم الدعم والمساندة المادية والمعنوية المستمرة من قبل الجامعة

• إدارة ناجحة نشطة قادرة على تسيير أمور المكتبات والقيام بالعملية اإلدارية
• كادر بشري مؤهل علمياً وفنياً وتقنياً
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• توفر التجهيزات الالزمة والكافية التي تساعد على تنفيذ الوظائف وتحقيق األهداف
 /4التنظيم اإلداري ويشمل:

 /1الهيكل التنظيمي :يتوقف تنظيم المكتبات إداري ًا ورسم شكل هيكلها اإلداري وتنظيم سير العمل داخلها على حجم
المكتبة من حيث المقتنيات وعدد الموظفين فيها وتشعب األعمال التي يزاولونها ،فاختيار الهيكل اإلداري األمثل له دور كبير

في تأدية المكتبة رسالتها وتحقيق أهدافها.

 /2القوي العاملة :لتتمكن المكتبة من تحقيق أهدافها ووظائفها وتقدم خدماتها على أفضل وجه ،البد من توفر كادر

بشري مؤهل علمياً وفنياً وتقانياً.

 /5التنظيم الفني ويشمل:
-

بناء وتنمية المجموعات

المصادر الرقمية

تنظيم المجموعات
خدمات المعلومات
تقنيات المعلومات

ثانياً :مكتبة جامعة الرازي

بناءاً علي ما تقدم من مطلوبات المكتبات الجامعية ومعاييرها  ،فإنه يمكن تحديد مطلوبات ومواصفات مكتبة األكاديمية على

النحو التالي:

أوالً :المبنى

➢ يتم إختيار الموقع المناسب وذلك وفقاً لما يلى :

✓
✓
✓
✓
✓

يتوسط مباني الجامعة.

سهل الوصول إليه.

بعيد عن الضوضاء.

يسمح بالتوسع المستقبلي.
تقدر المساحة المطلوبة وفقاً للمعايير( 3.7متر مربع للطالب).

➢ عليه فإن المساحة المطلوبة للمكتبة تقدر ب ـ ( 370 = 3.7×100متر مربع) بحسبان أن عدد المستفيدين الذين
يرتادون المكتبة في وقت واحد هو (100مستفيد) مع مراعاة التوسع المستقبلي.

➢ تشمل هذه المساحة ما يلى:

✓

قاعات اإلطالع.
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مخازن الكتب.

✓
✓ مكاتب الموظفين.
✓ مواقع الخدمات (دورات المياه ،الكافتيريات ،اإلستراحات).

➢

ال بد أن تراعى في المساحة ما يلى:
مواقف للسيارات.

✓
✓ مساحات خضراء.
ثانياً :المجموعات

هناك عدة معايير لتقدير مجموعات المكتبة الجامعية عند إنشائها من أهمها  :معيار كالب وجوردان وقد حدداها على النحو

التالي:
م

عدد المجلدات {عنوان}

البيان

.1

المجموعة األساسية

8500

.2

لكل عضو هيئة تدريس

100

.3

لكل طالب متفرغ للدراسة الجامعية

15

.4

لكل تخصص أساسي أو ثانوي

350

.5

لكل حقل ماجستير إذا لم تتوفر الدكتوراه

6000

.6

لكل حقل ماجستير إذا توفرت الدكتوراة

3000

.7

لكل برنامج دبلوم (دراسة سنتين بعد الجامعة)

6000

.8

لكل تخصص تمنح فيه درجة الدكتوراة

2500

ثالثاً :أثاث المكتبة

إذا قدر عدد المستفيدين الذين يرتادون المكتبة في وقت واحد ،فإن األثاث المطلوب للمكتبة وفقاً للمعايير المذكورة آنفاً يكون
كما يلي:

العدد

نوع األثاث
طاوالت خشبية لإلطالع

30

مقاعد إطالع

180

دواليب حديد ألوعية المعلومات

50
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كاونتر خشبي شكل()L

1

مكاتب الموظفين(حسب الدرجة)

7
300

مساند حديد
رابعاً :األجهزة

العدد

نوع األجهزة
أجهزة حاسوب()dell

35

طابعات()laser jet

5

ماسحات ضوئية

3
تحددها ادارة الحاسوب

شبكة
ماكينات تصوير

3

برو جكتر projector

2

خامساً :األدوات()Tools
العدد

البيان
خطة تصنيف ديوي األصلية(طبعة )23

2

خطة تصنيف ديوي معربة(العايدي)

2

قائمة رؤوس الموضوعات العربية الكبرى(شعبان)

2

قائمة رؤوس موضوعات سيرز

1

قواعد الفهرسة األنجلو امريكية

1

خطة تصنيف الجامعة العربية ترجمة ط11

2

قائمة رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس

1

سادساً :الموظفون

يراعى في اختيار الموظفين أن يكونوا من ذوي اإلختصاص في المجال ويحدد العدد وفقا لعدد المستفيدين وحجم مجموعات

المكتبة ،مع مراعاة التدريب المستمر.
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وكما أشرنا آنفاً فإن المعايير تحدد سته { }6من المتخصصين لكل { }200من المستفيدين فضال عن { }12من العاملين

اآلخرين (مالزمين ،عمال...الخ) وأدناه الحد األدني المطلوب لمكتبة الجامعة:
م

الوظيفة

المهام واالختصاص

المؤهالت والخبرة
دكتوراة في علوم المكتبات والمعلومات.

 1أمين المكتبة ✓
✓ بدرجة أستاذ مشارك(حدا أدنى)
✓ خبرة عملية التقل عن  10سنوات

✓
 2نائب
أمين المكتبة ✓
✓
✓
مساعد
 3أمين مكتبة ✓
✓
4

مساعد

5

6

أمين مكتبة

إدارة المكتبة.

✓
✓ التخطيط لها.
✓ العمل على تطويرها.
✓ ووضع موازناتها

ماجستير في علوم المكتبات والمعلومات.
بدرجة محاضر.

خبرة عملية التقل عن سبع سنوات

بدرجة مساعد تدريس .

✓
✓

حاسوب

✓

بدرجة مساعد تدريس.

تنمية المجموعات.

1
1

✓
✓ تصنيف.

✓
✓ بدرجة مساعد تدريس.
✓ خبرة عملية ال تقل عن سنتين

مهندس

يشرف إداريا على العاملين.

فهرسة.

متخصص في علوم المكتبات والمعلومات.

✓

يقوم بمهامه في حالة غيابه.

يكون مسؤوالً عن العمليات الفنية:
✓

خبرة عملية ال تقل عن سنتين

1

يساعد أمين المكتبة في إدارتها:

متخصص في علوم المكتبات والمعلومات.

متخصص في علوم الحاسوب.

مالزمين

يكون مسؤوالً لدى مدير الجامعة عن:

العدد

يكون مسؤوالً عن:

خدمات المستفيدين.

✓
✓ يشرف على المكتبات الفرعية (إن

1

وجدت)

يشرف على:
تشغيل األجهزة.

✓
✓ صيانة األجهزة.
✓ مراجعة البرمجيات

✓

خبرة عملية ال تقل عن سنتين

✓

دبلوم  3سنوات في علوم المكتبات

✓

خبرة عملية ال تقل عن سنتين

والمعلومات

يقومون بما يلى:

✓

الرد على كافة اإلستفسارات من
قبل المستفيدين.

✓
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✓

إرجاع أوعية المعلومات إلى

✓

مراقبة قاعات ومداخل المكتبة.

✓

القيام بالنظافة.

األرفف ومتابعة تنظيمها.

7

عمال

✓

شهادة مرحلة األساس

8

حرس

✓

شهادة ثانوية

✓

تلبية طلبات الموظفين،

✓

العمل على تأمين المكتبة

3

وممتلكاتها
سابعاً :اللوائح واإلرشادات

علي إدارة المكتبة وضع لوحات إرشادية تبين للمستفيدين أقسام المكتبة المختلفة  ،وإجراءات اإلعارة ومطلوباتها  ،وساعات عمل
المكتبة  ،واجراءات بطاقات المستفيدين  ،والرسوم المقررة على بعض الخدمات (إن وجدت)  ،والقيود المفروضة على إستخدام

بعض أوعية المعلومات مثل الرسائل الجامعية والدوريات  ،وضرورة اإللتزام بالهدوء والحفاظ على أوعية المعلومات.

كما ينبغى إلدارة المكتبة إصدار اللوائح الالزمة لكل أقسامها والتي توضح مهامها وإجراءاتها وأدوات العمل المستخدمة.

دليل اإلجراءات
تتبع أمانة المكتبات اإلجراءات التالية في عملياتها الفنية- :
* في مجال الفهرسة

 تعتمد المكتبة قواعد مارك للفهرسة المقروءة آليا ،مع االستعانة بقواعد ال) .(R D Aالرقمي.

 -تعتمد المكتبة نظام كوها ( )KOHAالمفتوح المصدر للمكتبة الورقية ،ونظام دي سبيس ( )D SPASEللمستودع

 -تعتمد المكتبة قائمة رؤوس الموضوعات العربية الكبرى لشعبان عبد العزيز خليفة قائمة أساسية لرؤوس الموضوعات

العربية مع أمكانية االستعانة بالقوائم والمكانز األخرى ،كما تعتمد قائمة رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس لرؤوس

الموضوعات باللغات األخرى ،مع االستعانة بالقوائم والمكانز األخرى.
* في مجال التصنيف

 -تعتمد المكتبة خطة تصنيف ديوي العشري ،طبعة  22ترجمة محمد عوض العايدي ألوعية المعلومات باللغة العربية،

وخطة تصنيف ديوي العشري ،طبعة  23ألوعية المعلومات باللغات األخرى.
* في مجال االعارة

 تتيح المكتبة لروادها تحميل مجموعتها الرقمية في(فالشاتهم). ليس مسموحا لطالب المرحلة الجامعية باإلعارة الخارجية111
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 تسمح المكتبة لطالب الدراسات العليا باستعارة كتابين ،لمدة ثالثة أيام قابلة للتجديد لفترة مماثلة. تسمح المكتبة ألعضاء هيئة التدريس باستعارة ثالثة كتب لمدة خمسة أيام قابلة للتجديد لفترة مماثلة. -ال تسمح المكتبة بإعارة (القواميس ودوائر المعارف – الكتب النادرة  -الدوريات – الرسائل الجامعية –

المخطوطات).

* في مجال خدمات المعلومات

 توفر المكتبة خدمة البث االنتقائي (مقتنيات المكتبة في تخصص معين) ألعضاء هيئة التدريس توفر المكتبة خدمة االحاطة الجارية (وتعني جديد المكتبة في تخصص ما) -تتيح المكتبة خدمة التصوير

 -توفر المكتبة خدمات االنترنت

 توفر المكتب قواعد بيانات من خالل مستودعها الرقمي تتيح المكتبة مستودعها الرقمي على الخط المباشردليل االرشادات
وتشمل لوحات إرشادية تبين للمستفيدين أقسام المكتبة المختلفة ،وإجراءات اإلعارة ومتطلباتها ،وساعات عمل المكتبة،

واجراءات بطاقات المستفيدين ،والرسوم المقررة على بعض الخدمات (إن وجدت) ،والقيود المفروضة على استخدام بعض أوعية
المعلومات مثل الرسائل الجامعية والدوريات ،وضرورة االلتزام بالهدوء والحفاظ على أوعية المعلومات.
أوال :مواقيت فتح المكتبة

 تفتح المكتبة من السابعة صباحا وحتى الثانية ظه ار تمدد ساعات العمل في فترات االمتحاناتثانيا :ضوابط استخدام المكتبة

 الدخول ببطاقة المكتبة -ضرورة التزام الهدوء

 يحظر استخدام الهواتف داخل المكتبة -يحظر تناول االطعمة والمشروبات

 اترك الكتاب على الطاولة وال ترجعه للرف ال تحرك المقاعد من أماكنها -تترك الحقائب في االماكن المخصصة لها

 ضرورة االلتزام بالزي الجامعي داخل المكتبةثالثا :اإلعارة
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 يسمح باإلعارة الخارجية لطالب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس فقط يسمح لطالب الدراسات العليا باستعارة كتابين لمدة اسبوع قابلة للتجديد لفترة مماثلة -يسمح لعضو هيئة التدريس باستعارة خمسة كتب لمدة اسبوع قابلة للتجديد لفترة مماثلة

 تتيح المكتبة للمستفيدين كافة تحميل حاجتهم من مقتنياتها االلكترونية في (فالشاتهم). -تسمح المكتبة للمستفيدين بتصوير صفحات من الكتب والدوريات في اماكن التصوير المتاحة داخل

الجامعة بشرط تسليم بطاقاتهم
دليل المعايير
المباني والتجهيزات

يتطلـ ـ ــب تخطـ ـ ــيط مبنـ ـ ــى المكتبـ ـ ــة وتجهي ـ ـ ـزه معرفـ ـ ــة وظـ ـ ــائف المكتبـ ـ ــة ،وال بـ ـ ــد أن يتسـ ـ ــم المبنـ ـ ــى بالمرونـ ـ ــة واالقتص ـ ـ ـاد فـ ـ ــي

إنشاء وتشغيالً وصيانة ،وسهل الوصول إليه ،وقابالً للتوسع المستقبلي.
التكلفة،
ً
وتج ـ ــدر اإلش ـ ــارة هن ـ ــا إل ـ ــى وج ـ ــود مع ـ ــايير تح ـ ــدد مس ـ ــاحة المكتب ـ ــة مقاب ـ ــل مجموع ـ ــات المـ ـ ـواد الموج ـ ــودة وع ـ ــدد المس ـ ــتفيدين
وكـ ـ ــذلك تحـ ـ ــدد المس ـ ـ ــاحة المطلوبـ ـ ــة للعم ـ ـ ــل إلنجـ ـ ــاز األعم ـ ـ ــال الفنيـ ـ ــة وغيرهـ ـ ــا .وتع ـ ـ ــد المســ ـ ـاحة الت ـ ـ ــي تخصصـ ـ ــها المكتب ـ ـ ــة
لوحـ ــداتها خي ـ ــر دلي ـ ــل عل ـ ــى أولوي ـ ــات هـ ــذه المكتب ـ ــة حي ـ ــث ب ـ ــذلت مح ـ ــاوالت كثي ـ ـرة للخ ـ ــروج بتص ـ ــور ع ـ ــن المس ـ ــاحات الالزم ـ ــة
إليـ ـ ـ ـواء مقتني ـ ـ ــات المكتب ـ ـ ــات والع ـ ـ ــاملين به ـ ـ ــا فق ـ ـ ــد أقت ـ ـ ــرح ويل ـ ـ ــر و جيثين ـ ـ ــز  Wheeler-Githensص ـ ـ ــيغة رأي ع ـ ـ ــام يمك ـ ـ ــن

االس ـ ــتفادة منه ـ ــا ف ـ ــي تحدي ـ ــد المس ـ ــاحة المناسـ ـ ـبة للمكتب ـ ــة اعتم ـ ــادا عل ـ ــى معرف ـ ــة ع ـ ــدد المس ـ ــتفيدين وبتطبي ـ ــق ه ـ ــذه الص ـ ــيغة

اسـ ــتنتجا أن المتـ ــر المربـ ــع يسـ ــتوعب مائـ ــة وعش ـ ـره مجلـ ــداً وأن القـ ــارئ يحتـ ــاج إلـ ــى{ }3,72متـ ــر مربـ ــع تشـ ــمل خدمـ ــة اإلعـ ــارة
والخ ـ ــدمات األخ ـ ــرى  ,وأن المت ـ ــر المرب ـ ــع ك ـ ــاف لحرك ـ ــة أرب ـ ــع مائ ـ ــة وثالث ـ ــين مجل ـ ــداً ف ـ ــي الس ـ ــنة  ،علي ـ ــه تحس ـ ــب المس ـ ــاحة
المطلوبة للمكتبة وفقا للمعادلة التالية :

(عدد الكتب ÷ ( + )110عدد المقاعد × ( + )3.7الحركة ÷  )430وتفيد هذه المعادلة في تحديد المساحة إذا أمكن التوصل

إلى معرفه العدد المتوقع للمستفيدين وحجم المقتنيات ومقدار اإلعارة على وجه الدقة.
التجهيزات:

وتشمل البيئة الداخلية واألثاث واألجهزة:

➢ البيئة الداخلية:

وتعني بما يلي:

•

درجة الح اررة )21.5 -18.5( :درجة مئوية.

•

درجة الرطوبة )65-50( :درجة مئوية.

•

اإلضـ ـ ــاءة :حيـ ـ ــث يفضـ ـ ــل اسـ ـ ــتخدام المصـ ـ ــابيح التـ ـ ــي تناسـ ـ ــب كـ ـ ــل موقـ ـ ــع مـ ـ ــن مواقـ ـ ــع المكتبـ ـ ــة ،مـ ـ ــع م ارعـ ـ ــاة
اإلضاءة الطبيعية باالعتماد على النوافذ.
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التكييـ ـ ــف :بـ ـ ــالتحكم فـ ـ ــي درجـ ـ ــة الح ـ ـ ـ اررة ونسـ ـ ــبة الرطوبـ ـ ــة وحركـ ـ ــة اله ـ ـ ـواء وتوزيعـ ـ ــه ومنـ ـ ــع األتربـ ـ ــة والبكتريـ ـ ــا
والروائح والغازات السامة لتأثيرها على مجموعات المكتبة والعاملين والمستفيدين.

•
•
•
•
•
األثاث:

منع الضوضاء :بزيادة مساحات قاعات االطالع وفرش األرضيات واستخدام عوازل الصوت.
اإلهتمام باللوحات اإلرشادية :التي تعرف المستفيدين على اٌقسام المكتبة.

اإلهتمام باألمن والسالمة :بالتحوطات الالزمة ضد السرقات والحرائق وعمل مخارج للطوارئ.
اإلهتمام باأللوان المريحة :التي تعكس اإلضاءة في قاعات االطالع وتوفر الطاقة.

الفرش ذات اللون الفاتح :في أماكن التخزين لعكس اإلضاءة على أجزاء األرفف السفلى.
يجب مراعاة المرونة عند اختياره وتجنب األثاث الثابت ليسهل تحريكه وتعديل وضعه متى ما اقتضت الضرورة

ذلك ،وأن تكون وحداته من حجم واحد ليكون جذاباً ،وأن يكون اقتصاديا سهل الصيانة.
وتتكون مفردات األثاث من اآلتي:
 /1الدواليب :وتفضل دواليب الحديد لمتانتها وسهولة تفكيكها وتغيير
وضعها حسب الحاجة ،واألبعاد المناسبة للدوالب هي (ْ30 × 90× 205

سم ،بعمق 1.5سم) ،على أن تشتمل الوحدة على ست أرفف إضافة للقاعدة

والسقف ،وتكون مع كل وحدة ست مساند من الحديد لمنع سقوط الكتب.
 /2الطاوالت :وتصنع من الخشب بأبعاد(73×120×180سم) وتكون

أسطحها ذات ألوان فاتحة

 /3المقاعد :وينبغي أن تكون ذات قاعدة واسعة ومريحة ومائلة الظهر إلى

الخلف بزاوية ( 97درجة) ومرتفعة عن األرض بمقاس ( 45-42سم).
 /4المقصورات الفردية ،الخلوات( :)carrelsتستخدم للباحثين الذين

يجلسون لفترات طويلة وتختلف أشكالها ومقاساتها من مكتبة ألخرى،

وتكون في بعض المكتبات برسوم رمزية.

 /5عارضات الدوريات :وتكون بذات أبعاد الدواليب بمقاس

(30×90×250سم) وتزود بأرفف مائلة من األمام لعرض األعداد الجارية.
/6عربات الكتب :وتستخدم لنقل أوعية المعلومات ،وتصنع من الخشب

بمقاس ( 80×40×90سم) وتكون عجالتها بقطر(12.5سم) وتكون

اثنتان منهما متحركة واثنتان ثابتة.

 /7أثاث مكاتب الموظفين :ويكون حسب المواصفات المتبعة في المؤسسة
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األم للدرجات الوظيفية.
األجهزة واألدوات:
وتشمل أجهزة الحاسوب والتصوير والطباعة والماسحات الضوئية ( )scannersوأجهزة تغليف البطاقات

وأجهزة العرض( )projectorsوكاميرات المراقبة وشفاطات األتربة وماكينات النظافة ،والمراوح ومكيفات الهواء
ومبردات المياه ،وطفايات الحريق ،فضالً عن أدوات العمل ( )toolsمثل خطط التصنيف وقوائم رؤوس
الموضوعات والمكانز ومداخل المؤلفين ،وقواعد الفهرسة

بناء وتنمية المجموعات

تحتاج المكتبات الجامعية إلى مواد متنوعة ومناسبة وذلك للبرامج التعليمية والتدريسية وألغراض البحوث والدراسات التي

يقوم بها الطلبة وخاصة طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس فمقتنيات المكتبات الجامعية واسعة ومتعددة وتشمل:
➢

الكتب بأشكالها المختلفة في مختلف الموضوعات

➢ الدوريات العامة والمتخصصة بالموضوعات التي تدرس في الجامعة أو الكلية.
➢ المراجع العامة والمتخصصة.

➢ الرسائل الجامعية والبحوث والدراسات األكاديمية.
➢ المواد السمعية والبصرية والمصغرات الفلمية.

➢ المواد التي تساعد أعضاء الهيئة التدريسية على القيام بواجبهم.
➢ المواد التي تساعد الطلبة في الدراسة والتحضير وكتابة التقارير.
➢ المواد التي تساعد طلبة الدراسات للقيام بأبحاثهم.

➢ المواد التي تساعد أعضاء الهيئة اإلدارية على القيام بواجبهم.

أسس اختيار أوعية المعلومات للمكتبات الجامعية:

هناك عدد من العوامل المؤثرة في أسس اختيار أوعية المعلومات للمكتبات الجامعية وهي:

✓ مجتمع الطلبة من حيث أعدادهم وتخصصاتهم ومستوياتهم األكاديمية وميولهم واتجاهاتهم العلمية
والعامة.

✓ أعضاء هيئة التدريس من حيث أعدادهم وتخصصاتهم ونشاطاتهم المختلفة.
✓ األقسام والدوائر والكليات والبرامج األكاديمية المتوفرة.
✓ المناهج والمقررات الدراسية المطبقة.

✓ طرق التدريس والتقويم المتبعة في الكلية.

✓ الموقع الجغرافي للمكتبة وخاصة من حيث قربها أو بعدها عن المكتبات األخرى وخاصة األكاديمية.
✓ الجو الثقافي العام في الكلية أو الجامعة ومدى إقبال الطلبة على المطالعة والبحث والدراسة.
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معايير تنمية المجموعات:
م

البيان

عدد المجلدات {عنوان}

.1

المجموعة األساسية

8500

.2

لكل عضو هيئة تدريس

100

.3

لكل طالب متفرغ للدراسة الجامعية

15

.4

لكل تخصص أساسي أو ثانوي

350

.5

لكل حقل ماجستير إذا لم تتوفر الدكتوراه

600

.6

لكل حقل ماجستير إذا توفرت الدكتوراة

300

.7

لكل برنامج دبلوم (دراسة سنتين بعد الجامعة)

600

.8

لكل تخصص تمنح فيه درجة الدكتوراة

250

العاملون
وتتراوح المعايير في تحديد حوالي { }6من أمناء المكتبات المهنيين وغيرالمهنيين لكل  200من المستفيدين مع وجود {}12

من العاملين اآلخرين (مالزمين ....الخ).
تكنولوجيا المعلومات

علي المكتبة اختيار ما يحقق أهدافها ويلبي احتياجات مستفيديها من نظم المعلومات ،وقد توافقت المكتبات الجامعية في

السودان على استخدام نظام كوها ( )kohaللمصادر التقليدية ،ونظام دي إسبيس ( )d-spaceللمصادر الرقمية ،وهي من

النظم مفتوحة المصدر و تدعم اللغة العربية.
مهام واختصاصات أمين المكتبات

يتولى أمين المكتبات اإلشـ ـ ـ ـ ـراف على التخطيط والتنفيذ والمتابعة لألعمال التى تتيح للمكتبات أداء رس ـ ـ ـ ــالتها بكفاءة ويس ـ ـ ـ ــر

ويختص بما يلي- :

 -1إعداد مشــروع موازنة المكتبات الجامعية والموافقة على الصــرف من االعتمادات المخصـصــة في ميزانية الجامعة
في حدود الس ـ ـ ــلطات المخولة له لالش ـ ـ ــتراك في الدوريات وشـ ـ ـ ـراء اوعية معلومات واجهزه ومعدات الزمه لتطوير

العمل.

 -2اإلشراف الفني على العاملين بمكتبات الجامعة ومتابعة أعمالهم.

 -3اإلهــداء من مطبوعــات الجــامعــة للجــامعــات ومراكز البحوث المحليــة والعربيــة واألجنبيــة واألفراد البــارزين علميــا
وثقافيا واجتماعيا.
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 -4إعداد التقارير السنوية الخاصة بالعاملين بالمكتبات
 -5ترشيح العاملين الجدد للتعيين وتوزيعهم على مكتبات الجامعة وفق الحاجة وإبداء الرأي في نقل أو ندب العاملين
من المكتبات واليها.

 -6النظر في نتائج الجرد الخاصة بالمكتبات.
 -7عقد االجتماعات الدورية مع المديرين ومناقشة مشكالت العمل وتطوير األداء.

 -8تمثيل المكتبات في لجنة المكتبات واللجان والمؤتمرات واالجتماعات والملتقيات المهنية داخل الجامعة وخارجها.
 -9تنفيذ ق اررات مجلس الجامعة والمجالس الفرعية فيما يخص المكتبات وكذلك ق اررات لجنة المكتبات.

 -10تنظيم تدريب العاملين بالمكتبات لرفع مستواهم العلمي والعملي واقتراح ترشيحهم في بعثات ومؤتمرات للتخصص
في مجال المكتبات في الداخل والخارج.

 -11عرض مقترحات بطلبات االشـ ــتراك في عضـ ــوية المنظمات والجمعيات المحلية واإلقليمية والدولية المتخص ـ ـصـ ــة
في مجال المكتبات والمعلومات والمس ـ ـ ـ ــاهمة في المؤتمرات والندوات واألنش ـ ـ ـ ــطة مش ـ ـ ـ ــفوعة برأيه على الس ـ ـ ـ ــلطة

المختصة للنظر فيما تراه.

دكتور محمد عبد هللا عيساوي
أمين المكتباتت
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Chapter 4: Statues, Bylaws, Regulations
and General Regulations
4.1 Board of Trustees business procedures Regulations
4.2 Deans Council Business Procedures Regulations
4.3 Regulations for appointments and promotions for faculty members
جامعة الرازى
الترقيات العضاء هيئة التدريس
وفقاً للنظام األساسي لجامعة الرازي وعلى ضوء الئحة ترقيات أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي والبحث

العلمي لسنة 2008م تتم ترقية أعضاء هيئة التدريس بوساطة توصية لجنة الترقيات والتي هي إحدى لجان مجلس الجامعة

وتتكون من:

أ) رئيس الجامعة
ب) عمداء الكليات

ج) أمين الشئون العلمية

مقر اًر

أعضاء

رئيساً

د) أي شخصين يختارهم الرئيس بدرجة األستاذ.
طريقة التقديم:

على عضو هيئة التدريس والذي يود الترقية أن يتقدم بملء استمارة الطلب والمعدة لذلك ومن ثم رفعها إلى أمانة الشئون

العلمية.

تحيل أمانة الشئون العلمية الطلب إلى رئيس الجامعة والعميد المعني لرفع تعليقاتهم حسب االستمارة المعدة.

الطلبات يجب أن تصل أمانة الشئون العلمية خالل شهر يناير من كل عام وال تقبل طلبات بعد ذلك.

إجراءات لجنة الترقيات

 )1يجب أن تكتمل كل اإلجراءات ثم تعرض على لجنة الترقيات للتحكيم على مستوى المرحلة األولى.

 )2إذا اجتازت الترقية المرحلة األولى ترشح لجنة الترقيات ثالثة محكمين يكون اثنان منهم على األقل في درجة االستاذية من
التخصص المعني .ترسل إليهم السيرة الذاتية للمتقدم للترقية مع نسخ من منشوراته العلمية ،أما في حالة االستاذية فيجب أن

يكون المحكمين من درجة االستاذية.

 )3أن يستشار المحكمين قبل إرسال أوراق المتقدم للترقية.
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 )4يمكن إختيار محكم بديل في حالة تأخر المحكم األول أو اعتذاره خالل مدة ثالثة أشهر من تاريخ استالمه ألوراق المتقدم.
الترقية الستاذ مشارك:
(أ) الشروط العامة:

 )1تتم الترقية لمرتبة األستاذ المشارك باستيفاء التالي:

أ) أن يكون قد قضى أربع سنوات في التدريس على األقل كأستاذ مساعد منها ثالثة سنوات بجامعة الرازى.
ب) إشتراكه في تدريس مواد تخصصه.

ج) إشتراكه في االبحاث العلمية ونشرها خالل عمله في الجامعة وأن تكون األبحاث العلمي أصيلة وذات فوائد للمجتمع.
االبحاث المقبولة تكون تحت النشر تعطى نفس أهمية االبحاث المنشورة.

د) الترقية بوساطة الخدمة الطويلة :أن يكون قد أمضى على األقل عشر سنوان في خدمة جامعة الرازي في التدريس والعمل
اإلداري واألنشطة األخرى ذات الصلة بالجامعة.

(ب) الشروط الخاصة:

 .1أن يكون قد أمضى أربعة سنوات على األقل كأستاذ مساعد بجامعة ال ارزىالرازي.

 .2أن يكون قد قام بأبحاث أصيلة وهادفة ومنشورة في مجالت علمية ومحكمة على أن تقل عن عشرة أوراق  5درجات
توزع كما يلي:

ناشر أول

5
4

ناشر ثاني

ناشر ثالث
ناشر رابع

ناشر خامس

3
2

1

 .3المشاركة في الدراسات العليا واإلشراف واإلشراف على الطالب.
ماجستير

دكتوراه
مهنية

درجتان

 4درجات

 3درجات

 .4الكتب والمؤلفات:
 10درجات مؤلف أول

 05درجات مؤلف مشارك
 .5المؤتمرات العلمية:
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درجتان لكل مؤتمر يقدم فيه أوراق
على أن ال يتعدى  5مؤتمرات
 .6عضوية اللجان :درجتان عن كل لجنة على أن ال تتعدى  10لجان.
مجموع الدرجات  100درجة األقصى
 025األدنى

على أال يقل مجموع الدرجات عن  80درجة.
 )5الترقية لمرتبة االستاذية:
(أ) الشروط العامة

تتم ترقية عضو هيئة التدريس لمرتبة األستاذ على اآلتي:
•
•

يستحق التقدم للترقية بعد أن يكون قد أمضى على األقل أربع سنوات كأستاذ مشارك بجامعة الرازي.

أن يكون قد قام بأبحاث أصيلة وهادفة ومتميزة ومنشورة في مجالت علمية محكمة.

•

له مشاركات واسعة وجلية في عملية تطوير الجامعة والقسم الذي ينتمي إليه.

•

أن يشارك في الدراسات العليا بطريقة مميزة .

•

أن يكون له إسهامات ممتازة على مستوى المهنة والمنظمات الوطنية األخرى.

•

تعطى طبيعة التخصص ما يستحق من االعتبار عند تقديم الترقية.

•

تعتبر الترقية نافذة من تاريخ تقديم الطلب.

(ب) الشروط الخاصة:

 .1أن يكون قد قضى  4سنوات في الخدمة كأستاذ مشارك.
 .2أن يكون حاصالً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
 .3األبحاث العلمية25 .

االشتراك في األبحاث العلمية ونشرها في مجالت محكمة على أن ال تقل عن  5أوراق .تمنح  5درجات لكل

ورقة توزع كما يلي:
ناشر أول

ناشر ثاني

 5درجات

ناشر ثالث
ناشر رابع

ناشر خامس

"4
"3

"2

"1

 .4الكتب والمؤلفات 10 :درجات مؤلف أول
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 05درجات مؤلف مساعد
 .5المؤتمرات العلمية 2 :درجة للمشاركة في كل مؤتمر.

 .6عضوية اللجان 2 :درجة لكل لجنة على أن ال يتعدى  3لجان.
 .7الدراسات العليا :المشاركة في الدراسات العليا واإلشراف على طالب الماجستير
الدكتوراه

4

مجموع الدرجات

 70درجة

أخرى

2

3

على أن يتحصل على ما ال يقل عن  60درجة.

4.4 Regulations for appointments and promotions for members of the administrative body
4.5 Examination Rules for Cohorts by courses
4.6 Rules of academic degrees

أمانة الشؤون العلمية  :اللوائح األكاديمية
لوائح القبول والتسجيل

الئحة قبول وتسجيل الطالب الجدد
شروط القبول
-

مراعاة أال تقل النسبة المئوية للراغبين فى دراسة الطب . 80%وطب األسنان والصيدلة عن 75%

 حضور الطالب بنفسه أو مع ولى أمره للتسجيل وفى حالة تعذر حضور الطالب يتم قبوله مبدئيا ويتم قبوله النهائى بعدالمقابلة الشخصية واجراء الكشف الطبى.
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تعبئة االستمارات الخاصة بالقبول.

األلتزام بجميع لوائح الكلية بما في ذلك األلتزام الخاص بالرسوم الدراسية والزى الذى تحدده الكلية ووزارة التعليم

العالى.
القبول العام

يتم عن طريق التقديم بمكتب القبول التابع لوزارة التعليم العالى.

بعد استالم اخطار القبول يحضر الطالب الى الجامعة لمتابعة االجراءات الخاصة بالكلية .
القبول المباشر

يتم بتقديم الشهادات السودانية والشهادات األجنبية (الموثقة والمعادلة من التعليم العالى) والمستندات االخرى مباشرة الى

مكتب شؤون الطالب بمبانى الجامعة دون الرجوع الى مكتب القبول.

خطوات القبول العام والقبول المباشر

 يقوم الطالب بتسليم جميع المستندات الخاصة بالقبول لدى مكتب شؤون الطالب ( الشهادة السودانية أو ما يعادلها منالشهادات االخرى ( شهادة التحصيل والقدرات بالنسبة للشهادة العربية السعودية)  ،صورة من شهادة الجنسية أو الجواز

لألجانب – صورة من شهادة الميالد 6 -صور فوتوغرافية .

 تعبأ االستمارة األولية ( استمارة رقم  )1ويتم تسليمها مع المستندات المذكورة أعاله. -يتم الكشف الطبى والمقابلة الشخصية واللذين على أساسهما تبدأ اجراءات القبول.

 االنتظار حتى تتم الموافقة على قبول الطالب من مكتب القبول واعادة األوراق مرة اخرى الى الجامعة. -تعبأ األستمارة األساسية ( استمارة رقم .)2

 يقوم الطالب بدفع القسط األول من الرسوم الدراسية ويساوى نصف الرسوم السنوية زائدا رسوم التسجيل. -يتم دفع ما تبقى من الرسوم على قسطين متساويين تحدد موعدهما االدارة المالية.

 بدفع القسط األول يكون الطالب قد أكمل جميع االجراءات الخاصة بقبوله وعليه االلتزام بجميع قوانين الكلية المذكورةفى االستمارة . 2

القبول االلكترونى:

* الخطوات السابقة تم تفصيلها فى الرسم التخطيطى فى الصفحة األخيرة من الدليل.
الئحة القبول بعد السنة األولى ( التحويل)

الفصل األول:
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اسم الالئحة وبدء العمل بها
تسمى هذه الالئحة ( الئحة القبول بعد السنة األولى بجامعة الرازى .

-1

قبول بعد السنة األولى يقصد به قبول الطالب في جامعة الرازى بالتحويل من جامعات أخرى في صف جامعي

-2

خالف الصف األول.

اللجنة يقصد بها لجنة القبول والتسجيل بالجامعة.

-3

اإلدارة ،يقصد بها إدارة القبول والتسجيل بجامعة الرازى.

-4
الفصل الثاني:

شروط القبول:
على مقدم طلب القبول بعد السنة األولى أن يستوفي الشروط اآلتية
أً -
بً-
تً-
ثً-

أن يكون قد حاز في الشهادة الثانوية أو ما يعادلها على الحد األدنى لمتطلبات القبول في الكلية المعنية في
السنة المعنية وفقاًُ لشروط القبول في جامعة الرازى
أن يكون طالباً منتظماً بأحدى الكليات أو الجامعات المعترف بها.

أن يكون قد اجتاز آخر امتحانات جلس لها بنجاح في جميع المواد واستحق

النقل من صف آلخر وذلك للكليات ذات النظام السنوي أو الفصلي.

أن يكون قد أكمل سنة دراسية على األقل في التخصص المشابه بما يرغب في

جـ-
ح-

أن ال يكون قد تم فصله من أي جامعة ألى سبب من األسباب.

االلتحاق به في جامعة الرازى .

يرفق مع الطلب الشهادة الثانوية وشهادة من المناهج التي درسها بتفاصيل

الدرجات التي تحصل عليها.

خ-
د-
ذ-

يجوز قبول طلبات حاملي الدرجات الجامعية للدراسة بعد السنة األولى ويتم

دراسة كل حالة وفقاً لتوصية عميد الكلية المعنية وموافقة مجلس الكلية.
ان يخضع الطالب للمعاينة الطبية والمقابلة الشخصية.

تعبئة االستمارة الخاصة بالتحويل (استمارة )3

البطاقة الجامعية
يتم استخراج البطاقة الجامعية من مكتب األمن والسالمة فور التسجيل للعام الدراسى الجديد ودفع الرسوم المقررة  .وهذا

ينطبق على جميع المستويات الدراسية.
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الئحة االمتحانات

اسم الالئحة :

تســــمى هذه الالئحة بالئحة نظم االمتحانات والتقويم بجامعة الرازى وتشــــمل القواعد المنظمة لالمتحانات .تطبق احكام هذه

الالئحة علي جميع الطالب .
تعريفات

 -1الجامعة  :يقصد بها جامعة الرازى .

 -2المجلس  :يقصد به المجلس العلمي للجامعةلمكون وفقا لقوانين ولوائح التعليم العالي.
 -3اللجنة  :يقصد بها لجنة االمتحانات.

 -4امتحان الدور االول  :هو االمتحان الذى يعقد لجميع الطالب عقب انتهائهم من الفصل الدراسى
 -5امتحان الدور الثانى  :هو امتحان الملحق و البديل الذى يعقب امتحان الدور االول .

 -6الملحق  :هو امتحان الدور الثانى الذى يجلس له الطالب الراسب فى امتحان الدور االول او المتغيب عن امتحان
الدور االول بدون عذر .

 -8البديل  :هو امتحان الدور الثانى الذى يجلس له الطالب المتغيب عن امتحان الدوراالول بعذر مقبول.
 -9الطالب الممتحن من الخارج  :هو الذى يسمح له بالجلوس لالمتحان من غير ان يطالب باالنتظام فى الدراسة .

 -10المراقب  :يقصد به عضو هيئة التدريس المكلف باالشراف على سير اعمال االمتحانات داخل غرفة االمتحانات .
 -11الممتحن الخارجى  :يقصد به االستاذ من خارج الجامعة الذى يطلب منه المشاركة فى عملية التقويم .

 -12مطلوبات الجامعة  :يقصد بها المواد و المقررات التى يقررها التعليم العالي (لغة عربيه ثقافة اسالمية كمبيوتر
انجليزي ) .

 -13العام الدراسي  :يقصد به الفترة الزمنية ا لدراسية التى يجيزها المجلس العلمى وفقا للتقويم الدراسي بالجامعة من
بداية التسجيل والي نهاية الدراسه لكل الدفعات ماعدا السنه االولي وال يقل عن  30اسبوع (ثالثون اسبوعا).

أحكام عامة:
-1

تتكون لجنة تسمى لجنة االمتحانات تكون مسئولة عن تسلم وإعداد وحفظ االمتحانات ويجوز أن تستعين وتكلف

من ترى ألداء بعض الواجبات.

-2

االمتحانات النهائية وامتحانات نيل الدرجات العلمية تتم بإشراف ممتحنين داخليين وممتحنين خارجيين أو

-3

ممتحنين مشاركين ويجوز في ظروف خاصة تقدرها االجامعة تعيين ممتحن مشارك بديالً للممتحن الخارجي.
ال يجوز تعيين عضو من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ممتحناً خارجياً ولكن يجوز تعيينه ممتحناً مشاركاً
حسب تقدير الكلية.
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-4

يعين مجلس الجامعة سنوياً الممتحنين الداخليين من بين أساتذة الجامعة واألساتذة المتعاونين .

-6

يجوز لمجلس الجامعه تكليف الممتحنين الخارجيين ألكثر من مرة.

-5

عند ترشيح الممتحنين الخارجيين أو المشاركين يجب أن توضح درجاتهم ومؤهالتهم العلمية ووظائفهم الحالية.

-7

يكون كل من الممتحن الداخلي والخارجي أو المشارك مسؤوالً بالتضامن واإلنفراد عن كل أوراق األسئلة والدرجات

-8

والتوصيات المتعلقة بالنتيجة.

يتم إجراء االمتحانات عن طريق األسئلة المكتوبة ،كما يمكن إجراؤها عن طريق البحوث أو األعمال التي يكلف

بها الطالب خالل فترة الدراسة ما لم تنص لوائح الكلية على غير ذلك وللممتحنين الحرية في إجراء أسئلة
شفهية ألي طالب حسب طبيعة المادة.

واجبات الجامعة :
-1

طباعة أسئلة االمتحانات طباعة واضحة وصحيحة  ،كذلك يمكن للممتحنين توضيح االمتحان في قاعة االمتحان.

-2

تحديد فترة االمتحانات بواسطة الشئون العلمية وتنشر بوقت كاف للطالب.

-3

نشر قوائم الطالب الممتحنين والمحرومين مع التوجيهات الالزمة قبل مدة كافية من بداية

-4

ارسال نتائج الطالب بالبريد االلكتروني وال يتم نشرها باللوحة اال إ ذا دعت الضرورة.

االمتحانات.

واجبات الطالب:

اليسمح للطالب بالجلوس لالمتحان إال:
-1
-2

إذا كان مسجالً بالجامعة للفصل أو العام الدراسي.
إذا استوفى جميع المطلوبات المحددة في الالئحة (إال إذا أعفى من أي من تلك المطلوبات بواسطة مجلس
االساتذة).

-3

الطالب الذي يفشل في التسجيل في الفترة المحددة دون موافقة االجامعة يعتبر مفصوالً تلقائياً ويمكن أن يسمح

-4

الطالب الذي يتغيب لفترة أكثر من  %25من محاضرات أي مادة/مقرر بما في ذلك األجزاء العملية بغير سبب

-5

له بالجلوس لالمتحان خارجياً بعد توصية مجلس الكلية.

مقبول أو كون أداؤه في األ نشطة العلمية المكملة غير مرض يجوز لمجلس الكلية حرمانه من الجلوس لإلمتحان

المعني وفي هذه الحالة يعد راسباً في تلك المادةً .

الطالب الذي يتغيب عن الدراسة لفترة طويلة لعذر مقبول يجوز لمجلس الكلية أن يسمح له بالجلوس لالمتحان

بناء على طلب كتابي منه.
المعني ً
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المادة االولي  :لجنة االمتحانات
تتكون لجنة االمتحانات من -:

.1

أمـــــــــــيـــــــــــن

الشؤون العلمية  :عليه التأكد من-:
-

أن كل أوراق االمتحان قد تمت طباعتها ومراجعتها وفقا لهذه الالئحة.

-

أن كل معدات ومواد االمتحان قد تم تجهيزها.

-

التأكد من أن أوراق االمتحانات قد تم وضعها وحفظها فى مكان آمن.

-

التأكد من حفظ ســجالت ومكاتبات االمتحانات وأوراق االمتحانات لمدة ال تقل عن خمس ســنوات وال تتم إبادتها إال

بموافقة العميد وبعد مضي القيد الزمني.

.2

مســـــــــــــؤول

مكتب االمتحانات :

-اإلشراف على طباعة االمتحانات وتنسيقها.

 المحافظة علي اوراق االمتحانات وسريتها وحفظها في مكان آمن تحت مسؤولية الشؤون العلمية والعميد .وتسليم وتسلمأوراق األسئلة وكراسات االجابات من أساتذة المواد مباشرة.
-

استالم االمتحانات وحصرها بعد تصحيحها .واستالم أوراق االجابات.

.3

المنسقين:

.4

المسجل:

 ويكون عليهم مد المسجل بمواد االمتحانات ليتمكن من تنسيق الجدول واالتصال بأساتذة المواد وتنسيق المراقبن. عليه اعداد القوائم وتنقيحها واعداد ارقام الجلوس للطالب بعد حصر الحضور والغياب. اعداد ونشر جداول االمتحانات قبل اسبوعين على األقل من بداية االمتحانات. ترتيب وتنسيق قوائم المراقبين واخطارهم قبل وقت كاف من بداية االمتحانات. اعداد قاعات االمتحانات وتجهيزها بالمواد المطلوبة. -حصر الحاالت المرضية أثناء االمتحانات.

 متابعة تسليم االمتحانات لمكتب االمتحانات. اعداد النتيجة ..

 -االشراف على ارسال النتائج بالبريد االلكترونى بالتعاون مع مكتب الحاسوب.

المادة الثانية :امتحانات الدور االول والضوابط
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يجلس الطالب المتحانات الدور االول فى نهاية كل فصل دراسى .و يشترط عليه :
 /1االلتزام بكل اجراءات التسجيل واثبات شخصيته بواسطه بطاقة الجامعة

 /2دفع الرسوم المقرره .

 /3استيفاء مطلوبات الدراسةبالجامعة والمواظبه والحضور لما ال يقل عن  % 75من المحاضرات المقرره .
 /4استيفاء مطلوبات الدراسة بالكلية والمواظبه والحضور لما ال يقل عن  %75للباقين لالعادة .

 /5تنشر قوائم الطالب الممتحنين والمحرومين مع التوجيهات الالزمة قبل مدة كافية من بداية االمتحانات.
 /6يجب ان يكون الطالب داخل غرفة االمتحان قبل  15دقيقة من بداية االمتحان.

 /7يسمح للطالب بالدخول خالل نصف الساعه االولي من بداية االمتحان علي ان اليمنح الطالب المتاخر وقتا اضاقيا.
الطالب الذي يصل بعد انقضاء أكثر من نصف ساعة من بداية االمتحان اليسمح له بدخول قاعة االمتحان.

 /8علي جميع الطالب االلتزام بالجلوس داخل قاعة االمتحان وفقاً لألماكن المخصصة لهم.
 /9يجب علي الطالب اتباع التعليمات المكتوبة علي كراسة االجابة بدقة.

 /10يجب علي الطالب كتابة رقم الجلوس فقط واي معلومات اخري مطلوبة في األماكن المخصصة لها.

 /11يمنع الطالب الذين يغادرون قاعة االمتحان من العودة إليها إال إذا كانوا تحت االشراف المستمر طيلة فترة غيابهم
خارج القاعة.

 /12يمنع تبادل االدوات داخل قاعة االمتحان .وعلى كل طالب احضار اآللة الحاسبة اذا تطلب االمتحان ذلك وال يسمح
بتبادلها.

 /13يمنع منعا باتا ادخال الموبايل الى قاعة االمتحان

 /14ال يسمح للطالب بنزع اي ورقة من كراسة االجابة.
 /15علي جميع الطالب االلتزام بالصمت اال في حالة توجيه االسئلة للمراقب.

عندئذ تســـــــليمها
ٍ
 /16علي الطالب التوقف عن الكتابة وترتيب اوراقهم فور صـــــــدور األمر بذلك من المراقب ويجب عليهم
للمراقب.

.

 /17على العميد والمســجل ومكتب االمتحانات التأكد من توفر عدد كاف من المراقبين يتناســب مع عدد الطالب الجالســين
لالمتحان فى كل قاعة امتحان.

المادة الثالثة  :امتحانات الدور الثانى
 -1تعقد هذه االمتحانات بعد نهاية امتحانات الدور االول وقبل بداية السنة الدراسية الجديدة .
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 -2يسمح للطالب بالجلوس المتحان الدور الثانى كملحق اذا رسب فى امتحان الدور االول فى مقررات ال تزيد عن %50
لذلك الفصل او اذا تغيب عن االمتحانات بعذر غير مقبول .

 -3يسمح للطالب بالجلوس المتحان الدور الثانى كبديل اذا تغيب عن امتحان الدور االول بعذر مقبول.
 -4تحسب درجات كل مقرر من  100درجة للطالب الجالس المتحان الدور الثانى كبديل بنفس طريقة امتحان الدور االول
.

 .5يشترط نجاح الطالب في جميع امتحانات المالحق والبدائل لالنتقال للسنه الدراسية التاليه
 .6تحسب درجات كل مقرر من  100درجة للطالب الجالس المتحان الدور الثانى كملحق من نتيجة امتحان الورقة فقط (
النظرى و العملى ) بدون التقييم المستمر.
الغش وعقوبته:

اذا ضبط اي طالب ممتحن في واحدة أو أكثر من حاالت الغش اآلتية-:

 -تلقي مساعدة من زميل له داخل قاعة االمتحان.

 القيام بمساعدة اي طالب آخر داخل قاعة االمتحان. -حمل الهاتف المحمول داخل قاعة االمتحان.

 حمل أى ورقة ال عالقة لها بورقة األسئلة أو االجابة.يعرض نفسه لواحدة أو أكثر من العقوبات أدناه:
▪
▪

اعتبار الطالب راسباً في المادة.

ايقاف الطالب عن الدراسة بالجامعة لمدة يحددها مجلس األساتذة.

▪

فصل الطالب نهائيا من الجامعة فى حالة تكرار المخالفة.

▪

إعالن المخالفة والعقوبة بلوحة االعالنات بالكلية.

▪

في كل الحاالت يخطر ولي أمر الطالب بالمخالفة والعقوبة .

المادة الرابعة  :حساب التقدير النهائى ألى امتحان كما يلى:

تحسب درجات المواد األساسية كل مادة من  100منها  20درجة لالختبارات و التكليفات و المشاركات االخرى و 80درجة
لالمتحان النهائى .

تقييم درجات المواد بارقام صحيحة خالية من الكسور.
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الدرجة

التقدير

1

100-80

امتياز

2

79-70

جيد جدا

3

69-60

جيد

4

59-50

مقبول

5

أقل من 50

رسوب

* درجة النجاح فى مطلوبات الجامعة  40من 100
المادة الخامسة  :االعادة
على الطالب اعادة الفصل الدراسى كامالً بتقييم درجات المواد بارقام صحيحة خالية من الكسور فى الحاالت االتية :
 -1اذا رسب فى اكثر من  %50من المواد االساسيه بالفصل الدراسى فى امتحانات الدور االول .
 -2اذا رسب فى المالحق .

 -3الحرمان بواسطة مجلس الكلية من الجلوس لالمتحان بسبب الغياب عن الدراسة بدون عذر أو أى أسباب اخرى.
المادة السادسة :االمتحان من الخارج

 الطالب الخارجى هو الطالب المفصول أكاديميا من الكلية ولم يسبق له الجلوس لألمتحان كطالب خارجى قبل ذلك. يجلس الطالب الخارجى لألمتحان مرة واحدة بعد تعبئة االستمارة المعدة لذلك. -يجلس الطالب الخارجى لالمتحان فى المواد التى رسب فيها فقط.

للمجلس الحق فى اعطاء الطالب المفصول اكاديمياً فرصتين لالمتحان من الخارج.

 تعبئة االستمارة الخاصة باالمتحان من الخارج ( استمارة .)4المادة السابعة :التجميد وفك التجميد.

 -تعبأ االستمارة الخاصة بالتجميد وترفع الى المسجل والمنسق وأمين الشؤون العلمية والعميد.

 الطالب الراغبين فى التجميد عليهم تقديم الطلبات قبل امتحان الفترة األولى  .وال يقبل أى طلب بعدذلك اال فى الحاالت االستثنائية التى يوافق عليها أمين الشؤون العلمية والعميد.

 ال يسمح باستمرار التجميد لعامين متتاليين ويعتبر الطالب مفصول تلقائيا.129
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 فى حالة التجميد يخصم ما يعادل  %20من الرسوم الدراسية التى التى يدفعها الطالب. تعبئة االستمارة الخاصة بالتجميد (استمارة )5وفك التجميد ( استمارة .)6المادة الثامنة  :االستقالة

تتم تعبئة االستمارة الخاصة باالستقالة (استمارة  )7وترفع الى المسجل والعميد وأمين الشؤون العلمية ورئيس الجامعة .

المادة التاسعة  :الفصل من الكلية

يتم فصل الطالب من الكلية فى الحاالت االتية :

ًُ لمرتين متتاليتين .
 -1اذا اعاد سنة دراسية ً
 -2اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف واالمانه.

 -3سوء السلوك داخل الحرم الجامعى وقاعات الدراسة.
المخالفات (التى ترقى الى الفصل) وغير منصوص عليها فى اللوائح
 اذا ارتكب الطالب  /الطالبة مخالفة من نوع اخر غير منصوص عليها فى اللوائح يجب علي الجهة التى رصدتالمخالفة كتابة تقرير ورفعه الى شؤون الطالب والشؤون العلمية والعميد.

 -يكون العميد لجنة تحقيق برئاسته وأمين الشئون العلمية والمسجل مقر ار قبل اتخاذ القرار النهائى.

المخالفات التى ال ترقى الى الفصل

اذا كانت المخالفة ال ترقى الى مستوى الفصل يعطى الطالب انذا ار مكتوبا (استمارة )8يقوم الطالب بتعبئته والتوقيع عليه

ويوضع فى الملف الخاص به .واذا تكررت المخالفة تعقد لجنة برئاسة أمين الشؤون العلمية وتحدد العقوبة.
المادة العاشرة:االجازة العلمية ومنح الدرجات
-1

يقضى الطالب أو الطالبة فترة عامين دراسيين على األقل ( حسب لوائح التعليم العالى) فى جامعة الرازى حتى

-2

أى طالب اعفى بموجب الئحة الكلية من جزء من المنهج المحدد لنيل درجة البكالريوس وجلس لالمتحان النهائى

يصبح مستحقا لدرجة البكالريوس أو الدبلوم.

قبل أن يكمل المدة المحددة فى المادة ( )1أعاله من هذه الالئحة ال يمنح درجة البكالريوس ما لم يكمل عامين دراسيين

على األقل بتلك الكلية .
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تناقش نتائج االمتحانات في اجتماع مجلس الممتحنين بالكليه وتجاز في مجليس الكلية علي ان تكون امتحانات

الدرجات العلميه خاضعة لالعتماد بواسطة مجلس االساتذه.

-4

تمنح االجازات العلمية ( درجة البكالريوس والدبلوم ،بتقديرات مختلفة ) حســـــب تقدير كل كلية للطالب المســـــجلين

الذين اكملوا دراسة المقررات وفق المنهج المرسوم.
-5

-6

اليسمح تحت اي ظرف الكشف عن تفاصيل درجات االمتحان اال مع الجهات المختصة وفي سرية تامه.

تمنح الدرجات العلمية من تاريخ موافقة مجلس أســـاتذة الكلية عليها وتســـلم الشـــهادة من أمانة الشـــؤون العلمية

وعليها خاتم الكلية.
-7

في حالة احتجاج اي طالب علي نتيجته يقدم طلب بذلك المانة الشئون العلمية بعد دفع الرسوم

التي تحددها الجامعة وتطلب من الكليه المعنيه تكوين لجنة مراجعة داخليه ترفع تقري ار بذلك

المانة الشئون العلمية وتعتمد امانة الشئون العلمية توصية لجنة المراجعه الداخلية.
التقارير الطبية واذونات السفر وشهادات القيد

 -1اذن السفر لتجديد االقامة اليتجاوز ال  10أيام ويعتبر الطالب غائبا اذا تجاوز المدة المقررة.

 -2السفر ألى غرض آخر يتطلب ابداء السبب وموافقة شؤون الطالب .
 -3تعبئة االستمارة الخاصة باذن السفر (استمارة .)9

 -4التقرير الطبى ( استمارة  )10يجب أن يعتمد بواسطة طبيب الجامعة المختص بعد اجراء الكشف .
5

التقارير الطبية الواردة من خارج الجامعة ال تقبل اال بعد اعتمادها من طبيب الكلية.

 - 6الشهادات الطبية الواردة من خارج البالد ال تعتمد اال اذا كانت صادرة من المستشفيات المعروفة أو موثقة ومصدق
عليها من الجهات المختصة.

 -7ال تقبل شهادات المرض المفاجئ أثناء االمتحان اال اذا اعتمدت بواسطة الطبيب المناوب.
-8تستخرج شهادات القيد لتجديد االقامة وبغرض الرسوم أو أى غرض آخر مرتبط بوجود الطالب بالجامعة  .تعبأ االستمارة
الخاصة بذلك ( استمارة )11وتقدم الى الشؤون المالية والمسجل لتكملة االجراء.
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أمانة الشؤون العلمية :اللوائح األكاديمية
لوائح القبول والتسجيل
الئحة قبول وتسجيل الطالب الجدد
شروط القبول
-

مراعاة أال تقل النسبة المئوية للراغبين فى دراسة الطب عن % 80وطب األسنان والصيدلة عن . %70

 حضور الطالب بنفسه أو مع ولى أمره للتسجيل وفى حالة تعذر حضور الطالب يتم قبوله مبدئيا ويتم قبوله النهائى بعدالمقابلة الشخصية واجراء الكشف الطبى.
-

تعبئة االستمارات الخاصة بالقبول.

األلتزام بجميع لوائح الكلية بما في ذلك األلتزام الخاص بالرسوم الدراسية والزى الذى تحدده الكلية ووزارة التعليم
العالى.

القبول العام

يتم عن طريق التقديم بمكتب القبول التابع لوزارة التعليم العالى.

بعد استالم اخطار القبول يحضر الطالب الى الكلية لمتابعة االجراءات الخاصة بالكلية .

القبول المباشر

يتم بتقديم الشهادات السودانية والشهادات األجنبية (الموثقة والمعادلة من التعليم العالى) والمستندات االخرى مباشرة الى
مكتب شؤون الطالب بمبانى الكلية دون الرجوع الى مكتب القبول.
خطوات القبول العام والقبول المباشر

 يقوم الطالب بتسليم جميع المستندات الخاصة بالقبول لدى مكتب شؤون الطالب ( الشهادة السودانية أو ما يعادلها منالشهادات االخرى ( شهادة التحصيل والقدرات بالنسبة للشهادة العربية السعودية)  ،صورة من شهادة الجنسية أو الجواز

لألجانب – صورة من شهادة الميالد 6 -صور فوتوغرافية .

 تعبأ االستمارة األولية ( استمارة رقم  )1ويتم تسليمها مع المستندات المذكورة أعاله. -يتم الكشف الطبى والمقابلة الشخصية واللذين على أساسهما تبدأ اجراءات القبول.

 االنتظار حتى تتم الموافقة على قبول الطالب من مكتب القبول واعادة األوراق مرة اخرى الى الكلية. -تعبأ األستمارة األساسية ( استمارة رقم .)2

 يقوم الطالب بدفع القسط األول من الرسوم الدراسية ويساوى نصف الرسوم السنوية زائدا رسوم التسجيل. -يتم دفع ما تبقى من الرسوم على قسطين متساويين تحدد موعدهما االدارة المالية.
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 بدفع القسط األول يكون الطالب قد أكمل جميع االجراءات الخاصة بقبوله وعليه االلتزام بجميع قوانين الكلية المذكورةفى االستمارة . 2

القبول االلكترونى:
* الخطوات السابقة تم تفصيلها فى الرسم التخطيطى فى الصفحة األخيرة من الدليل.
الئحة القبول بعد السنة األولى ( التحويل)
الفصل األول:
اسم الالئحة وبدء العمل بها
تسمى هذه الالئحة ( الئحة القبول بعد السنة األولى بكلية الرازي للعلوم الطبية والتقنية لسنة .2010

-5

قبول بعد السنة األولى يقصد به قبول الطالب في كلية الرازي للعلوم الطبية والتقنية بالتحويل من كليات أخرى

-6

في صف جامعي خالف الصف األول.

اللجنة يقصد بها لجنة القبول والتسجيل بالكلية.

-7

اإلدارة ،يقصد بها إدارة القبول والتسجيل بكلية الرازي للعلوم الطبية والتقنية.

-8

الفصل الثاني:

شروط القبول:

على مقدم طلب القبول بعد السنة األولى أن يستوفي الشروط اآلتية

جً -
حً -
خً -
دً-

أن ال يكون قد تم فصله من أي جامعة ألى سبب من األسباب.

أن يكون قد حاز في الشهادة الثانوية أو ما يعادلها على الحد األدنى لمتطلبات القبول في الكلية المعنية في
السنة المعنية وفقاًُ لشروط القبول في كلية الرازي للعلوم الطبية والتقنية .
أن يكون طالباً منتظماً بأحدى الكليات أو الجامعات المعترف بها.

أن يكون قد اجتاز آخر امتحانات جلس لها بنجاح في جميع المواد واستحق
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النقل من صف آلخر وذلك للكليات ذات النظام السنوي أو الفصلي.

أن يكون قد أكمل سنة دراسية على األقل في التخصص المشابه بما يرغب في

جـ-

االلتحاق به في كلية الرازي للعلوم الطبية والتقنية .

يرفق مع الطلب الشهادة الثانوية وشهادة من المناهج التي درسها بتفاصيل

ح-

الدرجات التي تحصل عليها.

خ-
د-
ذ-

يجوز قبول طلبات حاملي الدرجات الجامعية للدراسة بعد السنة األولى ويتم

دراسة كل حالة وفقاً لتوصية عميد الكلية المعنية وموافقة مجلس الكلية.
ان يخضع الطالب للمعاينة الطبية والمقابلة الشخصية.

تعبئة االستمارة الخاصة بالتحويل (استمارة )3

البطاقة الجامعية

يتم استخراج البطاقة الجامعية من مكتب األمن والسالمة فور التسجيل للعام الدراسى الجديد ودفع الرسوم المقررة  .وهذا

ينطبق على جميع المستويات الدراسية.

الئحة االمتحانات

اسم الالئحة :

تســمى هذه الالئحة بالئحة نظم االمتحانات والتقويم بكلية الرازى للعلوم الطبية والتقنية وتشــمل القواعد المنظمة لالمتحانات.
تطبق احكام هذه الالئحة علي جميع الطالب .
تعريفات

 -1الكلية
-2البرنامج :

 :يقصد بها كلية الرازى للعلوم الطبية و التقنية.

يقصد بها كل البرامج االكاديمية بكلية الرازى للعلوم الطبية والتفنية.

 -3المجلس  :يقصد به المجلس العلمي للكليةالمكون وفقا لقوانين ولوائح التعليم العالي.
 -4اللجنة  :يقصد بها لجنة االمتحانات.

 -5امتحان الدور االول  :هو االمتحان الذى يعقد لجميع الطالب عقب انتهائهم من الفصل الدراسى
 -6امتحان الدور الثانى  :هو امتحان الملحق و البديل الذى يعقب امتحان الدور االول .
 -7الملحق  :هو امتحان الدور الثانى الذى يجلس له الطالب الراسب فى امتحان الدور االول او المتغيب عن امتحان
الدور االول بدون عذر .
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 -8البديل  :هو امتحان الدور الثانى الذى يجلس له الطالب المتغيب عن امتحان الدوراالول بعذر مقبول.
 -9الطالب الممتحن من الخارج  :هو الذى يسمح له بالجلوس لالمتحان من غير ان يطالب باالنتظام فى الدراسة .

 -10المراقب  :يقصد به عضو هيئة التدريس المكلف باالشراف على سير اعمال االمتحانات داخل غرفة االمتحانات .
 -11الممتحن الخارجى  :يقصد به االستاذ من خارج الكلية الذى يطلب منه المشاركة فى عملية التقويم .

 -12مطلوبات الكلية  :يقصد بها المواد و المقررات التى يقررها التعليم العالي (لغة عربيه ثقافة اسالمية كمبيوتر انجليزي
).

 -13العام الدراسي  :يقصد به الفترة الزمنية ا لدراسية التى يجيزها المجلس العلمى وفقا للتقويم الدراسي بالكليه من بداية
التسجيل والي نهاية الدراسه لكل الدفعات ماعدا السنه االولي وال يقل عن  30اسبوع (ثالثون اسبوعا).

أحكام عامة:
-9

تتكون لجنة تسمى لجنة االمتحانات تكون مسئولة عن تسلم وإعداد وحفظ االمتحانات ويجوز أن تستعين وتكلف

-10

االمتحانات النهائية وامتحانات نيل الدرجات العلمية تتم بإشراف ممتحنين داخليين وممتحنين خارجيين أو

-11

ممتحنين مشاركين ويجوز في ظروف خاصة تقدرها الكلية تعيين ممتحن مشارك بديالً للممتحن الخارجي.
ال يجوز تعيين عضو من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ممتحناً خارجياً ولكن يجوز تعيينه ممتحناً مشاركاً حسب

-12

يعين مجلس الكلية سنوياً الممتحنين الداخليين من بين أساتذة الكلية واألساتذة المتعاونين .

-14

يجوز لمجلس الكلية تكليف الممتحنين الخارجيين ألكثر من مرة.

من ترى ألداء بعض الواجبات.

تقدير الكلية.

-13

عند ترشيح الممتحنين الخارجيين أو المشاركين يجب أن توضح درجاتهم ومؤهالتهم العلمية ووظائفهم الحالية.

-15

يكون كل من الممتحن الداخلي والخارجي أو المشارك مسؤوالً بالتضامن واإلنفراد عن كل أوراق األسئلة والدرجات

-16

والتوصيات المتعلقة بالنتيجة.

يتم إجراء االمتحانات عن طريق األسئلة المكتوبة ،كما يمكن إجراؤها عن طريق البحوث أو األعمال التي يكلف

بها الطالب خالل فترة الدراسة ما لم تنص لوائح الكلية على غير ذلك وللممتحنين الحرية في إجراء أسئلة

شفهية ألي طالب حسب طبيعة المادة.
واجبات الكلية:
-2

طباعة أسئلة االمتحانات طباعة واضحة وصحيحة  ،كذلك يمكن للممتحنين توضيح االمتحان في قاعة االمتحان.
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-2

تحديد فترة االمتحانات بواسطة الشئون العلمية وتنشر بوقت كاف للطالب.

-3

نشر قوائم الطالب الممتحنين والمحرومين مع التوجيهات الالزمة قبل مدة كافية من بداية

-4

ارسال نتائج الطالب بالبريد االلكتروني وال يتم نشرها باللوحة اال إ ذا دعت الضرورة.

االمتحانات.

واجبات الطالب:
اليسمح للطالب بالجلوس لالمتحان إال:
إذا كان مسجالً بالكلية للفصل أو العام الدراسي.
إذا استوفى جميع المطلوبات المحددة في الالئحة (إال إذا أعفى من أي من تلك المطلوبات بواسطة مجلس

-6
-7

االساتذة).

الطالب الذي يفشل في التسجيل في الفترة المحددة دون موافقة الكلية يعتبر مفصوالً تلقائياً ويمكن أن يسمح
له بالجلوس لالمتحان خارجياً بعد توصية مجلس الكلية.

-8

الطالب الذي يتغيب لفترة أكثر من  %25من محاضرات أي مادة/مقرر بما في ذلك األجزاء العملية بغير سبب

-9

مقبول أو كون أداؤه في األنشطة العلمية المكملة غير مرض يجوز لمجلس الكلية حرمانه من الجلوس لإلمتحان

-10

المعني وفي هذه الحالة يعد راسباً في تلك المادةً .

الطالب الذي يتغيب عن الدراسة لفترة طويلة لعذر مقبول يجوز لمجلس الكلية أن يسمح له بالجلوس لالمتحان

بناء على طلب كتابي منه.
المعني ً

المادة االولي  :لجنة االمتحانات

تتكون لجنة االمتحانات من -:

.5

أمـــــــــــيـــــــــــن

الشؤون العلمية  :عليه التأكد من-:
-

أن كل أوراق االمتحان قد تمت طباعتها ومراجعتها وفقا لهذه الالئحة.

-

أن كل معدات ومواد االمتحان قد تم تجهيزها.

-

التأكد من أن أوراق االمتحانات قد تم وضعها وحفظها فى مكان آمن.

-

التأكد من حفظ ســجالت ومكاتبات االمتحانات وأوراق االمتحانات لمدة ال تقل عن خمس ســنوات وال تتم إبادتها إال

بموافقة العميد وبعد مضي القيد الزمني.
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.6

مســـــــــــــؤول

مكتب االمتحانات :

-اإلشراف على طباعة االمتحانات وتنسيقها.

 المحافظة علي اوراق االمتحانات وسريتها وحفظها في مكان آمن تحت مسؤولية الشؤون العلمية والعميد .وتسليم وتسلمأوراق األسئلة وك ارسات االجابات من أساتذة المواد مباشرة.
-

استالم االمتحانات وحصرها بعد تصحيحها .واستالم أوراق االجابات.

.7

المنسقين:

.8

المسجل:

 ويكون عليهم مد المسجل بمواد االمتحانات ليتمكن من تنسيق الجدول واالتصال بأساتذة المواد وتنسيق المراقبن. عليه اعداد القوائم وتنقيحها واعداد ارقام الجلوس للطالب بعد حصر الحضور والغياب. اعداد ونشر جداول االمتحانات قبل اسبوعين على األقل من بداية االمتحانات. ترتيب وتنسيق قوائم المراقبين واخطارهم قبل وقت كاف من بداية االمتحانات. اعداد قاعات االمتحانات وتجهيزها بالمواد المطلوبة. -حصر الحاالت المرضية أثناء االمتحانات.

 متابعة تسليم االمتحانات لمكتب االمتحانات. اعداد النتيجة ..

 -االشراف على ارسال النتائج بالبريد االلكترونى بالتعاون مع مكتب الحاسوب.

المادة الثانية :امتحانات الدور االول والضوابط
يجلس الطالب المتحانات الدور االول فى نهاية كل فصل دراسى .و يشترط عليه :

 /1االلتزام بكل اجراءات التسجيل واثبات شخصيته بواسطه بطاقة الكليه
 /2دفع الرسوم المقرره .

 /3استيفاء مطلوبات الدراسة بالكلية والمواظبه والحضور لما ال يقل عن  % 75من المحاضرات المقرره .
 /4استيفاء مطلوبات الدراسة بالكلية والمواظبه والحضور لما ال يقل عن  %75للباقين لالعادة .

 /5تنشر قوائم الطالب الممتحنين والمحرومين مع التوجيهات الالزمة قبل مدة كافية من بداية االمتحانات.
 /6يجب ان يكون الطالب داخل غرفة االمتحان قبل  15دقيقة من بداية االمتحان.

 /7يسمح للطالب بالدخول خالل نصف الساعه االولي من بداية االمتحان علي ان اليمنح الطالب المتاخر وقتا اضاقيا.
الطالب الذي يصل بعد انقضاء أكثر من نصف ساعة من بداية االمتحان اليسمح له بدخول قاعة االمتحان.
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 /8علي جميع الطالب االلتزام بالجلوس داخل قاعة االمتحان وفقاً لألماكن المخصصة لهم.
 /9يجب علي الطالب اتباع التعليمات المكتوبة علي كراسة االجابة بدقة.

 /10يجب علي الطالب كتابة رقم الجلوس فقط واي معلومات اخري مطلوبة في األماكن المخصصة لها.

 /11يمنع الطالب الذين يغادرون قاعة االمتحان من العودة إليها إال إذا كانوا تحت االشراف المستمر طيلة فترة غيابهم
خارج القاعة.

 /12يمنع تبادل االدوات داخل قاعة االمتحان .وعلى كل طالب احضار اآللة الحاسبة اذا تطلب االمتحان ذلك وال يسمح
بتبادلها.

 /13يمنع منعا باتا ادخال الموبايل الى قاعة االمتحان
 /14ال يسمح للطالب بنزع اي ورقة من ك ارسة االجابة.

 /15علي جميع الطالب االلتزام بالصمت اال في حالة توجيه االسئلة للمراقب.
عندئذ تســـــــليمها
ٍ
 /16علي الطالب التوقف عن الكتابة وترتيب اوراقهم فور صـــــــدور األمر بذلك من المراقب ويجب عليهم
للمراقب.

.

 /17على المنسق والمسجل ومكتب االمتحانات التأكد من توفر عدد كاف من المراقبين يتناسب مع عدد الطالب الجالسين
لالمتحان فى كل قاعة امتحان.
المادة الثالثة  :امتحانات الدور الثانى
 -1تعقد هذه االمتحانات بعد نهاية امتحانات الدور االول وقبل بداية السنة الدراسية الجديدة .

 -2يسمح للطالب بالجلوس المتحان الدور الثانى كملحق اذا رسب فى امتحان الدور االول فى مقررات ال تزيد عن %50
لذلك الفصل او اذا تغيب عن االمتحانات بعذر غير مقبول .

 -3يسمح للطالب بالجلوس المتحان الدور الثانى كبديل اذا تغيب عن امتحان الدور االول بعذر مقبول.
 -4تحسب درجات كل مقرر من  100درجة للطالب الجالس المتحان الدور الثانى كبديل بنفس طريقة امتحان الدور االول
.

 .5يشترط نجاح الطالب في جميع امتحانات المالحق والبدائل لالنتقال للسنه الدراسية التاليه

 .6تحسب درجات كل مقرر من  100درجة للطالب الجالس المتحان الدور الثانى كملحق من نتيجة امتحان الورقة فقط (

النظرى و العملى ) بدون التقييم المستمر.
الغش وعقوبته:

اذا ضبط اي طالب ممتحن في واحدة أو أكثر من حاالت الغش اآلتية-:
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 تلقي مساعدة من زميل له داخل قاعة االمتحان. القيام بمساعدة اي طالب آخر داخل قاعة االمتحان. -حمل الهاتف المحمول داخل قاعة االمتحان.

 حمل أى ورقة ال عالقة لها بورقة األسئلة أو االجابة.يعرض نفسه لواحدة أو أكثر من العقوبات أدناه:
▪
▪

اعتبار الطالب راسباً في المادة.

ايقاف الطالب عن الدراسة بالكلية لمدة يحددها مجلس األساتذة.

▪

فصل الطالب نهائيا من الكلية فى حالة تكرار المخالفة.

▪

إعالن المخالفة والعقوبة بلوحة االعالنات بالكلية.

▪

في كل الحاالت يخطر ولي أمر الطالب بالمخالفة والعقوبة .

المادة الرابعة  :حساب التقدير النهائى ألى امتحان كما يلى:

تحسب درجات المواد األساسية كل مادة من  100منها  20درجة لالختبارات و التكليفات و المشاركات االخرى و 80درجة
لالمتحان النهائى .

تقييم درجات المواد بارقام صحيحة خالية من الكسور.

الدرجة

التقدير

الرقم
1

100-80

امتياز

2

79-70

جيد جدا

3

69-60

جيد

4

59-50

مقبول
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أقل من 50

رسوب

* درجة النجاح فى مطلوبات الجامعة  40من 100
المادة الخامسة  :االعادة

على الطالب اعادة الفصل الدراسى كامالً بتقييم درجات المواد بارقام صحيحة خالية من الكسور فى الحاالت االتية :
 -1اذا رسب فى اكثر من  %50من المواد االساسيه بالفصل الدراسى فى امتحانات الدور االول .
 -2اذا رسب فى المالحق .

 -3الحرمان بواسطة مجلس الكلية من الجلوس لالمتحان بسبب الغياب عن الدراسة بدون عذر أو أى أسباب اخرى.
المادة السادسة :االمتحان من الخارج

 الطالب الخارجى هو الطالب المفصول أكاديميا من الكلية ولم يسبق له الجلوس لألمتحان كطالب خارجى قبل ذلك. يجلس الطالب الخارجى لألمتحان مرة واحدة بعد تعبئة االستمارة المعدة لذلك. -يجلس الطالب الخارجى لالمتحان فى المواد التى رسب فيها فقط.

للمجلس الحق فى اعطاء الطالب المفصول اكاديمياً فرصتين لالمتحان من الخارج.

 تعبئة االستمارة الخاصة باالمتحان من الخارج ( استمارة .)4المادة السابعة :التجميد وفك التجميد.

 تعبأ االستمارة الخاصة بالتجميد وترفع الى المسجل والمنسق وأمين الشؤون العلمية والعميد. الطالب الراغبين فى التجميد عليهم تقديم الطلبات قبل امتحان الفترة األولى  .وال يقبل أى طلب بعدذلك اال فى الحاالت االستثنائية التى يوافق عليها أمين الشؤون العلمية والعميد.

 ال يسمح باستمرار التجميد لعامين متتاليين ويعتبر الطالب مفصول تلقائيا. فى حالة التجميد يخصم ما يعادل  %20من الرسوم الدراسية التى التى يدفعها الطالب. تعبئة االستمارة الخاصة بالتجميد (استمارة )5وفك التجميد ( استمارة .)6المادة الثامنة  :االستقالة

تتم تعبئة االستمارة الخاصة باالستقالة (استمارة  )7وترفع الى المسجل والمنسق وأمين الشؤون العلمية والعميد .
المادة التاسعة  :الفصل من الكلية

يتم فصل الطالب من الكلية فى الحاالت االتية :

ًُ لمرتين متتاليتين .
 -1اذا اعاد سنة دراسية ً
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 -2اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف واالمانه.
 -3سوء السلوك داخل الحرم الجامعى وقاعات الدراسة.
المخالفات (التى ترقى الى الفصل) وغير منصوص عليها فى اللوائح
 -اذا ارتكب الطالب  /الطالبة مخالفة من نوع اخر غير منصوص عليها فى اللوائح يجب علي الجهة التى رصدت

المخالفة كتابة تقرير ورفعه الى شؤون الطالب والشؤون العلمية والعميد.

 -يكون العميد لجنة تحقيق برئاسته وأمين الشئون العلمية والمسجل مقر ار قبل اتخاذ القرار النهائى.

المخالفات التى ال ترقى الى الفصل

اذا كانت المخالفة ال ترقى الى مستوى الفصل يعطى الطالب انذا ار مكتوبا (استمارة )8يقوم الطالب بتعبئته والتوقيع عليه

ويوضع فى الملف الخاص به .واذا تكررت المخالفة تعقد لجنة برئاسة أمين الشؤون العلمية وتحدد العقوبة.
المادة العاشرة:االجازة العلمية ومنح الدرجات
-1

يقضى الطالب أو الطالبة فترة عامين دراسيين على األقل ( حسب لوائح التعليم العالى) فى كلية الرازى للعلوم

-2

أى طالب اعفى بموجب الئحة الكلية من جزء من المنهج المحدد لنيل درجة البكالريوس وجلس لالمتحان النهائى

الطبية والتقنية حتى يصبح مستحقا لدرجة البكالريوس أو الدبلوم.

قبل أن يكمل المدة المحددة فى المادة ( )1أعاله من هذه الالئحة ال يمنح درجة البكالريوس ما لم يكمل عامين دراسيين

على األقل بتلك الكلية .

-3

تناقش نتائج االمتحانات في اجتماع مجلس الممتحنين بالكليه وتجاز في مجليس الكلية علي ان تكون امتحانات

الدرجات العلميه خاضعة لالعتماد بواسطة مجلس االساتذه.

-4

تمنح االجازات العلمية ( درجة البكالريوس والدبلوم ،بتقديرات مختلفة ) حســـــب تقدير كل كلية للطالب المســـــجلين

الذين اكملوا دراسة المقررات وفق المنهج المرسوم.

-5

-6

اليسمح تحت اي ظرف الكشف عن تفاصيل درجات االمتحان اال مع الجهات المختصة وفي سرية تامه.

تمنح الدرجات العلمية من تاريخ موافقة مجلس أســـاتذة الكلية عليها وتســـلم الشـــهادة من أمانة الشـــؤون العلمية

وعليها خاتم الكلية.
-7

في حالة احتجاج اي طالب علي نتيجته يقدم طلب بذلك المانة الشئون العلمية بعد دفع الرسوم
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التي تحددها الكلية وتطلب من الكليه المعنيه تكوين لجنة مراجعة داخليه ترفع تقري ار بذلك

المانة الشئون العلمية وتعتمد امانة الشئون العلمية توصية لجنة المراجعه الداخلية.

التقارير الطبية واذونات السفر وشهادات القيد

 -1اذن السفر لتجديد االقامة اليتجاوز ال  10أيام ويعتبر الطالب غائبا اذا تجاوز المدة المقررة.

 -2السفر ألى غرض آخر يتطلب ابداء السبب وموافقة شؤون الطالب .
 -3تعبئة االستمارة الخاصة باذن السفر (استمارة .)9

 -4التقرير الطبى ( استمارة  )10يجب أن يعتمد بواسطة طبيب الكلية المختص بعد اجراء الكشف .
5

التقارير الطبية الواردة من خارج الكلية ال تقبل اال بعد اعتمادها من طبيب الكلية.

 - 6الشهادات الطبية الواردة من خارج البالد ال تعتمد اال اذا كانت صادرة من المستشفيات المعروفة أو موثقة ومصدق
عليها من الجهات المختصة.

 -7ال تقبل شهادات المرض المفاجئ أثناء االمتحان اال اذا اعتمدت بواسطة الطبيب المناوب.

-8تســتخرج شــهادات القيد لتجديد االقامة وبغرض الرســوم أو أى غرض آخر مرتبط بوجود الطالب بالكلية  .تعبأ االســتمارة
الخاصة بذلك ( استمارة )11وتقدم الى الشؤون المالية والمسجل لتكملة االجراء.
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4.7 Health and Life Radio Statute
4.8 Articles of Publishing, Printing and Distribution Press
4.9 Rules of Al-Razi University Journal
4.10

Regulations of scientific awards

4.11

Security and safety controls in the work environment

4.12
Controls for scientific participation in conferences, symposia, workshops, and
seminars
4.13

Controls of authorship, publishing, and distribution

4.14

Scholarships Controls

4.15

Controls of cooperation with foreign professors and pensioners

4.16

Honorary Degrees Regulations

4.17

Alumni Unit Controls

4.18

Regulations of Al-Razi University Alumni Association

4.19

Quality and accreditation controls

4.20

Graduation project Regulations

4.21

Controls of scientific research Funds

4.22

Faculty Code of Professional Ethics, Code of Conduct, and Charter

4.23

Student Counseling

4.24

Recruitment, Staffing, and Employment

4.25

Discipline, Complaints, and Dispute Resolution

4.26

Faculty Code of Ethics & Charter
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بسم هللا الرحمن الرحيم

جامعة الرازى
الئحة تنظيــم الجمعيات و الروابــط الطالبيـــة
إسم االئحه وبـدء العــمل بها
 )1تسمي هذه الالئحة " الئحة تنظيم الجمعيات والروابط الطالبية " ويعمل بها من تاريخ توقيع رئيس
المجلس العلمي عليها .
تفســـير
 (2مالم يقتض السياق معني آخر فانه تكون للكلمات ادناه المعاني المبينه امامها :
الجمعية الطالبية  :يقصد بها اي مجموعة طالبية تهتم بالنشاط الطالبي .
مشرف الجمعية  :يقصد به مشرف النشاط الطالبي
الرابطة  :يقصد بها اى مجموعة طالبية فى المساق العلمى الواحد وتهتم بالنشاط االكاديمى .
مشرف الرابطة  :يقصد به مشرف النشاط الطالبي.
االهــداف
 (3تكون للجمعية أوالرابطة االهداف التالية :
أ -خلق روح التعاون والتآخي والترابط بين الطالب .
ب -استكشاف امكانات الطالب ومقدراتهم في المجاالت الثقافية والعلمية والفنية والرياضية
واالجتماعية والعمل علي صقلها وتنميتها لتنشئة جيل معافي نفسيا وبدنيا.
ج -تدريب الطالب علي ابتكار وتنفيذ جميع أوجه النشاط الطالبي غير الصفي وإذكاء روح التنافس
بينهم في شتي المجاالت .
د -المساعده في حل بعض مشاكل الطالب خارج قاعات الدرس مما يتيح قدرا من االستقرار يساهم
في رفع معدالت التحصيل العلمي .
عضوية الجمعية او الرابطة
(4تتكون عضوية الجمعية او الرابطة علي النحو االتي -:
أ -عضوية الجمعية مفتوحة لجميع الطالب .
ب ً-عضوية الرابطة قاصره على طالب االجامعة المعنية.
ج -تقوم الجمعية العمومية في االجتماع العام بأنتخاب الرئيس واالمين العام وامين المال .يختار
هوالء الضباط الثالثة خمسة أعضاء اخرين لعضوية الجمعية التنفيذية
د -يجوز أن يكون لكل جمعية او رابطة مشرف من اعضاء هيئة التدريس.
مالـية الجمعـية
 ) 5تتكون مالية الجمعية من -:
أ ً-اشتراكات االعضاء ويتم تسجيلها علي ايصاالت من نسختين بارقام متسلسلة وال يجوز تحصيل
أى تبرعات ألى مناسبة طارئة إال بعد موافقة ادارة شؤون الطالب
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ب -الهبات واالعانات والتبرعات وتسجل علي ايصاالت من نسختين بأرقام متسلسلة
ج ً-عائد المناسبات والمسابقات والحفالت .
د -الدعم المالي من إدارة الجامعة .
 )6تحفظ االموال كأمانات في خزينة الجامعة .
 )7تجدد إدارة الجامعة بنود الميزانية للجمعيات والروابط وفقا للبرامج السنوية المقدمة منها والمجازة من
إدارة المناشط الطالبية.
المنصرفات والمراجعة
 ) 8يتم الصرف من مالية الجمعية او الرابطة بطلب يوقع عليه امين المال ورئيس الجمعية او االمين العام
وتصادق عليه ادارة شؤون الطالب.
 (9تلتزم االدارة المالية بالصرف وفقا للبنود المصدقة للجمعيات والروابط كما تلتزم وحدة المشتريات بكافة
اجرات الشراء.
 )10يجب علي الجمعية او الرابطة ابراز كافة الوثائق و الفواتير النهائية المؤيدة للصرف في حالة استالم
نثرية محدودة علي أن يكون ذلك موعد أقصاه  72ساعة من تاريخ االستالم.
 ) 11تقوم ادارة شؤون الطالب في نهاية كل فترة دراسية أو دورة بمراجعة ايرادات الجمعية ومنصرفاتها
وتقديم تقرير بذلك الدارة الجامعة في نهاية الفترة الدراسية أونهاية الدورة .
احكام عامة
 )12تلتزم الجمعية او الرابطة باالتي -:
أ ً-تصدر الجمعية او الرابطة الئحة داخلية .
بً-تقدم الجمعية او الرابطة برنامجا متكامال سنويا أو نصف سنوى إلدارة شؤون الطالب تحدد فيه المواقيت
والتكلفة المالية علي أن تتعهد ادارة شؤون الطالب بعرض البرنامج على اللجنة المختصة .
ج  -تتواصل الجمعية أو الرابطة قبل اسبوعين على االقل مع ادارة شؤون الطالب بغرض تنفيذ البرنامج .
د -ال يجوز استغالل منبر الجمعية الي نشاط حزبي يؤثر علي وحدة الطالب أو استقرار الجامعة .
هـ  -إلدارة مناشط الطالب الحق في التدخل في أي وقت اليقاف اي نشاط ال يتفق مع اللوائح او السلوك
القويم .
والمتضمن الداء
و -تودع وقائع اجتماعات الجمعية او الرابطة والتقرير الختامي في نهاية الدورة
الميزانية لدي ادارة المناشط الطالبية.
المخالفات و المساءالت
 ) 13اذا أخلت قيادة أى جمعية أو رابطة بالضوابط المالية فانها تكون خاضعة للمساءلة من إدارة المناشط
الطالبية .
 )14اذا أقامت أى جمعية نشاطأ ال يتفق مع اللوائح أو السلوك القويم فإن قيادة الجمعية تخضع للمحاسبة
وفقا لالئحة ترشيد السلوك الطالبى .
الدكتور احمد عثمان رزق ،رئيس الجامعة
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Chapter 5: University Councils and Committees
5.1 Membership of the University Council
5.2 University President’s advisors and university advisory committees (membership,
tasks, and terms of reference of committees)

5.3 Membership of the Executive and Financial Affairs Committee
5.4 Membership of the University Senate, membership of the Senate’s permanent
committees and their functions
5.5 Membership of the University President’s Council, membership of the council’s
standing committees and their functions
5.6 Membership of the Scientific Affairs Council

5.7 Membership of the Central Nominations and Promotions Committee
5.8 Membership of the Committee on Appointments and Promotions for Employees and
Workers

5.9 Scholarship Committee
5.10

Administrative Units Council

5.11

Board of Directors of a publishing, printing, and distribution house

5.12 Editorial Board of Al-Razi University Journal
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Chapter Six: Quality Unit
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Chapter Seven: Membership of the university in local,
regional, and international forums
6.1 University membership in organizations and federations
Recognition
Elrazi University has been recognized and accredited by (CEO, Ahmed Rizig5):
•
Ministry of Higher Education
•
Sudanese Medical Council
•
European & African universities
•
WHO
• European & African universities and
• Members of the Association of Arab Universities.
6.2 The decision of the university’s membership in the National Council for Higher Education
and Scientific Research
National, Regional& International Links and affiliations
•
Elrazi University is a member of the Union of Sudanese Universities.
•
A member of Sudanese Association of Deans of Schools of Medicine& Health Sciences.
•
Have agreements with the National University of Medical & Technological Sciences.
•
Has signed agreements with University of Tanta/Egypt University of Bath /UK University
of Warwick/UK
Elrazi external linkage and outreach
Within the scope of ElRazi University's (EU) vision and strategic planning process, in-depth
collaboration with major higher education and research external prominent firms and famously
ranked institutes will be sought and developed.
The goal of this collaboration is to create a platform for information sharing, research and
development, training, and the production of high-quality technical-commercial products related
to relevant equipment, items, and application markets. The following domains are suggested to be
used to identify the key areas of cooperation:
o Research and development avenues.
o Data sharing on a technical level.
o Product development for the commercial market.
o Exchange and scholarship programs for students.
o Collaboration, training, and exchange amongst faculties.
o Medical, IT, business administration, and engineering product market assessments and
analyses in Turkey and Sudan.
5

https://www.elraziuniv.net/
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Any conceivable MOU will usher in a new era of cooperation between the two organizations,
resulting in positive outcomes for a long time.
Mutual benefits that are expected to be gained by concerned parties involved in any shared and
developed MOUs or joint agreements may be detailed as:
a) Benefits for ElRazi University:
• Ability to use state-of-the-art technical equipment provided by Turkish businesses
and companies.
• The ability for EU faculty and staff to transmit knowledge and technology linked
to cutting-edge medical or engineering research and product development.
• By co-developing medical or engineering industry-related goods and products, the
EU will gain and develop significant intellectual property that can lead to the
formation of product start-ups, fostering an entrepreneurial culture at the institution.
• Faculty members can take advantage of Turkish institutional corporation's highly
effective supply chain infrastructure to speed up medical/engineering product
development and delivery supporting investment to the local and worldwide
market.
• EU will achieve global scientific importance and recognition by partnering with
important medical or engineering scientists, which will help the institution enhance
its overall ranking and attract talent.
b) Benefits for the suggested counter partner:
• By collaborating with local professionals who are familiar with the local conditions,
the nominated counter partner may be able to enter the Sudan market with ease.
The company in question can quickly develop technologies that are suitable for the
Sudanese market. This will offer them an advantage over their competitors.
• By designing products that are well suited to the local Sudanese market, the route
to technical certification will be paved with ease, as the products will be produced
to conform with the local Sudanese authorities' technical regulations.
• Because Sudan serves as a link between the Middle East and Africa, it is a large
market that is expected to grow rapidly under the new government. As a result, the
wealth of local technical expertise will assist nominated companies and institutes
in breaking into the local medical/engineering market. This intern can be utilized
to supplement regional expertise and export products to other parts of the region,
reducing development time and justifying investment.
During their anticipated visit, the group of top authorities and Elrazi University decision-makers
will discuss the following issues:
o Explore potential cooperation and coordination with governmental, public, and private
Higher education institutions
o Discuss possible twining between leading medical foreign colleges and Elrazi medical
faculty in areas of:
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• Customer-centered education.
• Training of trainers.
• Medical governance.
• Accreditation and certification criterion.
• Specialization’s domains that are relevant to the local community.
• Equipment upgrade.
o Seeking advice for launching a college of engineering education that focuses on the
following vital issues:
• Selection of Engineering departments affiliated to the medical sector to
sustain Elrazi University's added value niche.
• Building MOUs and agreements with accredited engineering sectors.
• Shouldering Accreditation and certification of Engineering graduates from
program commences.
• Shouldering community services education participation and involvement
in harmony with UNSDGs and Sudan Vision 2030 as related to that of the
selected enterprise.
• Joint research studies focusing on R&D.
• Joints Publications in Q1 journals.
• Developing engineering college ranking with the international arena.
6.3 Resolution of the approval of the Sudanese Universities Union Council to accept the
university’s membership
6.4 Membership of the Association of Arab Universities
6.5 Acceptance letter for university membership in the Association of African Universities
6.6 Geographical spread of Al-Razi University
6.7 Address and site map
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Appendixes
Appendix (1) Job Description of Employees, Academic Responsibility and Duties

جامعة الرازي

الدليل المختصر للوصف الوظيفي لجامعة الرازي

6

المحتويات
مسمى الوظيفة

الرقم المتسلسل
1

رئيس مجلس األمناء

2

نائب رئيس مجلس الجامعة

3

وكيل الجامعة

4

أمين الشئون العلمية

5

عميد الدراسات العليا والبحث العلمي والنشر

6

أمين المكتبة

7

عميد شئون الطالب

8

المدير المالي

9

مسجل الجامعة

10

مدير المكتب التنفيذي لرئيس مجلس الجامعة

11

عميد كلية

12

رئيس القسم العلمي

13

مدير دار النشر

14

هيئة التدريس (المشرف العلمي أو المشرف األكاديمي أو مشرف الكورس أو مدير
البرنامج البحثي)

15

هيئة التدريس (أستاذ ،وأستاذ مشارك ،وأستاذ مساعد)

16

هيئة التدريس (محاضر)

17

هيئة التدريس (معيد أو مساعد تدريس)

18

مسجل الكلية

استند في اعداد الوصف الوظيفي لكثير من الوظائف القيادية المصنفة في هذا الدليل المختصر على قانون جامعة الرازي لسنة  2018المتحصل
عليه من السيد /الفاضل محمد خير معروف مستشار رئيس جامعة الرازي.
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مدير شئون العاملين

مدير إدارة شئون األفراد

21

مدير االعالم والعالقات العامة واالتصال الجماهيري

22

مدير الخدمات والصيانة

23

أمين المخازن

24

المراجع الداخلي

25

مدير إدارة التخطيط واإلحصاء

26

مدير الشئون الهندسية

27

خبير هندسي

28

مدير المعامل والحاضنات التكنولوجية

29

منسق شؤون الخريجين

30

مدير وحدة تقنية المعلومات

31

مدير راديو الصحة والحياة

32

مدير وحدة األرشيف والتوثيق

33

رئيس أمن وسالمة حرس الجامعة

34

المدير االداري بالكلية

35

مسؤول الحسابات والمراقبة المالية بالكلية

36

مشرف المعامل

37

منسق التدريب

38

مالزم المعامل

39

السكرتير
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رقم متسلسل1 :
بيانات تميز الوظيفة:
مسمى الوظيفة :رئيس مجلس األمناء
اإلدارة :إدارة الجامعة
الدرجة :أستاذ

الوصف العام للوظيفة

 .1يتولى رئيس مجلس األمناء اإلشراف على إدارة شئون الجامعة العلمية واإلدارية والمالية ويمثلها أمام الهيئات األخرى.
 .2يكون رئيس مجلس األمناء مسئوالً أمام مجلس األمناء عن السياسات العامة لتنفيذ أغراض الجامعة.
 .3يشغل الرئيس المنصب لفترة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه.

مهام الوظيفة وواجباتها:

تنص المادة  20اختصاصات رئيس مجلس األمناء وسلطاته الواردة في قانون الجامعة لسنة  2018على النحو التالي:

 .1الرئيس هو المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤول األول في الجامعة ،ويكون مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤوال لدى المجلس ومجلس األمناء عن أداء الجامعة العلمي
واإلداري والمالي ،لتحقيق أهدافها بالتنس ـ ــيق مع أجهزتها المختلفة وفقا ألحكام القانون واللوائح الص ـ ــادرة بموجبه ،ودون
المساس بعموم ما تقدم ،تكون له االختصاصات والسلطات االتية:

أ) ترقية األداء العلمي واإلداري والمالي بالجامعة وابتداع األساليب الناجعة لتحقيق ذلك.

ب) رئاس ـ ـ ـة المجلس العلمي ولجانه الدائمة ،واي لجان أخرى يكون مكلفا برئاس ـ ـ ـتها وفقا ألحكام
القانون والنظم االساسية واللوائح الصادرة بموجبه.

ج) تعيين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وفق المعايير التي يجيزها مجلس األمناء.
د) رفع مقترحات المناهج والبرامج الدراسية الجديدة الي المجلس ولجانه إلجازتها.
ه) تقديم تقرير سنوي عن األداء العلمي والمالي واإلداري لمجلس األمناء.

و) الحفــاظ على النظــام العــام بــالجــامعــة بــالتنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق مع اإلدارات المختص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة داخــل الجــامعــة
وخارجها.

ز) تعليق الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة في أي من الكليات او المعاهد او المراكز او اغالق الجامعة وفقا للوائح
المنظمة.

 .2يكون رئيس مجلس الجامعة الممثل القانوني للجامعة ،وتكون له سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطة التوقيع على االتفاقيات والعقود انابة عنها
والتحدث باسمها ،وفق احكام القانون.

 .3إصــدار النظم األســاســية الواقعة في فترات غياب مجلس األمناء على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع له بعد
تاريخ إجازته فإذا لم يجزها المجلس تسقط دون أن يترتب على ذلك أي أثر رجعي.
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 .4العمل على ترسـ ــيخ األداء العلمي والتربوي واإلداري والمالي بالجامعة وتجديد مفهوم إدارتها وأسـ ــاليبها وابتداع الوسـ ــائل
والطرق التي تكفل أفضل االستغالل إلمكانياتها وفقاً للسياسة التي يحددها مجلس األمناء.

 .5القيام بإدارة الجامعة على موجهات رسالتها وأهدافها وما يضعه مجلس األمناء من سياسة و ما يقرره.
 .6يصدر الق اررات والقواعد التنظيمية واللجان االستشارية والعلمية لتحقيق مهام وظيفته وواجباتها.
 .7تقديم مشاريع النظم األساسية لمجلس األمناء.

 .8تقديم استصدار اللوائح للمجلس العلمي بالجامعة كلما لزم األمر.
 .9يش ـ ـ ـ ـ ـ ــرف إدارياً وفنياً على مجالس الكليات وعمداء الكليات البحثية والمش ـ ـ ـ ـ ـ ــرفين واإلدارات والوحدات التي تعمل تحت
إشرافه المباشر.

 .10يترأس المجالس أو اللجان التي يحددها قانون الجامعة أو نظمها وأوامرها التأس ـ ـ ــيس ـ ـ ــية أو تلك التي تش ـ ـ ــكلها الدولة أو
مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي أو و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي.

 .11يقوم بأي أعباء أخرى ذات الصلة بالوظيفة.
 .12له حق تفويض مهامه واختصاصاته.

مطالب التأهيل :تحدد المادة  19من قانون الجامعة أن يكون الرئيس من ذوي االهلية العلمية ومن حملة الدكتوراة وفي مرتبة
االستاذية يعينه الراعي بناء على توصية من رئيس المجلس من بين ثالثة يرشحهم مجلس االمناء.
التعليم :من حملة الدكتوراة وفي مرتبة االستاذية
التدريب:

الخبرة :خبرة طويلة في اإلدارة الجامعية
رقم مسلسل2 :

بيانات تمييز الوظيفة:
مسمى الوظيفة :نائب رئيس مجلس الجامعة

اإلدارة :إدارة الجامعة

الدرجــة/المرتبة :أستاذ

الوصف العام للوظيفة:

 .1اإلشراف على شئون الجامعة.

 .2يكون مسئوالً لدى رئيس مجلس الجامعة.

مهام الوظيفة وواجباتها:

تكون لنائب الرئيس االختصاصات والسلطات االتية:
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 .1القيام بأعباء رئيس مجلس الجامعة في حال غيابه أو عدم تمكنه من القيام بعمله أو خلو منصبه وذلك وفقاً ألحكام
القانون واللوائح.
 .2القيام بمساعدة رئيس مجلس الجامعة في أداء مهامه وواجباته وتكون له االختصاصات التي تحددها النظم األساسية.
 .3القيام بأي مهام يوكلها اليه رئيس مجلس الجامعة.

 .4تنفيذ سياسة الجامعة للشئون الجامعية وشروط القبول والتنسيق مع أمانه الشئون العلمية بالجامعة.
 .5اإلشراف على برامج تدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس بالداخل والخارج.
 .6اإلشراف على برامج التبادل الثقافي.

 .7وضع النظم واإلجراءات الكفيلة بتطوير وتقويم المناهج التدريسية وطرق التدريس والبحث العلمي والتدريب.
 .8اإلشراف على جميع امتحانات الجامعة واستخراج وتوثيق الشهادات.

 .9المشاركة في اللجان والمجالس التي يكلفه بها قانون الجامعة أو أوامرها التأسيسية أو رئيس مجلس الجامعة.
 .10اإلشراف على دار الجامعة للنشر والتوزيع ويكون رئيساً لمجلس إدارتها.
 .11يقوم بأي أعمال أخري ذات الصلة.
يشرف على شاغلي الوظائف التالية:
-

أمين شئون الطالب.
أمين المكتبة.

أمين الشئون العلمية.

مطالب التأهيل :تحدد اللوائح والنظم مطالب التأهيل ،يكون للجامعة نائب للرئيس يتم اختياره بين ثالثة يرشحهم مجلس األمناء

ويكون من ذوي االهلية العلمية والدراية والخبرة ،من حملة الدكتو ارة او االستاذية على األقل.
تكون فترة نائب الرئيس اربع سنوات ،ويجوز عادة تعيينه لفترة أخرى مماثلة.
التعليم:

التدريب:
الخبرة :خبرة طويلة في اإلدارة الجامعية
رقم مسلسل3 :
بيانات تمييز الوظيفة:

مسمى الوظيفة :وكيل الجامعة

اإلدارة :إدارة الجامعة
المرتبة  :أستاذ
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الوصف العام للوظيفة:

 .1اإلش ارف على الشئون اإلدارية والمالية.

 .2يكون مسئوالً لدى رئيس مجلس الجامعة عن األداء المالي واإلداري وفق النظم األساسية واللوائح.
 .3تكون فترة شغل الوكيل لمنصبه أربع سنوات ،ويجوز إعادة تعيينه.

مهام الوظيفة وواجباتها :تكون للوكيل االختصاصات والسلطات األتية:
 .4االشراف على األداء اإلداري والمالي بالجامعة.

 .5وضع الخطط الالزمة لتجويد األداء اإلداري والمالي بالجامعة.

 .6تقديم تقرير دوري عن األداء المالي واإلداري لرئيس مجلس الجامعة.
 .7متابعة اجتماعات وق اررات مجلس األمناء واللجنة اإلدارية والمالية بالجامعة.
 .8الحفاظ على أصول الجامعة وحفظ وثائق ملكيتها وخاتمها.
 .9القيام باي مهام يوكلها اليه رئيس مجلس الجامعة.

 .10تزويد عمداء الكليات ورؤساء الوحدات بالقوانين واللوائح المالية واإلدارية المعمول بها في الجامعة للوحدات التابعة لها،
والتأكد من االلتزام بها وسالمة تطبيقها.

 .11مساعدة رئيس مجلس الجامعة في رسم خطة التنمية ومراجعتها من وقت آلخر واالتصال بالهيئات الحكومية وتلك ذات
الصلة ،فيما يتعلق بتمويل المشروعات بالجامعة وتنفيذها ورفع تقارير المتابعة عنها.
 .12جمع الميزانيات المقدمة من الكليات والوحدات التابعة للجامعة ومراجعتها للتأكد من صحتها ،وإعدادها كمي ازنية موحدة
تقدم لمجلس األمناء ومتابعة تقديمها ومناقشتها لدي جهات االختصاص.

 .13تطبيق اللوائح والمنشورات المالية واإلدارية التي تصدر من األجهزة اإلشرافية لمؤسسات التعليم العالي ووضعها موضع
التنفيذ.

 .14اإلعالن عن الوظائف الشاغرة وفق احتياجات الكليات والوحدات التابعة للجامعة.

 .15اإلشراف على اإلجراءات الخاصة بالتعيينات والترقيات والتنقالت واإلعفاء من الخدمة.
 .16الحفاظ على أموال الجامعة ومراقبتها بصورة سليمة ،واعتماد الصرف والسحب من الميزانيات الجارية وفقا للقوانين
واللوائح .

 .17تنفيذ الق اررات الخاصة باستثمار أموال الجامعة ،والعمل على تنميتها ومراقبتها وذلك في حدود اللوائح واألحكام والقوانين
المالية.

 .18اإلشراف على أداء الوحدات اإلدارية والخدمية التابعة له ومتابعة أداء العاملين بها وكتابة تقارير األداء عنهم.
 .19وضع خطة لتدريب العاملين بإدارة الجامعة.

 .20إعداد التقارير الدورية والسنوية عن األداء المالي واإلداري بالجامعة لرئيس مجلس الجامعة.
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 .21يكون بحكم منصبه مقر اًر لمجلس األمناء ،واللجنة المالية والتنفيذية وأي لجان ،أو أعمال أخرى يسندها إليه رئيس مجلس
الجامعة.

 .22يكون مسئوالً عن المباني واألراضي المملوكة للجامعة.
 .23القيام بأي مهام يوكلها اليه رئيس مجلس الجامعة.
يشرف علي شاغلي الوظائف التالية:
 .1مدير اإلدارة والخدمات
 .2المدير المالي

 .3رئيس وحدة شئون األفراد
 .4أمين المخازن

 .5رئيس حرس الجامعة
مطالب التأهيل :تحدد اللوائح والنظم مطالب التأهيل ،ويعين رئيس مجلس األمناء بتوصية من رئيس الجامعة وكيال للجامعة من

بين أعضاء هيئة التدريس او من بين كبار اإلداريين بالجامعة من ذوي التأهيل والخبرة.
التعليم:

التدريب:

الخبرة :خبرة طويلة في مجال الشئون اإلدارية.

رقم مسلسل4 :
بيانات تمييز الوظيفة:

مسمى الوظيفة :أمين الشئون العلمية

اإلدارة :إدارة الجامعة

الدرجــة/المرتبة :أستاذ

الوصف العام للوظيفة:
 .1يعمل تحت اإلشراف المباشر لنائب رئيس مجلس الجامعة.
 .2يكون بحكم منصبه مقر اًر لمجلس أساتذة الجامعة.

157

2021G

Elrazi University Bulletin

 .3تكون فترة شغل منصب أمين الشئون العلمية أربع سنوات ،ويجوز إعادة تعيينه.

مهام الوظيفة وواجباتها :تكون ألمين الشئون العلمية االختصاصات والسلطات االتية:

 .1اإلشراف على كافة المسائل المتعلقة باألداء األكاديمي للكليات والمعاهد والمراكز.

 .2وضع جداول التقويم الدراسي والتأكد من تنفيذها .تنفيذ ق اررات مجلس األمناء بشأن القبول والتسجيل.
 .3توفير المعينات الالزمة لالمتحانات بالكليات والمعاهد والمراكز.

 .4اإلشراف على االمتحانات بالتنسيق مع الكليات والمعاهد والمراكز.
 .5تقديم تقارير منتظمة عن سير الدراسة لرئيس مجلس الجامعة.
 .6متابعة تنفيذ ق اررات وتوصيات المجلس العلمي.

 .7االحتفاظ بالسجالت الورقية والرقمية لنتائج الطالب والخريجين ،وتامين سريتها وسالمتها.
 .8اصدار شهادات الخريجين بعد اجازتها ،واإلشراف على توثيق شهادات الخريجين
 .9يكون سكرتي ار لترقيات أعضاء هيئة التدريس واالشراف على التأهيل والتدريب.
 .10القيام باي مهام أخرى يوكلها اليه رئيس مجلس الجامعة.
 .11تنظيم احتفاالت التخريج.

 .12تطوير ومتابعة األداء األكاديمي بكليات الجامعة ووحداتها الجامعة األخرى من حيث البحث العلمي ونظم االمتحانات.
 .13اإلشراف على أعمال المجلس العلمي ولجانه المتخصصة ومتابعة تنفيذ الق اررات التي تصدر عنها وحفظ السجالت
الخاصة بها.

 .14اإلشراف على برامج تدريب وتأهيل وتنمية أعضاء هيئة التدريس أكاديمياً داخل القطر وخارجه ،واإلشراف على تدريب
الفنيين والتقانيين والمدربين والعاملين بالجامعة.

 .15اإلشراف على أعمال قبول الطالب بالجامعة وتسجيلهم وما يتبع ذلك من إجراءات التحويل من كلية إلى أخرى ومن
الجامعات األخرى إلى الجامعة.

 .16تنظيم الكورسات الخاصة بمطلوبات الدراسة بالتعاون مع مجالس الكليات.

 .17اإلشراف اإلداري والفني على تدريب وتنمية سكرتارية المجلس العلمي والتسجيل والشهادات وحاسوب أمانه الشئون
العلمية.

 .18اإلشراف على برامج التبادل الثقافي وتنفيذها وإبرام االتفاقيات ومراجعتها.

 .19اإلشراف على امتحانات الجامعة والتأكد من أنها قد وضعت حسب القوانين واللوائح الضابطة.
 .20اإلشراف على تحرير جميع مطبوعات الجامعة الرسمية والمشاركة في نشر الدالئل والتقارير السنوية.
 .21وضع النظم واإلجراءات الكفيلة بتطوير وتقويم المناهج وطرق التدريس وتقويم البحث العلمي.

 .22اإلشـ ـ ـراف على خدمات الوس ـ ــائل التعليمية والتنس ـ ــيق اإلداري مع مجالس الكليات ومؤسـ ـ ـس ـ ــات البحث العلمي والتعليم
العالي ذات الصلة بقضايا الجامعة وأهدافها.
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 .23تنسيق أعمال األمانة ومتابعة تنفيذ ق اررات وتوصيان المجلس العلمي وجميع لجانه.
 .24استالم توصيات مجالس الكليات المختلفة وعرضها على المجلس العلمي.
 .25تقديم النصح والمشورة لنائب رئيس مجلس الجامعة فيما يتصل بالنواحي الجامعية.
 .26تمثيل الجامعة في المؤتمرات واللجان التي لها صلة بشئون الجامعة.
 .27القيام بالتصديق على الصرف على ميزانية أمانة الشئون العلمية.
 .28القيام بأي أعمال أخري ذات الصلة بعمل أمانة الشئون العلمية.
يشرف علي شاغلي الوظائف التالية:
-

مسجل الجامعة

-

مسجلي مجالس الكليات

مطالب التأهيل :يعين رئيس الجامعة بالتشاور مع رئيس مجلس االمناء أمينا الشئون العلمية ويكون من حملة الدكتوراة أو في

مرتبة األستاذ المشارك على األقل من ذوي التأهيل والدراية والخبرة على ان يكون متفرغا.

تكون فترة شغل منصب أمين الشئون العلمية أربع سنوات ،ويجوز إعادة تعيينه.
التعليم :من حملة درجة األستاذية

التدريب :في مجال إدارة المؤسسات التعليمية
الخبرة :ال تقل عن خمس سنوات.
رقم مسلسل5 :

بيانات تمييز الوظيفة:
مسمى الوظيفة :عميد الدراسات العليا والبحث العلمي والنشر

اإلدارة  :رئيس مجلس الجامعة
القســــم:

الدرجــة/المرتبة :أستاذ

الوصف العام للوظيفة:

 .1تصريف أعمال الكلية وإدارة الشئون العلمية واإلدارية والمالية في حدود السياسة التي ترسمها الكلية وفقاً ألحكام القوانين
واللوائح والق اررات المعمول بها بالجامعة.

 .2ادارة الكلية.

مهام الوظيفة وواجباتها :تكون لعميد الدراسات العليا والبحث العلمي االختصاصات والسلطات االتية:

159

2021G

Elrazi University Bulletin

 .1اقتراح الســياســات والمشــاريع المتعلقة بالد ارســات العليا والبحث العلمي وتقديمها لمجلس الد ارســات العليا والبحث العلمي
والنشر.
 .2اإلشراف على تشجيع البحث العلمي وترقيته بمجلس الدراسات العليا والبحث العلمي والنشر.

 .3توفير المعينات الالزمة لبرامج الدراسات العليا والبحث العلمي والنشر وفق الميزانيات المرصودة بالتنسيق مع الجهات
المختصة داخل الجامعة وخارجها.

 .4متابعة تنفيذ خطط مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي والنشر المرصودة وتطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة
داخل الجامعة وخارجها.

 .5رئاسـ ـ ـة ومتابعة تنفيذ ق اررات مجلس الد ارس ـ ــات العليا والبحث العلمي والنش ـ ــر والقيام بتصـ ـ ـريف األمور وإدارة الشــ ــئون
العلمية والمالية.

 .6يكون مس ــئوالً لدى رئيس مجلس الجامعة عن تنفيذ القوانين والنظم واللوائح بالجامعة مع تنفيذ ق اررات مجلس الد ارس ــات
العليا والبحث العلمي والنشر ومجلس العمداء والمجلس العلمي في حدود تلك القوانين والنظم واللوائح.

 .7اإلشراف على إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ برامج الدراسات العليا والبحث العلمي والنشر واالمتحانات وتنسيق
ذلك بين األقسام والوحدات المختلفة ورفع التوصيات للمجلس العلمي.
 .8اإلشـراف على تقديم التوصــيات للمجلس العلمي حول اللوائح المتعلقة بمناهج الد ارســة للحصــول على اإلجازات العلمية
وغير ذلك من األمور المتعلقة بالنشاط العلمي.

 .9رفع توصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيات مجالس الكليات للمجلس العلمي لمنح اإلجازات العلمية (غير الدرجات الفخرية) وكذلك منح الجوائز
وغيره.

 .10النظر في أي أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله إليه المجلس العلمي أو المجلس األمناء ورفع تقرير بشأنه.
 .11مراعاة النظام بين الطالب داخل نطاق وفي أماكن العمل بمجلس الدراسات العليا والبحث العلمي والنشر.

 .12اإلشراف على إعداد وتنفيذ الخطة التدريسية والبحثية والتدريبية في مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي والنشر.

 .13تقديم االقتراحات الستكمال حاجة مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي والنشر من أعضاء الهيئة التدريسية والتقانيين
والفنيين والفئات المساعدة.

 .14التنسيق بين األجهزة اإلدارية والفنية واألفراد العاملين بالجامعة.
 .15تقديم المقترحات الخاصة بالمنشآت والبني التحتية والمعامل ومجمعات الحواسيب.
 .16مراقبة سير الدراسة وتقويم البحث العلمي وحفظ النظام داخل مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي والنشر والوحدات
التابعة له.

 .17االشراف على اصدار المجالت العلمية بصورة منتظمة.
 .18القيام باي مهام يوكلها اليه رئيس مجلس الجامعة.

 .19رفع تقرير إلي رئيس مجلس األمناء عن سير العمل بمجلس الدراسات العليا والبحث العلمي والنشر وأداء أعضائه.
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 .20رئاسة أو عضوية المجالس أو اللجان التي تنص عليها قوانين الجامعة وأوامرها التأسيسية.
 .21اإلشـ ـراف على العاملين باألجهزة اإلدارية بمجلس الد ارس ــات العليا والبحث العلمي والنش ــر ومراقبة أعمالهم ومحاس ــبتهم
ورفع تقارير دورية عن أدائهم.

 .22تقديم تقرير دوري بش ـ ـ ــأن الد ارس ـ ـ ــات العليا والبحث العلمي والنش ـ ـ ــر وعن الش ـ ـ ــئون االكاديمية واإلدارية والمالية لمجلس
الدراسات العليا والبحث العلمي والنشر.

 .23عرض التقرير على مجلس الد ارس ـ ـ ــات العليا والبحث العلمي والنش ـ ـ ــر إلبداء الرأي توطئة لعرض ـ ـ ــه علي رئيس مجلس
الجامعة ثم المجلس العلمي أو مجلس األمناء حسب مقتضى الحال.

بناء
 .24اإلشراف على إعداد المقترحات الخاصة بالدراسات العليا والبحوث بمجلس الدراسات العليا والبحث العلمي والنشر ً
على توصيات البرامج البحثية وجهات االختصاص.
 .25متابعة السـ ـ ــياسـ ـ ــات المرسـ ـ ــومة وتنفيذها في مجال الد ارسـ ـ ــات العليا والبحوث العلمية بمجلس الد ارسـ ـ ــات العليا والبحث
العلمي والنشر.

 .26التوص ــية بالتعيين والترقية والفص ــل ومنح االس ــتقرار ألعض ــاء هيئة التدريس والهيئة اإلدارية بعد التش ــاور مع الرؤس ــاء
ذوي الصلة.

 .27تنفيذ القوانين واللوائح للجامعة ومجلس األمناء ومجلس الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات العليا والبحث العلمي والنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر وق اررات المجلس
القومي للتعليم العالي.

 .28اعتماد مقترحات رئيس مجلس الجامعة للبرامج االكاديمية والبحثية في االنتداب للتدريس والبحث العلمي واالمتحانات
من خارج مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي والنشر.

.1

اإلشراف على شئون الطالب بمجلس الدراسات العليا والبحث العلمي والنشر عن طريق عمادة الطالب ويشمل ذلك

.2

اإلشراف على إعداد ميزانية مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي والنشر واإلجراءات الخاصة بمناقشتها والتصديق

.3

القيام بأي أعمال أخري ذات الصلة بطبيعة عمل مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي والنشر.

الشئون الرياضية واالجتماعية والثقافية ....الخ.
عليها والصرف عليها.

مطالب التأهيل:

التعليم :تحدد اللوائح مطالب التأهيل لوظيفة عميد الدراسات العليا والبحث العلمي ،يعين رئيس األمناء بالتشاور مع رئيس
الجامعة عميدا للدراسات العليا والبحث العلمي والنشر من بين أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراة من ذوي
التأهيل والدراية والخبرة.

تكون فترة شغل منصب عميد للدراسات العليا والبحث العلمي أربع سنوات ،ويجوز إعادة تعيينه..

التدريب:

الخبرة :خبرة إدارية طويلة في مجال التخصص.
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رقم مسلسل6 :
بيانات تمييز الوظيفة:
مسمى الوظيفة :أمين المكتبة

اإلدارة :إدارة الجامعة

الدرجــة/المرتبة :أستاذ /أستاذ مشارك

الوصف العام للوظيفة:

 .1مسئول أمام نائب رئيس مجلس الجامعة.
 .2مسئول عن مكتبات الجامعة.
 .1مسئول أمام وكيل الكلية.

مهام الوظيفة وواجباتها :تكون ألمين المكتبة االختصاصات والسلطات االتية:
 .1اقتراح الخطط لتطوير المكتبات رئيس مجلس الجامعة.

 .2تزويد المكتبات بالمراجع والدوريات الورقية وااللكترونية ،بالتنسيق مع الكليات والمعاهد والمراكز.
 .3تطوير خدمات المكتبات تقنيا لتصبح مراكز للمعلومات.

 .4اإلشراف على تطوير المكتبة المركزية العامة والمكتبات المتخصصة بالهيئات والمراكز من حيث الكتب والدوريات
والمكتبة االلكترونية ووسائل التصوير العلمي.

 .5تقديم تقرير دوري عن مكتبات الجامعة لرئيس مجلس الجامعة.
 .6القيام باي مهام يوكلها اليه رئيس مجلس الجامعة.

 .7اإلشراف على تبادل الكتب والمراجع مع المكتبات األخرى داخل القطر وخارجه.
 .8المساعدة في تغليف رسائل الدراسات العليا بالجامعة.

 .9اإلشراف ومتابعة التعاون واالتفاقيات واالشتراكات مع المكتبات األخرى ودور النشر والمجالت العلمية والمكتبات
اإللكترونية داخل القطر وخارجه.

 .10التنسيق بين المكتبة المركزية للجامعة والمكتبات الفرعية التابعة لها.

 .11اإلشراف الفني علي حفظ الكتب والدوريات ونظمها ووضع الضوابط الخاصة للمحافظة على الكتب والمعدات وصيانتها.
 .12القيام باختيار واستكمال إجراءات شراء الكتب والدوريات التي تطلبها مجالس الكليات والوحدات بالجامعة ذات الصلة.

 .13تنفيذ السياسات واللوائح التي تحكم المكتبة بالنسبة لألساتذة وطالب الجامعة وأي أشخاص آخرين يسمح لهم باستعمال
المكتبة.

 .14وضع موازنات المكتبة وتنفيذها.
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 .15تمثيل مكتبة الجامعة في المحافل الدولية واإلقليمية والمحلية في دائرة اختصاصه.
 .16اإلشراف على العاملين بمكتبات الجامعة والعمل على تهيئة الجو المناسب للعمل والعاملين والدارسين والمنتفعين من
المكتبة.

 .17إعداد السجالت الخاصة بسجالت المكتبة وضبطها بدقة لتطابق أرقام الكتب باألرفف وفق النظم المكتبية المعترف بها.
 .18تنفيذ اإلجراءات المالية الستجالب الكتب والمطبوعات من الخارج.
 .19تنظيم عمليات اإليداع القانوني للمطبوعات وتنفيذها.

 .20العمل على تحديث نظم المكتبة واألدوات المكتبية المستخدمة فيها وتسهيل اإلجراءات المكتبية وإرشاد استخدام األدوات
السمعية والبصرية.

مطالب التأهيل:

التعليم :من حملة الدراسات المكتبية
التدريب :في مجال التوثيق وتطوير المكتبات
الخبرة :ال تقل عن خمس سنوات.

رقم مسلسل7 :
بيانات تمييز الوظيفة:

مسمى الوظيفة :عميد شئون الطالب

اإلدارة :إدارة الجامعة
القســــــم:

الدرجــة/المرتبة :أستاذ /أستاذ مشارك
الوصف العام للوظيفة:

 .1يعمل شاغل الوظيفة تحت اإلشراف المباشر لنائب رئيس مجلس الجامعة.
 .2يعمل تحت إشرافه المباشر موظفو عمادة الطالب.

 .3يشرف إشرافاً مباش اًر (نيابة عن رئيس مجلس الجامعة) على المناشط ،واألعمال المتصلة بشئون الطالب غير الجامعة
في إطار قوانين الجامعة ونظمها ولوائحها.

مهام الوظيفة وواجباتها :تكون لعميد شئون الطالب االختصاصات والسلطات االتية:
 .1تقديم الخطط والمقترحات بشأن النشاط الالصفي لرئيس مجلس الجامعة ،بالتنسيق مع الكليات والمعاهد والمراكز.
 .2تنفيذ الئحة نشاط وسلوك الطالب.

 .3ارشاد الطالب تربويا وثقافيا واجتماعيا لغرس الشعور فيهم باالنتماء للوطن والجامعة.
 .4مساعدة الطالب لتكوين الجمعيات العلمية والثقفية واالشراف عليها ،بالتنسيق مع الكليات والمعاهد والمراكز.
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 .5توطيد وتوثيق واستدامة العالقة بين الجامعة وخريجيها عبر اللجان المختصة.
 .21القيام باي مهام يوكلها اليه رئيس مجلس الجامعة.

 .6يكون مسئوال عن التخطيط والتنفيذ واإلشراف ،والمتابعة ،وضبط أعمال األمانة ،والتأكد من حسن األداء حسب الوصف
الوظيفي في الهيكل التنظيمي للعمادة.

 .7القيام بتصميم القواعد واألنظمة واللوائح الحاكمة لسلوك الطالب داخل حرم الجامعة وخارجه وذلك بالتشاور مع عمداء
الكليات.

 .8دراسة المشاكل الطالبية االجتماعية واالكاديمية والصحية والنفسية والعمل على حلها ،مع إسداء النصح والمشورة فيما
يتعلق بشئون الطالب.

 .9تنظيم وحفظ السجالت واإلحصائيات الخاصة بشئون الطالب.
 .10اإلشراف على إدارة المخازن المركزية التابعة لشئون الطالب.

 .11اإلشراف على إعداد مقترحات الميزانية السنوية للعمادة بعد مناقشتها والتصديق بالصرف بعد إجازتها.
 .12تنسيق العمل بين عمادة شئون الطالب ومجالس الكليات المختلفة بالجامعة.
 .13اإلشراف على إعانات اإلعاشة للطالب.
 .14اإلشراف على استخراج بطاقات الطالب (بطاقة الجامعة).
 .15حفظ الوثائق والمستندات الخاصة بالبيانات الطالبية.
 .16اإلشراف على إدارة المناسبات االجتماعية للجامعة.
 .17إصدار المنشورات الطالبية.

 .18توفير وسائل نقل الطالب للمناشط المختلفة.

 .19تقديم تقرير سنوي إلي رئيس مجلس األمناء عن نشاطات العمادة ومشاكلها واحتياجات قطاع الخدمات الطالبية.
 .20رئاسة أو عضوية المجالس أو اللجان التي تنص عليها قوانيين الجامعة أو أوامرها التأسيسية.
 .21يقوم بأي أعمال أخرى ذات الصلة بطبيعة العمل.

مطالب التأهيل :تحدد اللوائح والنظم الجامعة مطالب التأهيل
التعليم :دكتوراه
التدريب:
الخبرة:

رقم مسلسل8 :
بيانات تمييز الوظيفة:
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مسمى الوظيفة :المدير المالي
اإلدارة :وكيل الجامعة
القســـــم:

الدرجــة/المرتبة :م مسجل ()1
الوصف العام للوظيفة

 .1يعين رئيس مجلس الجامعة المدير المالي بالتشاور مع الوكيل.
 .2يرأس المدير المالي الجهاز المالي والحسابي بالجامعة.

 .3يكون المدير المالي مسئوالً أمام وكيل الجامعة عن األداء المالي والحسابي للجامعة.

 .4يعمل تحت إشرافه رؤساء أقسام الشئون المالية من القسم المالي والحسابات والمخازن والمشتريات.

مهام الوظيفة وواجباتها

 .1يكون مسئوال عن األداء المالي وحفظ الدفاتر بالجامعة،

 .2مساعدة الوكيل في إعداد ميزانيات الجامعة والتقديرات السنوية لإليرادات والمنصرفات.

 .3اإلشراف والتأكد من استخراج كشف األجور والمرتبات واالستحقاقات المالية التي تصرف نقداً أو عن طريق المصارف
المالية.

 .4اإلشراف على حفظ أموال الجامعة بالعملة المحلية أو الحرة الواردة من مختلف المصادر وتحصيل األموال المستحقة
والتأكد من صرفها في األوجه التي تحقق أغراض الجامعة وعلى النحو المحدد في الميزانية حسب النظم واللوائح المالية.

 .5حفظ دفاتر الحسابات صحيحة ،والتأكد من صحتها لإليرادات والمنصرفات واألصول والخصوم بالطريقة التي تعبر عن
الموقف المالي الصحيح في آخر السنة المالية وتظهر إيراداته ومنصرفا ته حسب الدليل الحسابي المقرر للجامعة .

 .6االشتراك مع وكيل الجامعة في توقيع كل الشيكات المصرفية المسحوبة من حسابات الجامعة بالمصارف المالية.

 .7اإلشراف على حسابات األمانات والتأكد من إزالتها أوالً بأول ،وكذلك حسابات العهد قبل نهاية السنة المالية قدر المستطاع
والتأكد من عدم فتح أي حساب بالعهد أو األمانات إال بموافقته.

 .8التصديق على كل المدفوعات من خزينة الجامعة.

 .9استالم كل األموال الواردة للجامعة وتوريدها للمصارف المالية.

 .10حفظ كل الوثائق والتصديقات الخاصة بأجور وبدالت العاملين ومرتباتهم وعالواتهم.

 .11اإلشراف على اإلمدادات والتأكد من حفظ المستندات سليمة وصحيحة توضح حركة اإلمدادات والكميات الموجودة بالعهدة.
 .12اإلشراف على إعداد الحسابات الختامية للسنة المالية وتقديمها للمراجعة في الفترة المحددة لذلك.
 .13إعداد ورفع اإلحصائيات والتقارير المالية والدورية والسنوية عن األداء المالي للجامعة.
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 .14اإلشراف على أداء العاملين بالجهاز الحسابي وكتابة تقارير األداء عنهم.

 .15القيام نيابة عن الجامعة باالتصال بالو ازرات والمصالح الحكومية في الشئون المالية الخاصة بالجامعة والقيام بمتابعة
تحويل حسابات الجامعة بالخارج.

 .16تقديم النصح عن أفضل السبل لزيادة دخل الجامعة وتنمية مواردها واستثمار أموالها وتطوير األداء المالي.
 .17القيام بأي أعمال أخرى توكل إليه من جهة االختصاص.

 .18أعداد ميزانيات مجالس الكليات وأقسام الجامعة واإلشراف على تحضير الميزانية العامة ورفعها لرئيس مجلس الجامعة.
 .19أعداد التقارير الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة وأعداد الحسابات الشهرية والختامية.

 .20مراقبة الميزانية العامة المصدقة والعمل على تحقيق أهدافها في جانبي اإليرادات والمصروفات.
 .21تنفذ السياسة المالية الموضوعة للجامعة وأي توجيهات بشأنها.

مطالب التأهيل :تحدد اللوائح والنظم األساسية مطالب التأهيل
التعليم:

التدريب:
الخبرة:

رقم متسلسل9 :
بيانات تمييز الوظيفة:

مسمى الوظيفة :مسجل الجامعة

اإلدارة :الجامعة
القســــــــم:

الدرجة :أستاذ مشارك /أستاذ مساعد

الوصف العام للوظيفة:

 .1اإلشراف على تنفيذ الشئون الجامعية المساعدة واإلدارية والمالية للجامعة.
 .2يعمل تحت إشرافه المباشر سكرتير الجامعة.

مهام الوظيفة وواجباتها:

 .1اإلشراف على أعمال مسجلي الكليات الفرعية.

 .2اإلشراف على إجراءات التسجيل للبرامج الدراسية والبحوث.
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 .3حفظ سجالت الطالب.

 .4متابعة سير الدراسة في البرامج الدراسية المختلفة عبر التقارير التي تصل إليه من مسجلي الكليات.

 .5اسـ ـ ــتالم الرسـ ـ ــائل المطبوعة وإرسـ ـ ــالها إلى الممتحنين المعنيين ومتابعة االمتحانات ونتائجها لعرضـ ـ ــها على مسـ ـ ــجلي
الكليات.

 .6استخراج الشهادات.

 .7القيام بكل التحضيرات الخاصة بقبول الطالب بالجامعة ،واإلشراف على تسجيل الطالب الجدد بالتعاون مع أمانة
الشئون العلمية.

 .8مساعدة لجنة االمتحانات بالجامعة والقيام بكل التحضيرات المتعلقة باالمتحانات وبإعداد النتيجة والجداول مع أمانة
الشئون العلمية ومجالس الكليات في المجاالت التي تستدعي ذلك.

 .9االحتفاظ بالسجالت الجامعة والتفاصيل الخاصة بها واستخراج الشهادات الجامعية للطالب ومراجعتها قبل اعتمادها
من جهات االختصاص.

 .10القيام بالتحضيرات والمكاتبات واالتصاالت الالزمة لتنفيذ برامج تدريب الطالب.
 .11االحتفاظ بسجل أكاديمي للطالب وحفظ الملفات المتعلقة بالشئون االكاديمية.
 .12القيام باألعمال المتعلقة بخريجي الجامعة واالحتفاظ ببيانات عنهم.

 .13إعداد المعلومات اإلحصائية الخاصة بالشئون االكاديمية بالجامعة واإلشراف والمعاونة في تحضير الدالئل واإلصدارات.
 .14المساعدة في االتصاالت الداخلية والخارجية لتوثيق العالقات العلمية بالجامعة.

 .15القيام باإلجراءات الالزمة فيما يتصل بالبعثات والتدريب الداخلي والخارجي على أن يتم ذلك بالتنسيق مع أمانة الشئون
العلمية.

 .16اإلشراف على المكاتبات الصادرة والواردة وفتحها عدا السرية منها وتحويلها إلى جهة االختصاص والرد على المكاتبات
العامة.

 .17المشاركة في إعداد الميزانية وتنفيذ ما يوكل إليه فيما يتعلق بالصرف في بنودها.

 .18متابعة إجراءات تعيين الكتبة والعمال والسكرتارية واإلشراف اليومي عليهم وكتابة تقارير األداء عنهم والتوصية بعقد
مجالس محاسبتهم متى ما دعا األمر إلى ذلك.

 .19القيام بأي واجبات أخري يكلف بها.

مطالب التأهيل:

التعليم :تعليم فوق الجامعي

التدريب :تدريب في أعمال التسجيل وشئون الطالب
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الخبرة :خبرة في مجال الشئون العلمية وأعمال المسجل بالتعليم العالي.
رقم متسلسل10 :
بيانات تميز الوظيفة:

مسمى الوظيفة :مدير المكتب التنفيذي لرئيس مجلس الجامعة

اإلدارة :المكتب التنفيذي
القســــــــم:

المرتبة :أستاذ مساعد

الوصف العام للوظيفة:
 .1اإلشراف على أعمال السكرتارية والطباعة بمكتب رئيس مجلس الجامعة.
 .2يعمل تحت إشراف رئيس مجلس الجامعة.
مهام الوظيفة وواجباتها:

 .3يكون مسئوالً عن األداء اإلداري بالمكتب التنفيذي.

 .4مشرفاً على أداء العاملين بالمكتب التنفيذي والمكاتب الملحقة له وإعداد تقارير األداء عنهم.
 .5مقر اًر للجنة الترقيات والتعيينات وأي لجان أو اجتماعات أخرى يترأسها رئيس مجلس الجامعة.
 .6اإلشراف على أعمال السكرتارية.

 .1مراجعة جميع المكاتبات الصادرة والواردة وتحويلها لجهات االختصاص أو الرد عليها وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس
الجامعة.

 .2اإلشراف على حفظ جميع المكاتبات والمستندات والوثائق الخاصة بمكتب رئيس مجلس الجامعة.
 .3اإلشراف على المكتب السري والمكاتبات السرية الواردة والصادرة.

 .4إعداد مسودات المكاتبات والمذكرات والدراسات والتقارير التي يوجه رئيس مجلس الجامعة بكتابتها.

 .5اإلشراف على صرف نثرية مكتب رئيس مجلس الجامعة في األوجه المخصصة لها والتوقيع على فواتير الصرف.
 .6اإلشراف على تنظيم المكاتبات الواردة والصادرة لمكتب رئيس مجلس الجامعة.
 .7حفظ السجالت والمستندات الخاصة بالمكتب وتنظيم استخدامها وتداولها.

 .8متابعة تنفيذ الق اررات من قبل الكلية واإلدارات واألقسام والتنسيق مع المسؤولين في هذا الشأن.
 .9تنظم مواعيد رئيس مجلس الجامعة وتنفيذ برنامج العمل اليومي واألسبوعي.
 .10استقبال الزوار والمسؤولين واإلشراف على ضيافتهم وتقديم الخدمات لهم.

 .11اإلشراف على أعمال الطباعة (عامه وسرية) لمكتب رئيس مجلس الجامعة.
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 .12القيام بأي أعباء أخرى يكلف بها.
مطالب التأهيل:

التعليم :مؤهل فوق الجامعي .

التدريب :تدريب ٍ
عال في أعمال السكرتارية .

الخبرة :خبرة في العمل اإلداري ال تقل عن عشر سنوات.

بيانات تميز الوظيفة:

رقم متسلسل11 :

مسمى الوظيفة :عميد كلية

اإلدارة :المكتب التنفيذي
القســــــــم:

المرتبة :أستاذ مشارك أو أستاذ مساعد

الوصف العام للوظيفة:

 .1وظيفة قيادية أكاديمية تتبع رئيس مجلس الجامعة.

 .2تتولى مهمة اإلشراف على الشؤون العلمية واإلدارية في الكلية ،والوحدات التنظيمية التابعة لها وفق التنظيم اإلداري،
وتسهم في تحقيق األهداف االستراتيجية ،ووضع خطط وبرامج عمل تخدم األهداف العامة.

 .3اإلشراف على الشؤون اإلدارية والمالية في الكلية

مهام الوظيفة وواجباتها:
.1

رئاسة مجلس الكلية واإلشراف على تنظيم شؤونه والدعوة لحضور جلساته وتنفيذ ق ارراته وإرسال محاضر جلساته
إلى معالي رئيس مجلس الجامعة.

.2

تطبيق لوائح وأنظمة مجلس التعليم العالي.

.3

تحقيق األهداف والسياسات العليا في الجامعة.

.5

اإلشراف على إعداد الخطة اإلستراتيجية للكلية ومتابعة تنفيذها.

.7

تطوير الكلية إدارياً وأكاديمياً وبحثياً.

.9

اإلشراف على توفير كل متطلبات الكلية التعليمية والبحثية واإلدارية والمالية.

.4
.6
.8
.10

تنفيذ ق اررات مجلس العمداء فيما يتعلق بالكلية.

اإلشراف على إدارة شؤون الكلية التعليمية والبحثية واإلدارية والمالية والثقافية.
تنسيق عالقات الكلية وتطويرها داخل الجامعة وخارجها.

تقويم أداء منسوبي الكلية ورؤساء األقسام ومدراء ورؤساء الوحدات التابعة له.
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المحافظة على ممتلكات الكلية الثابتة والمنقولة.

تنسيق أعمال المجلس االستشاري للكلية وتنفيذ توصياته.

.13

العمل على تنمية وتعزيز الموارد المالية الذاتية للكلية وتحسين صورتها الذهنية.

.15

تشكيل اللجان الالزمة ألداء أعمال الكلية.

.14
.16

اإلشراف على تخطيط وإعداد ميزانية الكلية.

إعداد تقرير دوري شامل عن سير الدراسة واألداء األكاديمي واإلداري والبحثي في الكلية ورفعه إلى معالي رئيس
مجلس الجامعة.

.17

بناء على ما يصله من رؤساء األقسام أو ما يالحظونه عن كل ما يقع من عضو
الرفع لوكيل الجامعة المختص ً
هيئة التدريس ومن في حكمه من إخالل بالواجبات المطلوبة أو أي مخالفات أخرى.

.19

تمثيل الكلية داخل الجامعة وخارجها.

.21

اإلشراف على سير العملية التعليمية وتنفيذ خططها وتطوير برامج الكلية.

.22

تطبيق نظم ولوائح الجودة والتقويم واالعتماد األكاديمي.

.24

مراقبة أداء االمتحانات ،وضبط النظام واالنضباط داخل الكلية.

.26

العمل على إقامة روابط أكاديمية مع مؤسسات تعليمية داخل الجامعة والدولة وخارجها.

.28

اإلشراف على تطبيق الخطط والبرامج الدراسية في الكلية.

.18

الرفع بالمسائل التأديبية فيما يتعلق بالطلبة ومنسوبي الكلية وفقاً لألنظمة واللوائح.

.20

تنفيذ ما يكلفه به مجلس العمداء أو رئيس مجلس الجامعة.

.23
.25
.27
.29

اإلشراف على مختلف النشاطات الطالبية بالكلية.

تشجيع إجراء البحوث في تخصصات الكلية المختلفة.

اإلشراف على استقطاب أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

المصادقة على محاضر اجتماعات مجالس األقسام ،وله الحق في االعتراض على ق ارراتها خالل  15عشرة يوماً

من تاريخ وصولها إليه.

.30

تنفيذ توصيات مجلس الكلية.

.31

إصدار الق ار ارت الداخلية التي يقتضيها حسن سير العمل بالكلية وفقاً لألنظمة واللوائح.

.33

اعتماد منح اإلجازة العادية واالضط اررية واالستثنائية لمنسوبي الكلية مع إبالغ عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس

.32

اعتماد تقارير األداء الوظيفي التي يعدها رؤساء األقسام ورئيس اإلدارات والوحدات اإلدارية بشأن منسوبيهم.

.34

والموظفين وفًقا للنظام.
تفويض صالحياته وفًقا للضوابط ولوائح العمل الجامعية.

.35

اعتماد طلبات الشراء وفًقا لألنظمة واللوائح.
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.36

تشكيل اللجان المختلفة على مستوى الكلية.

.37

اعتماد الصرف على متطلبات العمل في الكلية من ميزانية الكلية.

.38

التوصية بصرف االستحقاقات للعمل خارج الدوام لمنسوبي الكلية.

.40

التوصية بالتكليف بالعمل خارج الدوام الرسمي لمنسوبي الكلية.

.42

التوصية بالتمديد لعضو هيئة التدريس بعد انتهاء الخدمة.

.44

التوصية بإنهاء عقود أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين بالتنسيق مع رؤساء األقسام.

التوصية بالتكليف الداخلي والخارجي لمنسوبي الكلية.

.39

التوصية بحضور منسوبي الكلية الدورات التدريبية داخل الجامعة وخارجها.

.41

التوصية بالتعاقد مع عضو هيئة التدريس بعد تقاعده.

.43

اعتماد موافقة مجلس القسم المختص على تأجيل قبول طالب الدراسات العليا على أال تتجاوز مدة التأجيل فصلين

.45

دراسيين.

.46

اعتماد موافقة مجلس القسم المختص على حذف طالب الدراسات العليا جميع مقررات الفصل الدراسي.

.47

الموافقة على تحويل الطالب من خارج الجامعة للكلية.

.48

الموافقة على تحويل الطالب إلى الكلية من كلية أخرى.

.50

الموافقة على السماح للطالب بالدراسة كطالب زائر.

الموافقة على تحويل الطالب من تخصص إلى تخصص أخر داخل الكلية.

.49

مطالب التأهيل :

التعليم :شهادة الدكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.
التدريب :دورات متقدمة في مجال اإلدارة والتطوير.

الخبرة :خبرة عملية ال تقل عن ( )4سنوات في مجال العمل األكاديمي وخبرة في العمل اإلداري ال تقل عن عشر سنوات.
معارف وقدرات ومهارات أخرى:
•

قدرة على التوجيه والمتابعة وتقييم األداء.

•

القدرة على تشجيع االبتكار وتنمية القدرات.

•
•

خبرة في التخطيط والتطوير.

خبرة جيدة في رفع كفاءة األداء العلمي.

رقم مسلسل12 :
بيانات تميز الوظيفة:
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مسمى الوظيفة :رئيس القسم العلمي
اإلدارة :عميد كلية
القســــــــم:

المرتبة :أستاذ مشارك أو أستاذ مساعد
الوصف العام للوظيفة:

 .1يعين رئيس الجامعة بناء على توصية العميد او مدير المعهد او المركز المعني رؤساء األقسام ويراعى في اختيارهم
علو المرتبة العلمية

 .2يشغل رئيس القسم منصبه لفترة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة أخرى مماثلة.

 .3يكون رئيس القسم مسؤوال لدى العميد او مدير المعهد او المركز فيما يعهد اليه من اختصاصات بموجب اللوائح التي
تصدر بذلك.

 .4وظيفة أكاديمية إدارية تتولى مهمة إدارة الشؤون العلمية واإلدارية والمالية بالقسم التابع له ،ويرفع لعميد الكلية في نهاية

كل عام دراسي تقري اًر شامالً عن شؤون التعليم وسائر أوجه النشاط واالحتياجات بالقسم وعليه مسؤولية تطبيق الق ار ارت
الصادرة التي تخص القسم ومتابعة تنفيذها ،وتطبيق لوائح وأنظمة مجلس التعليم العالي.

 .5اإلشراف على الشؤون اإلدارية والمالية في القسم
مهام الوظيفة وواجباتها:

 .1رئاسة مجلس القسم واإلشراف على تنظيم شؤونه والدعوة لحضور جلساته وتنفيذ ق ارراته وإرسال محاضر جلساته إلى
عميد الكلية.
 .2تحقيق األهداف والسياسات العليا في الجامعة.

 .3تنفيذ ومتابعة ق اررات مجلسي الكلية والقسم فيما يتعلق بالقسم.
 .4اإلشراف على إعداد الخطة اإلستراتيجية للقسم ومتابعة تنفيذها.

 .5اإلشراف على إدارة شؤون القسم التعليمية والبحثية واإلدارية والمالية والثقافية.
 .6اإلشراف على تطوير القسم إدارياً وأكاديمياً وبحثيا

 .7تنسيق وتطوير عالقات القسم داخل الجامعة وخارجها.
 .8اإلشراف على توفير كل متطلبات القسم التعليمية والبحثية واإلدارية والمالية.
 .9اإلشراف على رفع مستوى الجودة وتطوير مخرجاتها.

 .10القيام بما يفوض إليه من صالحيات من قبل عميد الكلية.

 .11الرفع لعميد الكلية كل ما يقع من عضو هيئة التدريس ومن في حكمه من إخالل بالوجبات المطلوبة أو أي مخالفات
أخرى.
 .12تقديم تقرير عن سير الدراسات العليا في القسم إلى عميد الكلية وعميد الدراسات العليا في نهاية كل عام دراسي.
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 .13تقديم تقرير واف عن الرحلة العلمية للمبتعث إذا كانت داخل الدولة وتحت إشراف القسم ،ورفعه إلى مجلس الكلية.
 .14اإلشراف على سير العملية التعليمية وتنفيذ خططها وتطوير برامجها الجامعة في القسم.
 .15تطبيق نظم ولوائح الجودة والتقويم واالعتماد األكاديمي.
 .16اإلشراف على مختلف النشاطات الطالبية بالقسم.

 .17مراقبة أداء االمتحانات ،وضبط النظام داخل القسم.

 .18اإلشراف على عملية التطوير األكاديمي لبرامج القسم.

 .19إعداد تقرير سنوي شامل عن سير الدراسة واألداء األكاديمي واإلداري والبحثي في القسم ورفعه إلى عميد الكلية.
 .20اإلشراف على استقطاب أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

 .21رفع تقرير لجنة مناقشة الرسائل العلمية إلى عميد الدراسات العليا في مدة ال تتجاوز ثالثة أسابيع من تاريخ المناقشة.

 .22التوصية بأن يتم تصحيح أسئلة االختبار النهائي عن طريق عضو هيئة تدريس غير عضو هيئة تدريس المقرر أو أن
متخصصا أو أكثر في التصحيح.
يشرك معه
ً
 .23المصادقة على كشوف الدرجات.
 .24إصدار الق اررات الداخلية التي يقتضيها حسن سير العمل بالقسم وفقاً لألنظمة واللوائح.
 .25توزيع العبء الدراسي على أعضاء هيئة التدريس.

 .26التوصية بصرف بدل التعليم ألعضاء هيئة التدريس
 .27إعداد تقارير األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس.

 .28التوصية بصرف االستحقاقات للعمل خارج الدوام لمنسوبي القسم.
 .29التوصية بالتكليف بالعمل خارج دوام لمنسوبي القسم.

 .30التوصية بحضور منسوبي القسم الدورات التدريبية داخل الجامعة وخارجها.
 .31التنسيق مع لجنة االبتعاث والتدريب في متابعة أوضاع المبتعثين والمتدربين.
 .32التوصية بالتمديد ألعضاء هيئة التدريس السودانيين بعد انتهاء الخدمة.

 .33التوصية بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس السودانيين بعد انتهاء فترة التمديد.
 .34التوصية بإنهاء عقود أعضاء هيئة التدريس غير السودانيين.

 .35اعتماد التقرير الذي يعده المشرف على الرسالة العلمية وإرسال صورة إلى عميد الدراسات العليا في نهاية كل فصل
دراسي.

 .36اصدار الق اررات التنفيذية لق اررات مجلس القسم بعد اعتمادها.
 .37توزيع االعباء التدريسية على أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين بالقسم

 .38تجديد احتياجات القسم من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين واالداريين من السودانيين والمتعاقدين
 .39اقتراح الندب للتدريس من خارج الكلية واعتماد ذلك من القسم العلمي.
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 .40حفظ النظام واالنتظام في القسم واإلشراف على االلتزام بالمحاضرات والساعات المكتبية.
 .41التوصية بحضور أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيديين بالقسم للمؤتمرات والندوات العلمية واعتماد ذلك من
القسم العلمي.

 .42وضع خطة المراجع الدراسية والكتب المقررة واعتمادها من مجلس القسم.
 .43التوصية بمنح اجازات أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين بالقسم او طلب تأجيلها والتعويض عنها.
 .44اعتماد توزيع مسؤولية اإلشراف على االمتحانات.

 .45اعتماد نتائج الطالب بالقسم بعد اتخاذ االجراءات الكفيلة بتدقيقها.

 .46يستمد صالحياته االدارية والمالية من مجلس القسم ومجلس الكلية.
 .47التوصية إلى عميد الكلية بترقيات أعضاء هيئة التدريس في القسم ومنحهم إجازة التفرغ العلمي وفق األنظمة.

مطالب التأهيل:

التعليم :شهادة الدكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

التدريب :دورات متقدمة في مجال التخصص الوظيفي وفي اإلدارة والتطوير.

الخبرة :خبرة عملية ال تقل عن ( )4سنوات في مجال العمل األكاديمي وخبرة في العمل اإلداري ال تقل عن عشر سنوات.
معارف وقدرات ومهارات أخرى:
•

القدرة على رسم السياسات وإعداد التوجهات المستقبلية لألهداف االستراتيجية للكلية.

•

القدرة على ايجاد بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للعملية التعليمية.

•

القدرة على التفاوض واإلقناع.

•
•

القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

قدرة جيدة على التوجيه والمتابعة فيما يخص شؤون الكلية.
رقم مسلسل13 :

بيانات تمييز الوظيفة:
مسمى الوظيفة :مدير دار النشر

اإلدارة :إدارة الجامعة
القســــــــم:

المرتبة :أستاذ  /أستاذ مشارك

الوصف العام للوظيفة

مهام الوظيفة وواجباتها:
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يكون لدار النشر مدير من ذوي الكفاءة العالية والخبرة الطويلة واألمانة يعينه رئيس مجلس الجامعة وفقاً لنظم الجامعة األساسية

ولوائحها وله الصالحيات واالختصاصات االتية:

 .1يكون مسئوالً عن الجهاز اإلداري والتنفيذي لدار النشر.

 .2تقديم تقارير دورية لمجلس دار النشر عن كل ما يتعلق بإدارة النشر والتوزيع وعن كفاءة وحسن سير األداء والعمل
في دار النشر.

 .3تنفيذ سياسة مجلس دار النشر وعن تطبيق النظم والقواعد التي يضعها المجلس.
 .4يكون مسئوالً لدى رئيس مجلس الجامعة عن إدارة دار النشر عامة.

 .5تقديم تقرير نص ــف س ــنوي لرئيس مجلس الجامعة عن نش ــاط دار النش ــر وموقفها المالي ومراجعة المالية لإليرادات
والمصروفات نهاية السنة المالية.

 .6محاسبة العاملين في إطار القوانين واللوائح السارية.
 .7وضع مقترحات الميزانية وتقديمها للمجلس.

 .8ضمان حسن األداء المالي والتنفيذي واإلداري لدار النشر وفقاً للنظم المالية واللوائح.

مطالب التأهيل :تحدد اللوائح والنظم المعمول بها مطالب التأهيل
التعليم:

التدريب:
الخبرة:
رقم مسلسل14 :
بيانات تمييز الوظيفة:

مسمى الوظيفة :هيئة التدريس (المشرف العلمي أو المشرف األكاديمي أو مشرف الكورس أو مدير البرنامج البحثي)

اإلدارة :إدارة الكلية المعنية
القســــم:

الدرجــة/المرتبة :أستاذ مشارك

الوصف العام للوظيفة:
الوصف العام للوظيفة

 .1اإلشراف العلمي واإلداري والمالي على البرنامج البحثي أو الكورس العلمي.
 .2يعمل تحت إشراف عميد الكلية.

 .3يكون بحكم منصبه رئيساً لمجلس البرنامج البحثي وعضوًا بالكلية.
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مهام الوظيفة وواجباتها:
 .1اإلشراف على تنفيذ البرنامج العلمي والبحثي من حسن األداء البحثي وانتظام الدروس والمحاضرات والتمارين التدريسية
والتجارب المخبرية والدراسات الحاسوبية وغيرها.

 .2التخطيط لبرامج بحثية وتعليمية متقدمة ومتطورة.
 .3تنفيذ الق اررات المتعلقة بالبرنامج البحثي ومجلسه.

 .4إعداد الميزانية المالية بعد التشاور مع جهات االختصاص ورفعها للكلية للتوصية بإجازتها
 .5المشاركة في إجراء البحوث العلمية وتقديم المحاضرات والندوات والمدارس الحقلية حسب البرامج واللوائح المنظمة.
 .6التوصية للكلية بالتعيينات والترقيات والفصل واالنتداب والبعثات ألعضاء الهيئة البحثية وهيئة التدريس.

 .7اإلشراف علي حسن سير التدريس في الكورس والبرنامج البحثي بما ال يتعارض مع أنظمة الجامعة وتعليماتها
واختصاصات الجهات ذات الصلة بالجامعة.

 .8تقويم طرق وأساليب البحث العلمي والتدريس وتحديد وسائل التطوير والجودة.

 .9تقويم أعضاء هيئة التدريس والهيئة البحثية واألستاذة المتعاونين طبقاً للمعايير التي تصدرها الجامعة.

بناء على توصية مجلس البرنامج وذلك
 .10تقديم المقترحات للمقررات الجديدة وإعادة النظر في المقررات القديمة أو حذفها ً
إلقرارها من الكلية واللجنة الجامعة والمجالس المختصة بالجامعة.
 .11التنسيق مع عميد الكلية وأمين الشئون العلمية وعميد الطالب في كل ما يتعلق بتسجيل الطالب في البرنامج البحثي
وكذلك سياسة القبول.

 .12القيام بأي أعمال أخري ذات الصلة بطبيعة عمله.
مهام الوظيفة وواجباتها:

 .1التأكيد على الطالب االطالع على اللوائح واألنظمة المتعلقة بالدراسات العليا والمعلومات األخرى ذات العالقة والمتوفرة
على الموقع اإللكتروني لعمادة الدراسات العليا.

 .2تقديم المشورة الجامعة ورسم الخارطة المعرفية التي ينبغي علي الطالب إتباعها للحصول على أفضل الدرجات وأنسب
البدائل المطروحة.

 .3تعريف الطالب بنظم التقويم وطرق احتساب الدرجات لمقررات التخصص.
 .4اإللمام بمفردات الخطة الدراسية (المستويات والتخصصات والمقررات المطلوبة).

 .5اإللمام بأسماء المقررات وأرقامها ومتطلباتها والمقررات المعادلة لها وتسلسلها وإرشاد الطالب ألفضل السبل لالستفادة
منها.
 .6مساعدة الطالب في إدارة الوقت المتاح للمحاضرات وأوقات الفراغ التي يستغلها في المراجعة والمذاكرة في المكتبة
وقاعات االنترنت.

 .7مسانده الطالب أثناء فترة االختبارات ومساعدته بالخصوص في تنظيم وقته لإلعداد الجيد لهذه االختبارات.
176

2021G

Elrazi University Bulletin

 .8مراقبه معدالت الطالب وإرشاد الطالب ذوي المعدالت المنخفضة وتحفزيهم وتنبيههم لإلجراءات المتبعة حيال ذلك.
 .9حث الطالب علي زيادة نشاطه األكاديمي ،واستخدام المصادر التعليمية المختلفة واستخدام وسائل االتصال االلكتروني
واالستفادة منها.

 .10تخطيط العملية اإلرشادية وفق أدوات اإلرشاد مثل تصميم االستبيانات وتطبيق قوائم المالحظة والمقابالت اإلرشادية.
 .11حث الطالب علي ضرورة مراجعته باستمرار.

 .12اعداد تقرير فصلي لكل طالب يقدم لرئيس القسم وكذلك إعداد تقرير عن الطالب في حالة اخفاقه أو انخفاض معدله
في الفصل تعريف الطالب بالهيكل اإلداري بالكلية ،وطرق التقويم واالختبارات.

 .13االطالع على التعليمات الخاصة بالطالب واعالمهم بها.

 .14اعالم الطالب بسلوكياته داخل الحرم الجامعي ،واجراءات األعذار ،والغياب ،وطلبات التأجيل ،ومسيرة الطالب الجامعة.

مطالب التأهيل:

التعليم :تحدد اللوائح مطالب التأهيل للوظيفة.
التدريب:

الخبرة :خبرة إدارية طويلة في مجال التخصص.
رقم مسلسل15 :
بيانات تمييز الوظيفة:
مسمى الوظيفة :هيئة التدريس (أستاذ ،وأستاذ مشارك ،وأستاذ مساعد)

اإلدارة :إدارة الكلية
القســــم:

الدرجــة/المرتبة :أستاذ /أستاذ مشارك /أستاذ مساعد

الوصف العام للوظيفة:

هذه وظيفة أكاديمية مرتبطة باألكاديمي المختص المؤهل .وهو يسعى إلى إثراء الطالب في جميع جوانب المعرفة ضمن مجال
تخصصه ،ويقدم لهم أحدث التطورات والتنمية ذات الصلة في العلوم ،مما يثير لهم شغف المعرفة والعلوم والتفكير العلمي

السليم.

مهام الوظيفة وواجباتها:

 .1تحمل المسؤولية أمام رئيس القسم األكاديمي المختص عن سير عملية التدريس والتربية في األقسام التي يدرس فيها.
 .2حمل العبء التدريسي ضمن الحصة المخصصة أو عبء تدريسي إضافي فوق الحصة المقررة في حالة الحاجة.
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 .3السعي إلى نقل أحدث تطورات المعرفة في مجال تخصصه إلى طالبه ،والتوصية لمجلس القسم بتعديل مكونات
المناهج الدراسية واقتراح المناهج األكثر تطو ار والتي من المرجح أن تسعى للوصول إلى النوعية الكلية المحددة.
 .4إعداد االمتحانات حول الموضوعات التي يقوم بتدريسها.

 .5المشاركة مع أعضاء القسم اآلخرين في تطوير الخطط الدراسية وتعزيز برامج القسم.
 .6اإلشراف على الجوانب العملية والميدانية للجودة النوعية للمواد التي يدرسها.

 .7تنظيم البحوث والدراسات وورش العمل والمشاركة في بحوث المجموعة في مجال تخصصه.
 .8اإلشراف على بحوث وأطروحات طالب الدراسات العليا ضمن حدود التشريعات واللوائح المعمول بها.
 .9توجيه وقيادة وارشاد طالب الجامعة وطالب الدراسات العليا.

 .10الحصول على والبقاء على اتصال مع جميع التطورات الجديدة في مجال تخصصه ،ومتابعة المنشورات الحديثة
والدوريات واألندية والبحوث في مجال تخصصه.

 .11المشاركة في الدورات واللجان في مجالس القسم ونشاطه ،والكلية ،والجامعة وخدمة المجتمع.

 .12توفير الدعم الكافي والمناسب للعمليات والنشاط الذي تقوم به الجامعة واللجان المشكلة لهذا الغرض.
 .13متابعة التطورات الجديدة في تخصصه ،والمساهمة في تطويرها ،وتقديم التقارير ذات الصلة إلى الجهات المختصة
وإلى مجلس القسم حسب االقتضاء.

 .14تولي واجبات المنهاج المنوطة به من قبل رئيس القسم وااللتزام بالحضور والتدريس في المواعيد المحددة لهذه
المناهج.

 .15اكمال بيانات استمارة التقييم السنوي ألعضاء هيئة التدريس.
مطالب التأهيل (معايير التعيين):

المؤهالت الجامعة :درجة الدكتوراه في التخصص الوظيفي.
الخبرة العملية :الحد األدنى من الخبرة العملية ال تقل عن  5سنوات في مجال وظيفة التخصص.

التدريب :دورات تدريبية متقدمة في مجاالت تخصص الوظيفة أو المجاالت الداعمة.

المهارات والقدرات األخرى:

• المعرفة الممتازة واأللفة مع أساليب التدريس الحديثة وقني االتصال.
• القدرة على إدارة المحاضرات وقيادتها لتعظيم االستفادة.

• القدرة على تحفيز أهداف القسم األكاديمي إلى واقع ملموس.
• القدرة الجيدة على توجيه الطالب بطريقة تمكنهم من تحقيق التنمية الذاتية.
• المعرفة الجيدة باللوائح والقوانين المتعلقة بطبيعة عمله.

• المعرفة والعلم بأنظمة الحاسوب التي تدير العمليات الجامعة.
التعليم :تحدد اللوائح مطالب التأهيل للوظيفة.
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التدريب :في مجال التدريس والتعليم
الخبرة :خبرة إدارية طويلة في مجال التخصص.
رقم مسلسل16 :
بيانات تمييز الوظيفة:
مسمى الوظيفة :هيئة التدريس (محاضر)

اإلدارة :إدارة الكلية
القســــم:

الدرجــة/المرتبة :محاضر

الوصف العام للوظيفة:

هذا العمل األكاديمي يتعلق باألكاديمي المختص القدير الداعم ممن يسعى إلى إثراء الطالب في جميع جوانب المعرفة ضمن
مجال تخصصه ،ويقدم لهم أحدث التطورات ذات الصلة والتنمية في العلوم ،ليغرس فيهم شغف المعرفة والعلوم والتفكير العلمي

السليم.

مهام الوظيفة وواجباتها:

 .1تحمل المسؤولية أمام رئيس القسم األكاديمي المختص أو دعم القسم األكاديمي للتقدم في العملية التعليمية والتدريسية
في األقسام التي يعمل فيها.

 .2إعطاء الدروس ضمن العبء المقرر لحصص التدريس باإلضافة على التدريس أكثر من الحصة المقررة في حالة
الحاجة.
 .3السعي للنقل لطالبه أحدث تطورات المعرفة في مجال تخصصه وتوجيههم بطريقة تعزز مهاراتهم وقدراتهم.
 .4إعداد االمتحانات حول الموضوعات التي يدرسها.

 .5المشاركة في البحوث والدراسات وورش العمل والمشاركة في البحوث الجماعية في مجال تخصصه.
 .6المشاركة في البحث والدراسات المتعلقة بتوجيه الجامعة وتوجهها.

 .7الحصول على والبقاء على اتصال مع جميع التطورات الجديدة في مجال تخصصه ،ومتابعة المنشورات المستحدثة
والدوريات واألندية والبحوث في مجال تخصصه.

 .8المشاركة في أنشطة القسم ،والكلية ،والجامعة وخدمة المجتمع.

 .9تنفيذ المناهج وغيرها من المهام التي يكلفه بها رئيس القسم وااللتزام بالحضور والتدريس وفقا للجدول الزمني المحدد
لهذه المناهج.

 .10اكمال بيانات استمارة التقييم السنوي ألعضاء هيئة التدريس.
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مطالب التأهيل (معايير التعيين):
•

المؤهل العلمي :درجة الماجستير في مجال التخصص وفقا للتشريعات واللوائح المعمول بها.

•

الخبرة العملية :خبرة عملية ال تقل عن  3سنوات في مجال عمله وتخصصه.

•

التدريب :دورات تدريبية متقدمة في مجال التخصص أو المجاالت الداعمة.

 oالمهارات والقدرات األخرى:
•

المعرفة الممتازة واأللفة مع أساليب التدريس الحديثة وقني االتصال.

•

القدرة على إدارة المحاضرات وعقدها لتعظيم االستفادة.

•

القدرة على تحفيز أهداف القسم األكاديمي إلى واقع ملموس.

•

القدرة الجيدة على توجيه الطالب بطريقة تمكنهم من تحقيق التنمية الذاتية.

•

المعرفة الجيدة باللوائح والقوانين المتعلقة بطبيعة عمله.

•

المعرفة بأنظمة الكمبيوتر التي تدير العمليات الجامعة.

التعليم :تحدد اللوائح مطالب التأهيل للوظيفة.
التدريب :في مجال العمل األكاديمي.

الخبرة :خبرة إدارية طويلة في مجال التخصص.
رقم مسلسل17 :
بيانات تمييز الوظيفة:
مسمى الوظيفة :هيئة التدريس (معيد أو مساعد تدريس)

اإلدارة :إدارة الكلية
القســــم:

الدرجــة/المرتبة :معيد

الوصف العام للوظيفة:
هذه وظيفة أكاديمية ترتبط بالشخص الكفء من القسم األكاديمي المختص وعضو هيئة التدريس (أستاذ ،وأستاذ مشارك ،وأستاذ
مساعد) .ويعمل مساعد التدريس كحلقة وصل بين عضو هيئة التدريس والطالب ويسعى إلى إثراء الطالب في جميع جوانب

المعرفة العملية والنظرية ضمن مجال تخصصه بالتعاون مع عضو هيئة التدريس.

مهام الوظيفة وواجباتها:

 .1تحمل المسؤولية أمام رئيس القسم األكاديمي وأعضاء هيئة التدريس المختصين عن الواجبات الموكلة إليه في األقسام
التي يدرس فيها.
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 .2مساعدة أعضاء هيئة التدريس في الجوانب العملية والتعليمية كجزء من حصة العمل المعينة.
 .3حضور جميع االجتماعات حسب توجيهات عضو هيئة التدريس.

 .4حضور المحاضرات وتبادل الرأي والتشاور مع الطالب ،وتقديم المساعدة فقط ولكن من دون أي تدخل في عمليات
الدرجات أو االمتحانات.

 .5توثيق جميع ساعات العمل وفقا لعدد ساعات العمل القصوى في األسبوع والعبء التدريسي.
 .6اإلعداد الكافي ألي مهمة يكلفه بها رئيس القسم المختص.

 .7متابعة أي تجمع أكاديمي أو إثراء للمعرفة من قبل الطالب حسب توجيهات عضو هيئة التدريس.
 .8المساعدة في وضع درجات الطالب وعملية تصليح االمتحان.
 .9تقييم أداء الطالب وتعزيز مهاراته في اكتساب الدرجات.

 .10توفير درجات الطالب في الوقت المناسب وبطريقة مهنية ،وضمان توثيق الدرجات إلكترونيا وكذلك في نسخ مطبوعة.
 .11متابعة حاالت الطالب حيثما يتعلق األمر بالتقدم الدراسي.

 .12اكمال بيانات استمارة التقييم السنوي ألعضاء هيئة التدريس.
مطالب التأهيل (معايير التعيين):
•

المؤهل العلمي :درجة البكالوريوس في تخصص وظيفته وفقا للتشريعات واللوائح المعمول بها.

•

الخبرة العملية :الخبرة العملية في تخصص وظيفته وفقا للتشريعات واللوائح المعمول بها.

•

التدريب :دورات تدريبية متقدمة في تخصص وظيفته أو مجاالت الدعم.

•

المعرفة الجيدة بطرق التدريس التخصصية ذات الصلة بالجانب العملي.

المهارات والقدرات األخرى:
•

القدرة على متابعة المحاضرات لتعظيم االستفادة منها.

•

القدرة الجيدة على توجيه الطالب بطريقة تمكنهم من تحقيق التنمية الذاتية.

•

المعرفة الجيدة باللوائح والقوانين المتعلقة بطبيعة عمله.

•

المعرفة بأنظمة الكمبيوتر التي تدير العمليات الجامعة.

التعليم :تحدد اللوائح مطالب التأهيل للوظيفة.
التدريب:

الخبرة :خبرة إدارية طويلة في مجال التخصص.
رقم مسلسل18 :
بيانات تمييز الوظيفة:
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مسمى الوظيفة :مسجل الكلية
اإلدارة :عميد الكلية
القســـــــم:

المرتبة :أستاذ مساعد
الوصف العام للوظيفة:

 .1اإلشراف على تنفيذ الشئون الجامعة المساعدة واإلدارية والمالية للكلية.
 .2يعمل تحت اإلشراف المباشر لعميد الكلية.

 .3يعمل تحت إشرافه المباشر سكرتير ومراقب.
مهام الوظيفة وواجباتها
 .1اإلشراف على إعداد قاعات الدراسة وتجهيزها الستقبال الطالب وحصر النقص في األدوات والمعدات.
 .2اإلشراف على أعمال الصيانة وتوفير مستلزمات الكلية من األدوات والمعدات المختلفة.

 .3القيام بكل التحضيرات الخاصة بقبول الطالب بالجامعة ،واإلشراف على تسجيل الطالب الجدد بالتعاون مع أمانة
الشئون العلمية.

 .4مساعدة لجنة االمتحانات بالجامعة والقيام بكل التحضيرات المتعلقة باالمتحانات وبإعداد النتيجة والجداول مع أمانة
الشئون العلمية ومجالس الكليات في المجاالت التي تستدعي ذلك.

 .5االحتفاظ بالسجالت الجامعة والتفاصيل الخاصة بها واستخراج الشهادات الجامعة للطالب ومراجعتها قبل اعتمادها من
جهات االختصاص.

 .6القيام بالتحضيرات والمكاتبات واالتصاالت الالزمة لتنفيذ برامج تدريب الطالب.
 .7االحتفاظ بسجل أكاديمي للطالب وحفظ الملفات المتعلقة بالشئون الجامعة.
 .8القيام باألعمال المتعلقة بخريجي الجامعة واالحتفاظ ببيانات عنهم.

 .9إعداد المعلومات اإلحصائية الخاصة بالشئون الجامعة بالجامعة واإلشراف والمعاونة في تحضير الدالئل واإلصدارات.

 .10المساعدة في االتصاالت الداخلية والخارجية لتوثيق العالقات العلمية بالجامعة.

 .11القيام باإلجراءات الالزمة فيما يتصل بالبعثات والتدريب الداخلي والخارجي على أن يتم ذلك بالتنسيق مع أمانة الشئون
العلمية.

 .12اإلشراف على المكاتبات الصادرة والواردة وفتحها ما عدا السرية منها وتحويلها إلى جهة االختصاص والرد على
المكاتبات العامة.

 .13المشاركة في إعداد الميزانية وتنفيذ ما يوكل إليه فيما يتعلق بالصرف في بنودها.
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 .14متابعة إجراءات تعيين الكتبة والعمال والسكرتارية واإلشراف اليومي عليهم وكتابة تقارير األداء عنهم والتوصية بعقد
مجالس محاسبتهم متى ما دعي األمر إلى ذلك.
 .15اإلشراف على إعداد وتنسيق جداول المحاضرات ونشرها للكورسات التدريسية.

 .16اإلشراف على إمداد الكلية باألساتذة المختصين للتدريس وإجراء االتصاالت والكتابة لألساتذة المتعاونين.
 .17إعداد التقارير والمذكرات للموضوعات المعروضة بالكلية خالل فترة اإلعداد للعام الدراسي.
 .18تدوين كتابة محاضر الجلسات وتنفيذ ق اررات الكلية ونشر ق ارراته.

 .19القيام بإجراءات تسجيل طالب الدراسات العليا واستيفاء الرسوم الدراسية ونشر القوائم.

 .20القيام بمتابعة الغياب والحضور للطالب ومتابعة سير المحاضرات وتجميع بيانات يومية إلعداد تقارير دورية عن سير
الدراسة لعميد الكلية.

 .21مراجعة استمارات مكافآت األساتذة وتحويلها للتصديق والصرف حسب اللوائح المعمول بها.
 .22اإلشراف على الصرف اليومي من نثرية الكلية.

 .23التحضير الجتماعات الكلية وإعداد المذكرات والتقارير لمختلف الموضوعان المتعلقة بسير الدراسة والدعوة الجتماع
المجلس وتدوين محاضر الجلسات وتنفيذ ق اررات المجلس
 .24القيام بالبت في كثير من الموضوعان الخاصة بالعمل اليومي والرد على المكاتبات داخل الجامعة وخارجها والتعليق
على المكاتبات الواردة وعرضها على عميد الكلية للبت فيها.

 .25متابعة سير العمل اليومي للكلية ومراقبة أداء الموظفين التابعين للجامعة بالمجلس وكتابة تقارير أدائهم.
 .26إعداد وجمع البيانات واإلحصاءات وإعداد التقارير التي تطلبها إدارة الجامعة ووحداتها.
 .27اإلشراف على إعداد قاعات االمتحانات.

 .28اإلشراف على إعداد القوائم النهائية بأسماء الطالب الذين يحق لهم الجلوس لالمتحان ومراجعتها.
 .29اإلشراف على توفير مستلزمات االمتحان من المواد والمعدات.
 .30المشاركة في نظام اللجان والمراقبة.

 .31التنسيق مع األقسام المختلفة لوضع الجداول ونشرها على الطالب.
 .32القيام بمراجعة نتائج االمتحان ونشرها بعد استخراجها.
 .33اإلشراف على تسليم استمارات شهادات التخرج.
 .34استخراج شهادات القيد وخلو الطرف وشهادات السير والسلوك للطالب والتوقيع عليها.
 .35إعداد مقترحات الميزانية للكلية.

 .36متابعة مناقشات رسائل الدبلوم العالي التقني والماجستير التقني والدكتوراه.
 .37يقوم بأي أعمال أخرى تسند إليه ويكلف بها.
مطالب التأهيل:
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تحدد اللوائح والنظم المعمول بها مطالب التأهيل
التعليم :شهادة جامعية أو ماجستير
التدريب :تدريب في مجال اإلدارة التعليمية

الخبرة :خبرة ال تقل عن عشر سنوات في مجال إدارة المنشآت ومؤسسات التعليم العالي.
رقم مسلسل19 :

بيانات تمييز الوظيفة:

مسمى الوظيفة :مدير شئون العاملين
اإلدارة :الوكيل
القســــم:

الدرجــة/المرتبة :الخامسة
الوصف العام للوظيفة:

• يكون مدير شئون العاملين مسئوالً لدى وكيل الجامعة ويكون مسئوالً عن اآلتي:

مهام الوظيفة وواجباتها:

 .1مراقبة سير األداء بقسم شئون العاملين بالجامعة وكتابة تقارير األداء عن العاملين ومحاسبتهم إيجازيا والتوصية بعقد
مجالس المحاسبة المصلحية لهم.

 .2متابعة وتنفيذ الق اررات المتعلقة بشئون األفراد أو التي تحال إليه من وكيل الجامعة.
 .3المشاركة في إعداد ميزانية الفصل األول.

 .4القيام بكل األعمال المتعلقة بشروط خدمة العاملين بالجامعة.
 .5اإلشراف على إدارة المعاشات والتأمينات االجتماعية للعاملين بالجامعة ومتابعة األعمال المتعلقة بذلك.

 .6المشاركة في لجان االختيار ولجان الترقيات وأي لجان أخرى متى ما طلب منه ذلك وتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة
بشئون العاملين ومراقبة تنفيذها.

 .7التنسيق مع الكليات والوحدات األخرى في المسائل المتعلقة بالترقيات والتنقالت ومنح العالوات ومحاسبة العاملين.
 .8إعداد سجل الوظائف واإلحصائيات والمذكرات الخاصة بالعاملين.

 .9تقديم النصح والمشورة في كل ما يختص بالقوانين واللوائح المتعلقة بشئون الخدمة.

 .10إعداد المذكرات الفنية المتعلقة بشئون العاملين بغرض تقديمها لجهات االختصاص.
 .11إعداد تقرير األداء السنوي.

 .12القيام بأي أعمال أخرى تتعلق بحقوق العاملين يحيلها إليه الوكيل.
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مطالب التأهيل:
التعليم :مؤهل جامعي

التدريب :في مجال اإلدارة
الخبرة :في مجال الخدمات العامة
رقم مسلسل20 :
بيانات تمييز الوظيفة:

مسمى الوظيفة :مدير إدارة شئون األفراد
اإلدارة :الوكيل
القســــم:

الدرجــة/المرتبة :الخامسة
الوصف العام للوظيفة:

مهام الوظيفة وواجباتها:
 .1تدوين سجالت الوظائف والخدمة والوصف الوظيفي واالحتفاظ بها وتقويم األداء الوظيفي.
 .2شروط الخدمة والترقيات واإلجازات والتدريب ووجباتها.
 .3المحاسبة والعالوات الدورية.

 .4انتهاء الخدمة العامة وإنهائها.
 .5تكاليف وحقوق العمال.

مطالب التأهيل:

التعليم :مؤهل جامعي
التدريب :في مجال اإلدارة

الخبرة :في مجال الخدمات العامة
رقم مسلسل21 :

بيانات تميز الوظيفة:

مسمى الوظيفة :مدير االعالم والعالقات العامة واالتصال الجماهيري

اإلدارة :العالقات العامة واالتصال الجماهيري
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القسم:
الدرجة:

الوصف العام للوظيفة:
تعمل إدارة العالقات العامة واإلعالم تحت إشراف رئيس مجلس الجامعة إليجاد عالقات متصلة بين الجامعة وبقية مؤسسات

التعليم العالي والمؤسسات األخرى والو ازرات والمصالح الحكومية والرأي العام بهدف توضيح أهداف الجامعة ودورها في المجتمع

كما تعمل كحلقة وصل بين الجامعة وأجهزة اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية لعكس نشاطات وبرامج ومشروعات الجامعة

المختلفة وذلك بمبادرة منها أو استجابة لطلب أي من أجهزة اإلعالم .ومع عدم اإلخالل بعمومية ما تقدم يكون إلدارة العالقات

العامة واإلعالم االختصاصات التالية:
•
•

اإلشراف اإلداري والفني على إدارة العالقات العامة واالتصال الجماهيري.
يعمل تحت إش ارف رئيس مجلس الجامعة

مهام الوظيفة وواجباتها:

 .1العمل كنقطة ارتباط بين الجامعة وبقية الو ازرات والمصالح واألجهزة الحكومية الخدمية لتقديم خدماتها للعاملين بالجامعة.
 .2المشاركة في إعداد الكتيبات والنشرات اإلعالمية التي توضح رسالة الجامعة في مختلف المجاالت.

 .3المشاركة في إصدار مجلة تعريفية بالجامعة تعكس أنشطة الجامعة المختلفة وأخبار الجامعة والعمل علي تشجيع الكتابة
والتحرير فيها من قبل العاملين بالجامعة.

 .4حفظ سجالت تحوي ما يكتب عن الجامعة أو يذاع أو ينشر عنها وتقديم ذلك لرئيس مجلس الجامعة ألحاطته علماً بما
يدور خارج الجامعة عنها.

 .5تقديم االقتراحات واألساليب والمناشط ذات الفائدة في إشباع هوايات العاملين في المجاالت الثقافية والرياضية والترفيهية.
 .6مقابلة ضيوف الجامعة ومرافقتهم ،وتأمين اإلقامة لهم واإلشراف على برامج زياراتهم وتنظيم دعوات الضيافة.

 .7القيام باالتصاالت الالزمة وعمل كافة اإلجراءات المتصلة بتسهيل السفر مع جهات االختصاص ألي من العاملين في
الجامعة في حالة التكليف بمهمة رسمية داخل أو خارج القطر.

 .8استالم اإلعالنات من مجالس الكليات والوحدات بالجامعة وإرسالها للنشر المقروء والمرئي والمسموع.
 .9استالم الصحف اليومية وتوزيعها على الجهات المستفيدة.

 .10الرد على االستفسارات اليومية الواردة من أجهزة اإلعالم والقيام بالتنسيق في لقاءات رئيس مجلس الجامعة.

 .11ربط الجامعة بالبيئة الخارجية عن طريق إعداد النشرات والكتيبات والمطبقات الدورية وتوزيعها على أوسع نطاق وإبراز
أنشطة الجامعة ودورها بصورة مشرفة.
 .12اإلشراف على إجراءات استقبال وإقامة وسفر األساتذة الباحثين والزائرين والوفود األجنبية وتزويدهم بالمعلومات المهمة
والضرورية عن الجامعة.

 .13المشاركة في إعداد التقرير السنوي للجامعة ونشره على جهات االختصاص.
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 .14تنمية روابط اإلخوة والتعاون بين العاملين وغرس روح االنتماء للجامعة.

 .15القيام بكل النشاطات التي تؤدي لتنظيم العالقات العامة واالتصال الجماهيري وتعميق مفاهيمها بين العاملين بالجامعة
والمتعاملين معها إلثراء العالقات الطيبة واستم القيام بكل النشاطات التي تؤدي لتنظيم العالقات العامة واالتصال

الجماهيري وتعميق مفاهيمها بين العاملين بالجامعة والمتعاملين معها إلثراء العالقات الطيبة واستم ارريتها.

 .16القيام بأي أعمال أخرى يكلف بها وذات الصلة باإلدارة.

مطالب التأهيل:

التعليم :مؤهل جامعي.

التدريب :في مجال العالقات العامة واالتصال الجماهيري.
الخبرة :ال تقل عن سبع سنوات.
رقم مسلسل22 :

بيانات تمييز الوظيفة:

مسمى الوظيفة :مدير الخدمات والصيانة

اإلدارة :الوكيل
القســـــم:

الدرجــة/المرتبة :الخامسة

الوصف العام للوظيفة:

 .1اإلشراف على أقسام الترحيالت والخدمات العامة والبساتين واإلسكان والقيام بالتنسيق بينهم.
 .2العمل تحت اإلشراف المباشر لوكيل الجامعة.
مهام الوظيفة وواجباتها:
 .1اإلشراف على موظفي وعمال اإلدارة والخدمات ومراقبة أدائهم وكتابة أو اعتماد تقارير األداء عنهم.

 .2اإلشراف على المباني والسيارات والحدائق واألثاث والمقاصف والهواتف وشبكة المعلوماتية واالنترنت الخاصة بالجامعة
وأعمال الصيانة بها ،وتوفير احتياجاتها بالتنسيق مع اإلدارة الهندسية.

 .3اإلشراف على تزويد الجامعة باألثاث والمعدات واألدوات الخاصة بالمكاتب ومتابعة إجراءات المناقصات والشراء.
 .4اإلشراف على المكاتبات الصادرة والواردة للجامعة.

 .5اإلشراف اإلداري على السائقين وعمال الحدائق والصحة والخفراء والحرس وعمال الخدمات األخرى الخاصة باإلدارة.
 .6إعداد التقارير الدورية والسنوية عن سير أداء الوحدات التابعة له.
 .7اإلشراف والمتابعة بالنسبة إلجراءات التخليص الجمركي.
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 .8متابعة سداد فواتير خدمات الكهرباء ،والماء ،والخدمات البريدية والبرق والهاتف واالنترنت وشبكة المعلومات ،واإلعالنات.
 .9تنظيم مكاتب رئاسة اإلدارة وتوفير احتياجاتها من أثاث ومعدات وغيره.
 .10مراقبة النظام في رئاسة اإلدارة.

 .11اإلشراف على موظفي وعمال رئاسة الجامعة وإدارة الخدمات وتوزيعهم وتنظيم مواقيت حضورهم ومغادرتهم وإجازاتهم
الرسمية مراقبة أدائهم.

 .12التنسيق لتوزيع الكتبة والطابعين والسكرتارية على مجالس الكليات.

 .13تنظيم االحتفاالت والمحاضرات العامة التي تقيمها إدارة االتصال الجماهيري والعالقات العامة وتوفير احتياجاتها ومراقبة
النظام خاللها.

 .14تنظيم األجر اإلضافي لعمال رئاسة الجامعة واعتماده.

 .15المشاركة في عضوية لجنة مراجعة المخازن وأي لجان أخرى تكون لمراجعة وحصر وإعداد أجهزة ومواد وأثاث وحدات
الجامعة المختلفة.

 .16رفع تقارير دورية لوكيل الجامعة بشأن سير العمل اإلداري وتنظيمه برئاسة الجامعة.
 .17وضع مقترحات الميزانية السنوية للشئون اإلدارية والخدمية.
 .18رئاسة لجنة السلفيات للعاملين بالجامعة.

 .19اإلعداد واإلشراف على الحفالت والمناسبات العامة التي تقيمها الجامعة.
 .20اإلشراف على تنفيذ منشآت ومباني الجامعة والقيام بأعمال الصيانة الدورية ومراقبة األداء.
 .21اإلشراف على العاملين بالخدمات والصيانة ومراقبة أدائهم وكتابة تقارير األداء عنهم.

 .22رصد المعلومات والبيانات واإلحصاءات التي تحتاج إليها اللجان المتعلقة بالمشروعات.

 .23االتصال بالهيئات الخارجية فيما يتعلق بتمويل المشاريع التنموية واألغراض األخرى الخاصة بالجامعة واتخاذ كافة
اإلجراءات الالزمة لالستفادة من المعونات والقروض والمنح المقدمة للجامعة.

 .24تنفيذ مشروعات التنمية ومتابعة الق اررات المتعلقة بذلك مع جهات االختصاص.
 .25إعداد مقترحات الميزانيات السنوية الخاصة بالخدمات والصيانة وعرضها على جهة االختصاص.

 .26تلقي البالغات اليومية عن خدمات الصيانة وإحالتها إلى جهات االختصاص واإلشراف على صيانتها وإصالحها.

 .27القيام بإجراءات تسجيل أراضي الجامعة الخاصة بمشاريع التنمية واإلنشاءات الجديدة بالتعاون مع مساعد الوكيل لإلدارة
والخدمات ،والمستشار القانوني للجامعة.

 .28التنسيق مع عمداء الكليات ورؤساء الوحدات األخرى التابعة للجامعة فيما يتعلق بالمشروعات الجديدة.
 .29متابعة طلبات المشروعات الخاصة بمشاريع التنمية واإلنشاءات الجديدة ومواد الصيانة.
 .30اعتماد فواتير مواد ومعدات وأدوات المباني والصيانة التي ينفذها المقاولون.

 .31يكون مقر اًر للجان االستشارية والفنية المتعلقة بالمشروعات والمباني والصيانة.
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 .32إعداد التقارير السنوية والدورية عن األداء بإداراته.

 .33أي أعمال أخرى تتعلق بالخدمات والصيانة يكلفه بها رئيس مجلس الجامعة أو وكيل الجامعة.
مطالب التأهيل :

التعليم :مؤهل جامعي
التدريب :في مجال اإلدارة

الخبرة :في مجال الخدمات العامة.

رقم مسلسل23 :
بيانات تمييز الوظيفة:

مسمى الوظيفة :أمين المخازن
اإلدارة :الوكيل
القســــم:

الدرجــة/المرتبة :الخامسة
الوصف العام للوظيفة:

مهام الوظيفة وواجباتها:

• اإلشراف التام على إدارة المخازن.
• ضبط الوارد والصادر بالمخازن.

• تنظيم السجالت واإلحصائيات الخاصة بالمخازن وحفظها.

مطالب التأهيل:

التعليم :مؤهل جامعي
التدريب :في مجال اإلدارة

الخبرة :في مجال الخدمات العامة.
رقم مسلسل24 :

بيانات تمييز الوظيفة:
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مسمى الوظيفة :المراجع الداخلي
اإلدارة:

القســم:
الدرجــة/المرتبة :الخامسة
الوصف العام للوظيفة:

تتبع المراجعة الداخلية لرئيس مجلس الجامعة مباشرة ليمكن المراجع الداخلي من القيام بواجباته المنصوص عليها ،وعلي المدير
المالي (أو من ينوب عنه) تقديم كل المساعدة الفنية الالزمة له لتنفيذ مهمته .ويختص المراجع الداخلي بمراجعة التصرفات

المالية ومتابعتها ،وتداول األموال داخل الجامعة ،والتأكد من صحة اإلجراءات وجديتها ،وتنفيذ االلتزامات المالية وفقا للوائح

والقوانين المعمول بها والسارية المفعول .وله في ذلك حق االطالع على المستندات والدفاتر والسجالت ،وتفتيش الخزائن والمخازن،

وزيارة الوحدات والمرافق التابعة للجامعة ،وطلب البيانات واإلحصاءات والمعلومات من أي جهة تابعة للجامعة .ومع عدم

اإلخالل بما تقدم يكون له أيضاً الصالحيات واالختصاصات التالية:

مهام الوظيفة وواجباتها:

 .1اإلشراف على موظفي القسم وكتابة تقارير األداء عنهم.

 .2مراجعة أعمال حسابات الجامعة والتأكد من موازنتها ومطابقة المصروفات مع االعتمادات المالية المصدقة وجمع الدفاتر
وكافة السجالت والوثائق المالية منتظمة وتتبع النظم الحسابية السليمة ومحفوظة بعناية.

العهد واألمانات وحساب جاري المخازن.
 .3مراجعة اإليرادات والدفعيات والمنصرفات وحسابات ُ
 .4إجراء مراجعة المخزن والتأكد من مطابقته للبيانات المدونة بالكروت.
 .5مراجعة التعاقدات المالية التي تبرمها الجامعة مع األطراف األخرى.

 .6متابعة تطبيق القوانين واللوائح المالية ،وتنفيذها والعمل على تطوير اإلدارة.
مطالب التأهيل:

التعليم :مؤهل جامعي
التدريب :في مجال المراجعة

الخبرة :في مجال الخدمات العامة.
رقم مسلسل25 :

بيانات تمييز الوظيفة:
مسمى الوظيفة :مدير إدارة التخطيط واإلحصاء
اإلدارة :الوكيل
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القســـــم:
الدرجــة/المرتبة :الخامسة

الوصف العام للوظيفة:

تقوم إدارة التخطيط واإلحصاء بمهام السكرتارية الفنية لمكتب رئيس مجلس الجامعة فيما يتصل بتوفير اإلحصاءات والبيانات

الخاصة بالموارد في إعداد الخطة السنوية وخطة التنمية ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها ومع عدم اإلخالل بعمومية ما تقدم يكون لها

االختصاصات التالية:

مهام الوظيفة وواجباتها:

 .1تجهيز البيانات واإلحصائيات الالزمة إلعداد التقرير السنوي.
 .2مساعدة وحدات الجامعة المختلفة في إعداد الخطة السنوية وخطة التنمية على ضوء األسبقيات التي تحددها األجهزة اإلدارية
العليا.

 .3متابعة تنفيذ الخطة السنوية وخطة التنمية بعد إقرارها ورفع تقارير دورية بشأنها لمكتب رئيس مجلس الجامعة ونائبه.

 .4إعداد وتنمية وتطوير الخدمات اإلحصائية ونظم المعلومات المسوحات الميدانية وإصدار الكتيبات والنشرات التي تساعد
بقية أجهزة الجامعة في أداء مهامها.

 .5توفير اإلحصائيات والمعلومات المتصلة بطالب الجامعة ومنسوبيها والعاملين بها وبمرافقها المختلفة بالتعاون مع الجهات
ذات الصلة.

 .6إعداد الدراسات والبحوث المتصلة بالتخطيط والتنظيم بالتعاون مع اإلدارات المختصة فيما يتصل بالبدائل العلمية التي تؤمن
زيادة الكفاءة والفعالية ومتابعة تنفيذها وإقرارها.

 .7إنشاء عالقات مؤسسية وتنميتها مع الو ازرات واإلدارات القومية القائمة بمهام التخطيط واإلحصاء بهدف دعم وتنمية خطط
التنمية بالجامعة.

 .8أي أعمال أخرى يكلف بها.

مطالب التأهيل:

التعليم :مؤهل جامعي

التدريب :في مجال التخطيط واإلحصاء.
الخبرة :في مجال التخطيط واإلحصاء.
رقم مسلسل26 :

بيانات تمييز الوظيفة:

مسمى الوظيفة :مدير الشئون الهندسية
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اإلدارة :الوكيل
القســــــم :

الدرجــة/المرتبة :أستاذ مشارك
الوصف العام للوظيفة:
مهام الوظيفة وواجباتها:

 .1اإلشراف على إعداد الخطط والدراسات الفنية والتصميمات الهندسية واإلنشائية وصيانة المباني.
 .2اإلشراف الفني والهندسي على وضع الخرط وصالحية مواصفات المباني وتنفيذ منشآت الجامعة ومبانيها والقيام بأعمال
الصيانة الدورية ومراقبة األداء.

 .3اإلشراف على العاملين باإلدارة الهندسية والمشروعات ومراقبة أدائهم وكتابة تقارير األداء عنهم.

 .4اإلشراف على إعداد مقترحات الميزانيات السنوية الخاصة باإلدارة الهندسية والمشروعات وعرضها على جهة االختصاص.
 .5اإلشراف على البالغات اليومية عن خدمات الصيانة وإحالتها إلى جهات االختصاص واإلشراف على صيانتها وإصالحها.
 .6اإلشراف على القيام بإجراءات تسجيل أراضي الجامعة الخاصة بمشاريع التنمية واإلنشاءات الجديدة بالتعاون مع مساعد
الوكيل لإلدارة والخدمات ،والمستشار القانوني للجامعة.

 .7متابعة طلبات المشروعات الخاصة بمشاريع التنمية واإلنشاءات الجديدة ومواد الصيانة.
 .8اعتماد فواتير مواد المباني والصيانة التي ينفذها المقاولون ومعداتها وأدواتها.
 .9أي أعمال أخرى يكلف بها.

مطالب التأهيل:

التعليم :مؤهل جامعي

التدريب :في مجال الشئون الهندسية.
الخبرة :في مجال الشئون الهندسية.

رقم مسلسل27 :
بيانات تمييز الوظيفة:

مسمى الوظيفة :خبير هندسي

اإلدارة :تقع هذه الوظيفة  :ضمن إشراف وكيل الجامعة.
القســــم:

الدرجــة/المرتبة :معيد

الوصف العام للوظيفة:
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تختص هذه الوظيفة بإبداء الرأي والمشورة الهندسية فيما يعرض على شاغلها من موضوعات في مجال الهندسة والتصاميم في
المشاريع العامة أو المدينة الجامعية أو التشغيل والصيانة وهندسة المباني ،وكذلك عمل الدراسات وتقديم االستشارات واعداد
التصاميم المعمارية واالنشائية والخدمية للمباني والطرق والجسور بمختلف انواعها.

الواجبات والمسؤوليات:
 .1دراسة المشروعات الهندسية المقدمة من اإلدارة العليا في الجامعة ،وإعداد التصاميم المعمارية واإلنشائية والخدمية
للمباني والطرق والجسور بمختلف انواعها ،بغرض إبقائها منظمة ومتسقة ضمن احتياجات الجامعة ،وإبداء الرأي
بشأنها.

 .2تقديم المشورة الفنية واإلشراف العام واليومي على تنفيذ المشاريع.
 .3تنفيذ المشاريع الهندسية المختلفة لجميع قطاعات الجامعة.
 .4القيام بتحريات التربة وفحص المواد اإلنشائية.

 .5دراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع والخطوط االنتاجية ،والقيام بالمسح الطوبوغرافي.
 .6إعداد نظم إدارة الجودة وفق المواصفة الدولية وتنفيذ هذه النظم في كافة قطاعات الجامعة.
-

التصميمات الهندسية واالنشائية لكافة أعمال الهندسة المدنية.

-

معاينة ودراسة المشروعات القائمة واعداد التقارير الفنية.

-

إجراء الفحوصات الحقلية والمعملية وإعداد التقارير الفنية وتقارير صالحية التربة ،المسوحات ،الفحوصات

ومواد البناء وكافة المواد المستخدمة في المشاريع الهندسية.

-

تخطيط واعداد وتنفيذ برامج ضبط الجودة.

 .7ما يسند إليه من أعمال.

مطالب التأهيل:

التعليم :مؤهل جامعي

التدريب :في مجال الشئون الهندسية.
الخبرة :في مجال الشئون الهندسية.

رقم مسلسل28 :
بيانات تمييز الوظيفة:

مسمى الوظيفة :مدير المعامل والحاضنات التكنولوجية

اإلدارة :إدارة الجامعة
القســـــم:
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الدرجــة/المرتبة :أستاذ /أستاذ مشارك
الوصف العام للوظيفة:

مهام الوظيفة وواجباتها:
 .1اإلشراف على المعامل المركزية.
 .2اإلشراف على شراء األجهزة والمعدات للمعامل وتوفيرها.
 .3تفعيل االتفاقيات مع المؤسسات الخارجية ذات الصلة.

 .4اإلشراف على االستفادة من العقود الخارجية لتوفير المعدات للمعامل.
 .5اإلشراف على صيانة المعدات وتوفير قطع الغيار.
 .6اإلشراف على إنشاء المعامل.

 .7تبني النتائج الرائدة والمتميزة لألبحاث ووضعها في حاضنات تكنولوجية.
 .8االستفادة من تجارب الدول في تصنيع الحاضنات التكنولوجية.
 .9أي أعمال أخرى يكلف بها.
مطالب التأهيل:

التعليم :مؤهل جامعي
التدريب :في مجال المعامل والحاضنات التكنولوجية.
الخبرة :في مجال المعامل والحاضنات التكنولوجية.

رقم مسلسل29 :
بيانات تمييز الوظيفة:

مسمى الوظيفة :منسق شؤون الخريجين

اإلدارة :إدارة الكلية
القســـــم:

الدرجــة/المرتبة :أستاذ مساعد  /محاضر

الوصف العام للوظيفة:

مهام الوظيفة وواجباتها:

 .1تنفيذ جميع الق اررات االدارية التي تصدر عن أو بموافقة رئيس وحدة الخريجين بالجامعة.
 .2اإلشراف على العمل االداري الخاص.

 .3تفعيل االتفاقيات مع المؤسسات الخارجية ذات الصلة.
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 .4اإلشراف على استخراج بطاقة الخريج.
 .5االتصال في الوحدات العاملة بالجامعة.
 .6أي أعمال أخرى يكلف بها.

مطالب التأهيل:

التعليم :مؤهل جامعي

التدريب :في مجال شؤون الخريجين.
الخبرة :في مجال شؤون الخريجين.

رقم مسلسل30 :
بيانات تمييز الوظيفة:

مسمى الوظيفة :مدير تقنية المعلومات

اإلدارة :وكيل الجامعة
القســـــم:

الدرجــة/المرتبة :أستاذ مشارك  /أستاذ مساعد  /محاضر

الوصف العام للوظيفة :اإلشراف على ومراقبة الشبكات وبنيتها التحتية وبرمجيات الجامعة واالجهزة واالنظمة المتعلقة بتكنولوجيا
المعلومات وحل مشكالت األنظمة المختلفة وحماية البيانات.

مهام الوظيفة وواجباتها :تضم المهام الوظيفية واالختصاصات لمدير تقنية المعلومات المسؤوليات االتية:
 .1اعداد مقترح الخطة االستراتيجية والتشغيلية لإلدارة ،وتطوير المؤشرات األدائية الخاصة بالعمل ،والعمل على تحقيقها.

 .2اإلشراف على تشغيل وصيانة وتطوير وتقييم برامج نظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وإدارة قواعد البيانات والبوابة
اإللكترونية والشبكة الداخلية للجامعة.
 .3اإلشراف على تحديد االحتياجات من البرامج واألنظمة التقنية والعمل ،وتعزيز عمليات الربط اإللكتروني وفق متطلبات
الحكومة اإللكترونية واستراتيجية الجامعة.

 .4اإلشراف على البنية التحتية للشبكة واالنظمة المتاحة في الجامعة.

 .5إدارة فرق الفنيين ومهندسي النظام وغيرهم من موظفي تكنولوجيا المعلومات.
 .6متابعة مشاكل اجهزة الحاسوب وتقديم النصح بخصوص الحلول المناسبة.
 .7متابعة بيانات الموظفين والعمالء واالحتفاظ بالسجالت بشكل منظم.
 .8تحليل سجالت المكالمات للتمكن من رصد المشاكل المشتركة

 .9تحديث ملفات المساعد الذاتي ليتمكن العمالء والموظفين والطالب من محاولة إصالح المشاكل بأنفسهم.
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 .10اختبار واصالح المعدات واألجهزة التقنية.
 .11صيانة وتحسين شبكات المؤسسة المحلية والخوادم التابعة لها.
 .12اإلشراف على عمليات النسخ االحتياطي للبيانات وأمان النظام.

 .13إدارة عمليات التثبيت والترقيات وتكوينات األجهزة والبرامج المستخدمة.
 .14تقييم أداء النظام والتوصية إلجراء التحسينات المطلوبة.

 .15تقديم الحلول والتوصيات لتجنب المشكالت التي تتعلق باألجهزة وانظمة البيانات.
 .16التأكد من معالجة البيانات أو نقلها وفًقا لإلرشادات القانونية وإرشادات المؤسسة.

 .17وضع تصور التكاليف والميزانيات المتعلقة بأجهزة وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والتحكم فيها.
 .18إدارة العقود مع الموردين لمنصات التطوير وشركات االتصاالت وتراخيص البرامج واألنظمة.
 .19تطوير سياسات تكنولوجيا المعلومات والممارسات المتبعة.

 .20قيادة وتوجيه ومراجعة واعتماد إجراءات وأساليب العمل ،ومؤشرات االداء ،والجودة الخاصة بعمليات اإلدارة ،والقيام
بوضع المقترحات الالزمة لتحسين العمل ورفعها إلى االدارة العليا العتمادها والعمل بموجبها.

 .21أي أعمال أخرى يكلف بها.
مطالب التأهيل:

التعليم :مؤهل جامعي في تخصص الحواسيب ونظم المعلومات.
التدريب :في مجال الحواسيب ونظم المعلومات.
الخبرة :خبرة في مجال إدارة تقنية المعلومات.

رقم مسلسل31 :
بيانات تمييز الوظيفة:

مسمى الوظيفة :مدير راديو الصحة والحياة

اإلدارة :إدارة الجامعة

القســـــم:

الدرجــة/المرتبة :أستاذ مشارك /أستاذ مساعد

الوصف العام للوظيفة:

مهام الوظيفة وواجباتها :ضمن الصالحية المخولة له يقوم بالتالي:
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 .1اقتراح الخطط اإلعالمية والرسائل اإلذاعية السمعية ومتابعتها ،واإلشراف على تنفيذها وأداء الخدمة اإلذاعية بالكفاءة
المطلوبة.
 .2االشراف على تأمين متطلبات اإلذاعة من التجهيزات والمعدات والكوادر البشرية.
 .3مراقبة تنفيذ القواعد واللوائح المتعلقة بسير العمل.

 .4االشراف على تطوير إجراءات وتأمين مستلزمات السالمة والصحة المهنية والعامة التحقق منها.

 .5اقتراح برامج المواد اإلعالمية المسموعة ومتابعة إنتاجها وتسويقها داخل الجامعة وخارجها وفقاً للسياسات والخطط
المعتمدة

 .6تصريف الشؤون اإلدارية والمالية وإدارة الموارد البشرية في اإلذاعة.
 .7تطوير شبكات اإلذاعة ومحطات اإلرسال األرضية والفضائية وفقاً لألساليب العلمية والتقنية الحديثة.

 .8إجراءات حفظ وتوثيق المواد اإلذاعية المسموعة بأحدث األساليب الفنية المتاحة وفقاً للتعليمات والنظم والقواعد المتعلقة
بذلك

 .9إنشاء الفرق الموسيقية والمسرحية لخدمة أغراض اإلذاعة ،والتعاقد مع وكاالت وشركات األنباء واإلذاعة إلذاعة وبث
األنباء الصادرة عنها.
 .10إعداد التقارير الدورية بشأن سير وتقدم العمل.

 .11اإلشراف الفني واإلداري على المرؤوسين ،وتقييم أدائهم وإنجازاتهم ،وتحديد احتياجاتهم التدريبية ،وتدريبهم وتنمية معارفهم
ومهاراتهم في مختلف فروع العمل اإلذاعي.

 .12أي أعمال أخرى يكلف بها.
مطالب التأهيل:

التعليم :مؤهل جامعي
التدريب :في مجال اإلذاعة واالعالم.
الخبرة :في مجال اإلذاعة واالعالم.

رقم مسلسل32 :
بيانات تمييز الوظيفة:
مسمى الوظيفة :مدير وحدة األرشيف والتوثيق

اإلدارة :إدارة الجامعة
القســـــم:

الدرجــة/المرتبة :أستاذ مشارك /أستاذ مساعد
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الوصف العام للوظيفة :أرشفة كافة الملفات والمستندات وتوفير البيانات المطلوبة من األرشيف ورقيا والكترونيا.
مهام الوظيفة وواجباتها :ضمن الصالحية المخولة له يقوم بالتالي:
 .1استقبال الوثائق الواردة من األرشيف وتبويبها حسب األصول المعتمدة في الجامعة.

 .2التأكد من تسجيل وتوثيق عمليات أرشفة الوثائق ،وحفظها ،وادراج بياناتها وتفاصيلها في نظام األرشفة االلكتروني وذلك
ضمن نظام األرشيف المعتمد في الجامعة.

 .3أرشفة الملفات والوثائق بحسب توجيهات الرئيس المباشر وتحقيق متطلبات نظام األرشفة االلكتروني
 .4االحتفاظ بالنسخة األصلية من الوثائق في المكان المناسب والمخصص لذلك من قبل الجامعة.
 .5تحديث نظام االرشفة وإدراج جميع الوثائق والملفات المؤرشفة في النظام
 .6المساعدة في تحليل وتطوير النظام المحوسب الخاص باألرشيف.
 .7ادخال البيانات على الحاسوب واستخراج التقارير المحوسبة.
 .8متابعة عمليات التحديث على الوثائق المنجز ارشفتها
 .9إعداد التقارير الدورية بشأن سير وتقدم العمل.

 .10اإلشراف الفني واإلداري على المرؤوسين ،وتقييم أدائهم وإنجازاتهم ،وتحديد احتياجاتهم التدريبية ،وتدريبهم وتنمية معارفهم
ومهاراتهم في مختلف فروع األرشفة.

 .11أي أعمال أخرى يكلف بها.
مطالب التأهيل:

التعليم :مؤهل جامعي
التدريب :في مجال األرشفة.
الخبرة :في مجال األرشفة.

رقم مسلسل33 :
بيانات تمييز الوظيفة:
مسمى الوظيفة :رئيس أمن وسالمة حرس الجامعة

اإلدارة :األمن والسالمة الحرس األكاديمي
القســــم:

الدرجــة/المرتبة :الخامسة
بيانات تمييز الوظيفة:

الوصف العام للوظيفة:
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 .1اإلشراف اإلداري والفني على طاقم األمن والسالمة والحرس األكاديمي.
 .2يعمل تحت إشراف وكيل الجامعة.
مهام الوظيفة وواجباتها:

 .1اإلشراف على حراسة جميع ممتلكات الجامعة وتأمينها ضد السرقات وغيرها من المخاطر.

 .2حفظ النظام بالجامعة حسب اللوائح والقوانين المنظمة وأي قوانين أخرى تصدرها سلطات الجامعة.
 .3حراسة مداخل الجامعة وتنظيم الدخول والخروج من الجامعة.

 .4التأكد من تطبيق اللوائح واإلجراءات التي تنظم استخدام البنى النحتية ومنشآت الجامعة.

 .5اإلشراف على أدوات الحريق بالجامعة والمشاركة في إطفاء الحرائق التي ربما تقع بالجامعة.
 .6التأكد من بطاقات هوية الطالب والعاملين بالجامعة.

 .7تنظيم حركة المرور ومواقف السيارات داخل الجامعة.

 .8استالم الشكاوى من أعضاء هيئة التدريس والطالب والموظفين في  ،والحوادث وما يشبهها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.
 .9القيام بأي مهام أخرى ذات الصلة بطبيعة عمله يكلفه بها وكيل الجامعة.
مطالب التأهيل :تحدد اللوائح والنظم األساسية مطالب التأهيل
التعليم:

التدريب :في مجال األمن وأسس السالمة
الخبرة :ال تقل عن عشرة سنوات
رقم متسلسل34 :
بيانات تميز الوظيفة:

مسمى الوظيفة :المدير االداري بالكلية

اإلدارة :عمادة الكلية
القســــــــم:
المرتبة:

الوصف العام للوظيفة:
 .1اإلشراف على األعمال االدارية والسكرتارية والطباعة بالكلية.
 .2يعمل تحت إشراف عميد الكلية.
مهام الوظيفة وواجباتها:

 .1يكون مسئوالً عن األداء اإلداري بالكلية.
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 .2االشراف على أداء العاملين بالكلية والمكاتب الملحقة بها وإعداد تقارير األداء عنهم.
 .3مقر اًر ألي لجان أو اجتماعات يترأسها عميد الكلية.
 .4اإلشراف على أعمال السكرتارية.

 .5اإلشراف على المكتب السري والمكاتبات السرية الواردة والصادرة.
 .6إعداد مسودات المكاتبات والمذكرات والدراسات والتقارير التي يوجه عميد الكلية بكتابتها.
 .7اإلشراف على صرف النثرية في األوجه المخصصة لها والتوقيع على فواتير الصرف.

 .8اإلشراف على تنظيم المكاتبات الواردة والصادرة للكلية ومراجعتها وتحويلها لجهات االختصاص أو الرد عليها وفقاً
لتوجيهات عميد الكلية.

 .9اإلشراف على حفظ السجالت وجميع المكاتبات والمستندات والوثائق الخاصة بالمكتب والكلية وتنظيم استخدامها
وتداولها.

 .10متابعة تنفيذ الق اررات من قبل مجلس الكلية واإلدارات واألقسام والتنسيق مع المسؤولين في هذا الشأن.
 .11تنظم مواعيد العمل وتنفيذ برنامج العمل اليومي واألسبوعي.

 .12استقبال الزوار والمسؤولين واإلشراف على ضيافتهم وتقديم الخدمات لهم.
 .13توفير وسائل نقل الطالب للمناشط المختلفة.

 .14اإلشراف على إدارة المناسبات االجتماعية للكلية.
 .15مساعدة عميد الكلية في رسم خطة التنمية ومراجعتها من وقت آلخر واالتصال بالهيئات الحكومية ،فيما يتعلق
بتمويل المشروعات بالكلية وتنفيذها ورفع تقارير المتابعة عنها.

 .16جمع الميزانيات المقدمة من الوحدات التابعة للكلية ومراجعتها للتأكد من صحتها ،وإعدادها كميزانية موحدة ومتابعة
تقديمها ومناقشتها لدي جهات االختصاص.

 .17تطبيق اللوائح والمنشورات المالية واإلدارية التي تصدر من األجهزة اإلشرافية ووضعها موضع التنفيذ.
 .18اإلعالن عن الوظائف الشاغرة وفق احتياجات الوحدات التابعة للكلية.

 .19اإلشراف على اإلجراءات الخاصة بالتعيينات والترقيات والتنقالت واإلعفاء من الخدمة.

 .20الحفاظ على أموال الكلية ومراقبتها بصورة سليمة ،واعتماد الصرف والسحب من الميزانيات الجارية وفقا للقوانين
واللوائح.
 .21تنفيذ الق اررات الخاصة باستثمار أموال الكلية ،والعمل على تنميتها ومراقبتها وذلك في حدود اللوائح واألحكام والقوانين
المالية.

 .22اإلشراف على أداء الوحدات اإلدارية والخدمية التابعة له ومتابعة أداء العاملين بها وكتابة تقارير األداء عنهم.
 .23وضع خطة لتدريب العاملين بإدارة الكلية.

 .24يكون مسئوالً عن المباني واألراضي المملوكة للكلية.
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 .25مراقبة تنفيذ شروط الخدمة والترقيات واإلجازات والتدريب والمحاسبة والعالوات الدورية وانتهاء الخدمة العامة وتكاليف
وحقوق العمال.

 .26مراقبة سير األداء العاملين بالكلية وكتابة تقارير األداء عن العاملين ومحاسبتهم إيجازيا والتوصية بعقد مجالس
المحاسبة المصلحية لهم.

 .27متابعة وتنفيذ الق اررات المتعلقة بشئون األفراد أو التي تحال إليه من عميد الكلية.
 .28القيام بكل األعمال المتعلقة بشروط خدمة العاملين بالكلية.

 .29المشاركة في لجان االختيار ولجان الترقيات وأي لجان أخرى متى ما طلب منه ذلك وتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة
بشئون العاملين ومراقبة تنفيذها.

 .30تدوين سجالت الوظائف والخدمة والوصف الوظيفي واالحتفاظ بها وتقويم األداء الوظيفي.
 .31إعداد سجل الوظائف واإلحصائيات والمذكرات الخاصة بالعاملين.

 .32تقديم النصح والمشورة في كل ما يختص بالقوانين واللوائح المتعلقة بشئون الخدمة.

 .33إعداد المذكرات الفنية المتعلقة بشئون العاملين بغرض تقديمها لجهات االختصاص.
 .34إعداد تقرير األداء السنوي.

 .35القيام بأي أعمال أخرى تتعلق بحقوق العاملين يحيلها إليه العميد أو الوكيل.

مطالب التأهيل:

التعليم :مؤهل فوق الجامعي.
التدريب :تدريب ٍ
عال في أعمال االدارة والسكرتارية.

الخبرة :خبرة في العمل اإلداري ال تقل عن عشر سنوات.
رقم مسلسل35 :

بيانات تمييز الوظيفة:

مسمى الوظيفة :مسؤول الحسابات والمراقبة المالية بالكلية

اإلدارة :عمادة الكلية
القســـــم:

الدرجــة/المرتبة :مساعد مسجل

الوصف العام للوظيفة

 .1يكون شاغل الوظيفة مسئوالً أمام عميد الكلية

 .2يعمل تحت إشرافه منسق الشئون المالية والحسابات والمخازن والمشتريات.
201

2021G

Elrazi University Bulletin

مهام الوظيفة وواجباتها
 .1مسئول عن األداء المالي وحفظ الدفاتر بالكلية،

 .2المساعدة في إعداد ميزانيات الكلية والتقديرات السنوية لإليرادات والمنصرفات.

 .3اإلشراف على حفظ أموال الكلية الواردة من مختلف المصادر وتحصيل األموال المستحقة والتأكد من صرفها في األوجه
التي تحقق أغراض الكلية وعلى النحو المحدد في الميزانية حسب النظم واللوائح المالية.

 .4حفظ دفاتر الحسابات صحيحة ،والتأكد من صحتها لإليرادات والمنصرفات واألصول والخصوم بالطريقة التي تعبر عن
الموقف المالي الصحيح في آخر السنة المالية وتظهر إيراداته ومنصرفا ته حسب الدليل الحسابي المقرر للكلية .

 .5اإلشراف على حسابات األمانات والعهد المالية والتأكد من إزالتها أوالً بأول قبل نهاية السنة المالية والتأكد من عدم فتح
أي حساب بالعهد أو األمانات إال بموافقته.

 .6التصديق على كل المدفوعات من خزينة الكلية.

 .7استالم كل األموال الواردة للكلية وتوريدها للمصارف المالية.

 .8حفظ كل الوثائق والتصديقات الخاصة بأجور وبدالت العاملين ومرتباتهم وعالواتهم.

 .9اإلشراف على اإلمدادات والتأكد من حفظ المستندات سليمة وصحيحة توضح حركة اإلمدادات والكميات الموجودة بالعهدة.

.10
.11
.12
.13
.14

اإلشراف على إعداد الحسابات الختامية للسنة المالية وتقديمها للمراجعة في الفترة المحددة لذلك.
إعداد اإلحصائيات ورفع التقارير المالية والدورية والسنوية عن األداء المالي للكلية.
اإلشراف على أداء العاملين بالجهاز الحسابي وكتابة تقارير األداء عنهم.
تقديم النصح عن أفضل السبل لزيادة دخل الكلية وتنمية مواردها واستثمار أموالها وتطوير األداء المالي.
القيام بأي أعمال أخرى توكل إليه من جهة االختصاص.

مطالب التأهيل :تحدد اللوائح والنظم األساسية مطالب التأهيل
التعليم :جامعي

التدريب :في المجال

الخبرة :مجال الحسابات والمراقبة المالية
رقم مسلسل36 :

بيانات تمييز الوظيفة:
مسمى الوظيفة :مشرف المعامل
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اإلدارة :إدارة الكلية
القســـــم:

الدرجــة/المرتبة :أستاذ /أستاذ مساعد /محاضر

الوصف العام للوظيفة:
مهام الوظيفة وواجباتها:

 .1اإلشراف على المعامل المركزية ومعامل األقسام.
 .2اإلشراف على شراء األجهزة والمعدات للمعامل وتوفيرها.
 .3تفعيل االتفاقيات مع المؤسسات الخارجية ذات الصلة.

 .4اإلشراف على االستفادة من العقود الخارجية لتوفير المعدات للمعامل.
 .5اإلشراف على صيانة المعدات وتوفير قطع الغيار.
 .6اإلشراف على إنشاء المعامل.

 .7تبني النتائج الرائدة والمتميزة لألبحاث ووضعها موضع التنفيذ بالتشاور والتنسيق مع جهات االختصاص.
 .8أي أعمال أخرى يكلف بها.

مطالب التأهيل:

التعليم :مؤهل جامعي

التدريب :في مجال المعامل.
الخبرة :في مجال المعامل.
رقم مسلسل37 :
بيانات تمييز الوظيفة:
مسمى الوظيفة :منسق التدريب

اإلدارة :إدارة الكلية
القســـــم:

الدرجــة/المرتبة :أستاذ مساعد

الوصف العام للوظيفة:
•

االشراف العام على تنفيذ خطط وبرامج تدريب الطالب المعدة بوساطة االقسام ذات الصلة.

•

يعمل شاغل الوظيفة تحت اشراف عميد الكلية.

مهام الوظيفة وواجباتها:
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 .1تجميع وتنسيق خطط تدريب طالب االقسام ووحدات الكلية.
 .2االحتفاظ بسجل كامل لكافة مساعدي التدريس بالكلية مع التنسيق مع االقسام المختلفة.
 .3الكتابة لمؤسسات التعليم العالي والو ازرات والدواوين الحكومية المختلفة والقطاع الخاص لتسهيل اجراءات تدريب الطالب
مع التنسيق الكامل مع جهات االختصاص.

 .4وضع الخطط وبرامج التدريب للطالب على مستوى الدراسات العامة والعليا أثناء الدراسة والمساهمة في االشراف على
تنفيذها بالتنسيق مع االقسام ذات الصلة.

 .5المشاركة في وضع الخطط وبرامج التدريب المستمر للعاملين والفنيين بالمعامل والورش بالتنسيق مع االقسام ذات
الصلة ،واالشراف على التنفيذ.

 .6القيام بأي أعمال أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه.

مطالب التأهيل:

التعليم :مؤهل جامعي

التدريب :في مجال شؤون الخريجين.
الخبرة :في مجال شؤون الخريجين.

رقم مسلسل38 :
بيانات تمييز الوظيفة:
مسمى الوظيفة :مالزم المعامل

اإلدارة :إدارة الكلية
القســـــم:

الدرجــة/المرتبة :أستاذ مساعد /محاضر

الوصف العام للوظيفة :تسيير امور األقسام فيما يتعلق بالمعامل الدراسية
مهام الوظيفة وواجباتها:

 .1المشاركة في الفحص الفني لواردات المخازن والمعامل

 .2يكون مسئوال عن تخزين كيماويات المعامل ومشرفا على الصرف منها
 .3الحفاظ على األجهزة التعليمية بالمعامل والتسليم للطالب واسترجاعها.

 .4االشراف على ضمان سالمة محتوى العهد المستديمة والمستهلكة بالمعامل
 .5االشراف على نظافة المعامل.

 .6المشاركة في التحضير للدروس العملية.
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 .7تنمية العالقات الوية المثمرة مع الزمالء في المخازن والمعامل بالكليات االخرى
 .8رفع تقارير دورية عن سير العمل للرئيس المباشر.
 .9المساهمة في تصنيف األصناف التالفة والمنتهية الصالحية ان وجدت.
 .10أي أعمال أخرى يكلف بها.
مطالب التأهيل:

التعليم :درجة جامعية أو مؤهل متوسط في الكيمياء ،يفضل من له دورات تدريبية في شئون المعامل وادارة نظم المعلومات
التدريب :في مجال المعامل.

الخبرة :خبرة  3سنوات على األقل في مجال المعامل.
رقم مسلسل39 :

بيانات تمييز الوظيفة:
مسمى الوظيفة :السكرتير

اإلدارة:

القســــم:

الدرجــة/المرتبة :الخامسة
الوصف العام للوظيفة:

 .3يعمل تحت إشراف المسؤول.

مهام الوظيفة وواجباتها:

 .1توزيع مهام العاملين بالمكتب واالشراف عليهم.

 .2ادارة شؤون المكتب الداخلية والخارجية ومتابعة تنفيذها مع الجهات االخرى.
 .3العمل على تنظيم وقت المسؤول وترتيب مقابالته ومواعيده.

 .4االحتفاظ التام بأسرار المكتب التي يطلع عليها بحكم وجوده بالمكتب.
 .5اإلشراف على وحفظ الدفاتر والملفات بنظام يساعد المسؤول في الرجوع السريع للمعلومات المحفوظة.
 .6االهتمام بمظهر المكتب واكمال كل المهمات التي تعين على العمل وتهيئة بيئته.

 .7متابعة كافة الرسائل المكتوبة والهاتفية والبريد التقليدي واالفتراضي وااللكتروني وتصنيفها وابالغ المسؤول عنها في
وقتها.

 .8تصنيف المعامالت الصادرة وتسجيل تعليقات المسؤول وحفظها.

 .9اإلشراف على اجراءات سفر المسؤول ومتابعتها بالتنسيق مع العالقات العامة.
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 .10كتابة وقائع االجتماعات والمقابالت التي تحتاج إلى توثيق.
 .11اإلشراف على كل عهد المكتب وتأمينها والحفاظ عليها ومتابعة صيانتها مع الجهات المسؤولة.
 .12العمل على طلب كل االجهزة والمعدات والمواد والمستلزمات المكتبية الراهنة والمستقبلة.
 .13القيام بأي مهام أخرى ذات الصلة بطبيعة عمله وواجبات الوظيفة.
مطالب التأهيل :تحدد اللوائح والنظم األساسية مطالب التأهيل
التعليم:

التدريب :في مجال السكرتارية وادارة االعمال.
الخبرة :ال تقل عن عشرة سنوات

206

2021G

Elrazi University Bulletin

مرفقً(ً:)2األنظمةًوالبرامجًالمتاحةًفيًجامعةًالرازي
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)10
)11

نظام التعليم اإللكتروني ( منصة talentLMS ) -
نظام الموارد البشرية
نظام البصمة
نظام اإلدارة المالية
نظام حضور الطالب
نظام إدارة الموقع اإللكترني
نظام( EMS-Syber -
كاميرات المراقبة
القاعة الذكية
تصحيح اإلمتحانات  -مكتب اإلمتحانات
المكتبات
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Contact Us
info@elrazi.edu.sd
Al Azhari City, block No. 2
Khartoum, Sudan
Phone: +(249) 155124003/2
Fax: +(249) 155124004
Email: info@elrazi.edu.sd
Admission
admission@elrazi.edu.sd
+(249) 155124003
Employment
Human Resources
hr@elrazi.edu.sd
+(249) 155124002/3
Visiting
visit@elrazi.edu.sd
+(249) 155124002/3
Media Contacts
Office of Public Affairs & Communications
media@elrazi.edu.sd
+(249) 155124002/3
Working Hours
Saturday-Thursday: 8 am to 3 pm
Friday: Closed
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