حعلُماث مسهص جؼىٍس أداء أعظاء الهُئت الخدزَظُت في حامعت حدازا
صادزة بملخض ى املادة زكم ( /17ب ) مً كاهىن الجامعاث ألازدهُت

املادة :1حظمى َرٍ الخعلُماث (حعلُماث " مسهص جؼىٍس أداء أعظاء الهُئت الخدزَظُت" في حامعت حدازا
وَعمل بها بدءا مً 2011/10/1
املادة ً :2ىىن لليلماث الخالُت  ،خُثما وزدث في َرٍ الخعلُماث املعاوي املخصصت لها أدهاٍ ،ما لم جدٌ
اللسٍىت على غير ذلً:
الجامعت:

حامعت حدازا

السئِع:

زئِع حامعت حدازا

املسهص:

مسهص جؼىٍس أداء أعظاء الهُئت الخدزَظُت

املجلع:

مجلع املسهص

املدًس:

مدًس املسهص

املادة  :3يهدف املسهص إلى جؼىٍس أداء أعظاء الهُئت الخدزَظُت مً خالٌ املهام الخالُت:
أ .جؼىٍس ػسق الخدزَع ألعظاء َُئت الخدزَع املخعللت بئعداد خؼؽ املظاكاث وػسق الخدزَع
الجامعي،
ب .حعسٍف أعظاء َُئت الخدزَع بىظم الامخداهاث والعالماث الجامعُت وفلظفتها.
ج .جلُُم ألاداء الخدزَس ي واملظاكاث باألطالُب التي جدىاطب مع غسض الخلُُم.
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د .حعسٍف أعظاء َُئت الخدزَع بالطخخداماث املخخلفت للحاطىب وػبىت لاهترهذ وجدزٍبهم على
كىاعد البُاهاث  EBSCOوغيرَا.
ٌ .جدزٍب أعظاء َُئت الخدزَع على إعداد مؼازَع البدىر ألغساض الدعم املالي مً الجامعت
وخازحها.
و .جدزٍب أعظاء َُئت الخدزَع على املهازاث الالشمت للبدث العلمي ومىهجُت البدث  ،وهخابت جلسٍس
البدث ألغساض اليؼس العلمي.
ش .الاطهام في إدخاٌ جىىىلىحُا الخعلُم املخلدمت في أداء أعظاء َُئت الخدزَع.
ح .املظاَمت في جفعُل لازػاد الفسدي والجماعي ألعظاء الهُئت الخدزَظُت بما ٌظاعد على جىحُه
طلىهُاث الؼلبت وممازطاتهم وأطالُبهم في الدزاطت والدسجُل ولامخداهاث.
غ .الخعاون مع دائسة لاعخماد ومسهص لاطدؼازاث وخدمت املجخمع ودائسة العالكاث العامت للخعسٍف
بخدماث املسهص خازحُا.
ي .لاطهام في كُاض مدي جدلُم معاًير ومؤػساث ألاداء ألعظاء َُئت الخدزَع.
ن .إعداد اليؼساث لازػادًت ذاث العالكت بالخؼىٍس املخصص ألعظاء َُئت الخدزَع.
ً
ً
ٌ .جبادٌ الخبراث مع املساهص واملؤطظاث ذاث العالكت بخؼىٍس أداء أعظاء َُئت الخدزَع مدلُا وعسبُا
ً
ودولُا.
م .جؼىٍس كدزاث أعظاء َُئت الخدزَع على اطخخدام ػبىت املعلىماث والخعلُم عً بعد ومؤجمساث
الفُدًى.
ن .حعسٍف َُئت الخدزَع بلىاهين وأهظمت وحعلُماث الجامعت املخخلفت.
ً
ض .جلىٍم أداء َُئت الخدزَع دوزٍا وجلدًم الخغرًت الساحعت املخعللت بمظخىي الخلدم في أدائهم.
املادة ً :4ىىن للمسهص مجلع ال ًصٍد عدد اعظائه ( )9اعظاء مً بُنهم زئِع الجامعت أو مً ًىِبه وزالزت
مً أعظاء َُئت الخدزَع في الجامعت على ألاكل وعظىًٍ مً خازج الجامعت مً أصحاب الخبرة ٌعُنهم

ً
السئِع بعد لاطخئىاض بسأي مجلع العمداء ملدة طيخين كابلت للخجدًد  ،ملسة واخدة وَظمى مً بُنهم زئِظا
للمجلع.
املادة ً :5جخمع املجلع مسٍ واخدة على ألاكل ول طخت اػهس أو ولما دعذ الحاحت الى ذلً بىاء على
دعىة مً مدًس املسهص
املادة ً :6خىلى مجلع املسهص الصالخُاث الخالُت:
أ .مىاكؼت مؼسوع املىاشهت الظىىٍت للمسهص وزفعها إلى السئِع.
ب .دزاطت اخخُاحاث املسهص مً أعظاء َُئت الخدزَع والباخثين ولادازٍين الفىُين ومظاعدي البدث
ً
ً
ً
حعُِىا أو اهخدابا ولُا أو حصئُا ومداطسًٍ غير مخفسغين وشائسًٍ.
ج .جددًد املخصصاث املالُت والدعم املالي للبدىر والدزاطاث التي ًجسيها املسهص.
د .إكساز بسامج البدث والدزاطاث واملداطساث والىزغ والىدواث واملؤجمساث والدوزاث وألاوؼؼت ذاث
الصلت بخدلُم اَداف املسهص ومهامه.
ٌ .أًت أمىز أخسي ذاث صلت بأَداف املسهص ٌعسطها زئِع املجلع.
املادة  :7جخىىن املىازد املالُت للمسهص مما ًلي:
أ .املبالغ التي ًخصصها مجلع الجامعت للمسهص في املىاشهت الظىىٍت للجامعت
ب .الخبرعاث والهباث واملىذ واملظاعداث.
ج .زَع الخدماث التي ًلدمها املسهص.
املادة ً :8خىلى املدًس املظؤولُاث والصالخُاث الخالُت:
أ .إعداد مؼسوع املىاشهت الظىىٍت للمسهص وعسطه على املجلع .
ب .إعداد خؼؽ عمل املسهص وجلدًمها إلى املجلع.
ج .جلدًم جلسٍس طىىي عً أعماٌ املسهص ووؼاػاجه .
د .اللُام بالجصاالث الالشمت داخل الجامعت وخازحها لدظهُل عمل املسهص.
ٌ .جلدًم لاكتراخاث التي ًساَا مىاطبت لخؼىٍس عمل املسهص.

و .جىفُر كسازاث املجلع وفلا للاهىن الجامعت وأهظمتها وحعلُماتها.
ش .إدازة ػؤون املسهص في خدود الدؼسَعاث املعمىٌ بها في الجامعت.
ي .أًت مظؤولُاث وصالخُاث ًفىطه بها املجلع أو ًيلفه بها.
ً
املادة  :9أٌ .عين زئِع الجامعت مدًسا للمسهص مً أعظاء الهُئت الخدزَظُت مً خملت دزحت الدهخىزاٍ
وملدة طيخين ،كابلت للخجدًد ملسة واخدة.
ب  .لسئِع الجامعت وبخيظِب مً املدًس حعُين هائب ملدًس املسهص.
ً
املادةً :10ىىن للمسهص ملسا مظخلال داخل الجامعت جخىفس فُه ول الخجهيزاث واملسافم الالشمت لخدلُم
ألاَداف.
املادةً:11سجبؽ املسهص إدازٍا بالسئِع وللسئِع جفىٍع صالخُاجه بهرا الخصىص الى أي مً هىابه.
املادة  :12زئِع الجامعت واملدًس مظؤوالن عً جىفُر أخيام َرٍ الخعلُماث.

