
 : مهام وصالحيات السيد معاون العميد للشؤون العلمية

 .تُظيى خذاول االيتحبَبث انُهبئيت و ببنتُضيق يغ االقضبو انؼهًيت -1

تُظيى خذاول انذسوس االصبىػيت و ببنتُضيق يغ االقضبو انؼهًيت و ػهً ضىء انقبػبث انذساصيت   -2

 .بًب يضًٍ حضٍ صيش انذسيضبث في انذساصبث انؼهيب

االششاف ػهً صدم انًحبضشاث االصبىػيت انًؼذة نهزا انغشع بًب يضًٍ تغطيت خًيغ  -3

 .انضبػبث انًقشسة نكم يبدة و حضب انتؼهيًبث انًؼًىل بهب في هزا انخظىص

 .يتببؼت دواو طهبت انذساصبث انؼهيب و اَضببطهى وفق االَظًت و انتؼهيًبث انًؼًىل بهب  -4

انذساصبث انؼهيب بؼذ وسودهب يٍ انقضى انؼهًي وتىحيذهب و سفؼهب انً تذقيق طهببث انقبىل في   -5

 .سئبصت اندبيؼت

تذقيق حبالث االَتقبل نهذساصبث انؼهيب يٍ اندبيؼبث االخشي انً انذساصبث انؼهيب في انكهيت و   -6

 .احبنتهب ػهً االقضبو انؼهًيت انًختظت نهُظش ويخبطبت اندهبث راث انؼالقت

 .انذساصبث انؼهيب يٍ حيث انًذد انزيُيت و تفشغهى نهذساصت وفق االَظًت وانتؼهيًبث يتببؼت طهبت . -7

انًشبسكت في اختًبػبث ندبٌ انذساصبث انؼهيب في انكهيت ػُذ دػىته يٍ قبههب نًُبقشت ايىس   -8

 .انذساصبث انؼهيب و حضب اختظبص االقضبو بًب يضًٍ حضٍ االداء

صبث انؼهيب قبم اصبىع واحذ يٍ يىػذ انًُبقشت و تهيئت يحبضش اػذاد بيبٌ يُبقشت طبنب انذسا -9

 .ندبٌ انًُبقشت و تقيًهب و سفؼهب انً يدهش انكهيت

 .االششاف ػهً اػذاد االحظبئيبث انضُىيت و انخبطت ببنذساصبث انؼهيب في انكهيت -11

 .تضهيى انذفبتش االيتحبَيت و تضهًهب وفق انقىاػذ انًؼًىل بهب -11

َتبئح االيتحبَبث بؼذ اقشاسهب يٍ قبم ندبٌ انذساصبث انؼهيب في االقضبو انؼهًيت و حضب  اػالٌ. -12

 .االختظبص

تزويذ االقضبو انؼهًيت ببنذسخبث وفق ًَىرج يؼذ نهزا انغشع القشاسهب يٍ قبم ندبٌ انذساصبث  -13

 .انؼهيب

سيٍ االول و انثبَي و رنك وفق انتُضيق يغ االقضبو انؼهًيت بشأٌ تضهيى االصئهت االيتحبَيت نهذو -14

 .يبهى يؼًىل به في انذساصبث االونيت

 



يخبطبت انذوائش انشصًيت في كم يب يتؼهق بضيشة طبنب انذساصبث انؼهيب بذا يٍ تضديهه و حتً . -15

 .تخشخه

 .يخبطبت سئبصت اندبيؼت / قضى انذساصبث انؼهيب في كم يب يتؼهق بضيشة طبنب انذساصبث انؼهيب -16

يخبطبت انذوائش انشصًيت في اصتحظبل يىافقبتهب االطىنيت بشأٌ انحبضشيٍ بؼذ تحذيذ اصًبئهى  -17

 .و دوائشهى يٍ قبم انقضى انؼهًي انًختض

انتىقيغ ػهً اصتًبساث انؼالواث انضُىيت وانتشفيغ انخبطت بًىظفي انذساصبث انؼهيب بظفته  -18

 .انشئيش االػهً


