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 ( 1مادة: ) 

ّزعآ٘ الطالب الْافدًٓ بالهلٔ٘ ّمتازع اختصاصاتَا ٓته إىػاٛ ّسدٗ داخلٔ٘ لػٌْٝ 

 حتت إغساف  الطٔد األضتاذ الدنتْز/ عنٔد الهلٔ٘
 

 ( 2مادة:) 

باملْازد البػسٓ٘ الالشم٘ ّاملؤٍل٘ للتْاصل مع ناف٘ ادتيطٔات  "  الْسدٗ" ٓته تدعٔه 

  ّالجكافات.
 

 

(:3مادة )   

ميبجك٘ عً الْسدٗ بكساز الطٔد األضتاذ الدنتْز / عنٔد الهلٔ٘  دتآٌته تػهٔل 

 رتدم٘ الطالب الْافدًٓ ّالتْاصل معَه
 

   ( 4مادة:)  

أٗ الكاٜنني علٙ الهلٔ٘ ملهاف ٓته ختصٔص ىطب٘ مبعسف٘ الطٔد األضتاذ الدنتْز/ عنٔد 

 ٜش٘ املالٔ٘ املعتندٗ يف ٍرا الػأٌ.الْسدٗ ّفكًا لال
 

( 5مادة) : 

 الكلية :ب الطالب الوافدين رعاية وحدة تهدف  ✍

 التطْٓل لتكدٓه أفضل خدم٘ إزغادُٓ متهاملُ للطالب الْافدًٓ مً خالل الهْادز اإلدازُٓ -1

 ّالعياصس املتنٔصِ مً أعضاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ بالهلٔ٘.

غري األنادمئ٘ التٙ ختص الطالب َْض مبطتْٚ ارتدمات األنادمئ٘ ّالعنل علٙ الي -2

 الْافدًٓ مً خالل تكدٓه نل ما ٍْ ددٓد ّسدٓح حيتادُ الطالب الْافد.

 -إدتناعٙ-معيْٚ-صشٙ-)علنٙ ىْاع الدعه للطالب الْافدًٓتكدٓه ناف٘ أ -3

    .إدازٚ(-أنادميٙ

 متابع٘ إدساٛات الكٔد ّالتطذٔل ّالتدسز للطالب الْافدًٓ.تٔطري  ّ -4
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 ىػس ثكاف٘ أٍنٔ٘ زعآ٘ الطلب٘ الْافدًٓ. -5

أىػط٘ متيْع٘ لدمر الطالب الْافدًٓ باجملتنع املصسٚ ّمع اقساىَه مً املصسٓني تيفٔر  -6

 .ّملصس لدَٓه  ّإعدادٍه نطفساٛ للذامعُ  ّتكلٔل غعْز اإلغرتاب
 

 ( 6مادة: ) 

متارس "وحدة" رعاية الطالب الوافدين بالكلية حتت إشراف عميد الكلية  ✍

  التالية: االختصاصات

بادتامع٘ ّاإلدازٗ املسنصٓ٘ للْافدًٓ بالْشازٗ فٔنا  التعلٔهالتيطٔل مع اإلدازٗ العامُ لػٌْٝ  -1

 ارتاص٘ بالطالب الْافدًٓ . خيص ناف٘ اإلدساٛات

 .متابع٘ إفادات قبْل الطالب الْافدًٓ بالهلٔ٘ -2

الطهً ّ ٘أغريٗ الدخْل ّاإلقاممطاعدٗ الطالب الْافدًٓ فٔنا خيص تتٔطري ّ تطَٔل ّ -3

 لسعآ٘ الطالب الْافدًٓ.غريٍا مً األىػطُ ّ ادتناعٔ٘ إعداد بسامر ثكافٔ٘ ّزٓاضٔ٘ ّّ

تيتفٔر األىػط٘ املتيْع٘ للطالب الْافدًٓ ّ دزتَه مع الطالب املصسٓني بالتيطٔل إعداد ّ -4

 عام٘ لسعآ٘ الػباب بادتامع٘.اإلدازٗ المع إدازٗ زعآ٘ الػباب بالهلٔ٘ ّ

ّ يف طتػفٔات ادتامعٔ٘ بطعس التهلف٘ أللطالب الْافدًٓ يف امل تْفري ىظاو عالدٙ ممٔص  -5

 غريٍا مً املطتػفٔات األخسٚ علٙ سطب اإلتفام مع الطالب الْافد.

 علٙ املْقع اإللهرتّىٙ للهلٔ٘.تْفري املعلْمات الالشم٘ للطالب الْافدًٓ  -6

ً مً أدل سل متابع٘ نل ما خيص الطالب الْافدٓاصل مع إدازات الهلٔ٘ املدتلف٘ ّالتْ -7

 ناف٘ املػهالت التٙ تْادََه.
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 ( 7مادة: ) 

يصكل جملس إدارة الوحدة  ملدة عام بقرار من السيد األستاذ الدكتور/ عميد  ✍

 الكلية على النحو التالي:

 زٜٔطًا                          األضتاذ الدنتْز / عنٔد الهلٔ٘                                                -

 للْسدًٗا مدٓس  أسد الطادٗ أعضاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ-

                                   الب      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌْٝ التعلٔه ّالطــــاألضتاذ الدنتْز/ ّنٔل الهلٔ٘ لػ-

 أعضاٛ

 لٔا ّالبشْخ                ـــــــات العــالدزاضالطٔد األضتاذ الدنتْز/ ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ -

                    البٔٝ٘٘ ٔـــــاألضتاذ الدنتْز/ ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ خدم٘ اجملتنع ّتين-

 نيــــــــــاملني أّ املتفسغــْاٛ مً العــــــــــــــــــــــــــــثالثُ مً أعضاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ ض-

                                                              ٔ٘ـــبالهل ٘ـميطكٙ الربامر ارتاصاثياٌ مً -

                                                                                      ٔ٘ــــــني الهلــــــــــتاذ / أمــــــــــٔد األضــــــــالط-

 ٌْٝ الطالب بالهلٔ٘ ـــــــاألضتاذ/ مدٓس إدازٗ غالطٔد -

 الطٔد األضتاذ/ مدٓس إدازٗ الدزاضات العلٔا ّالبشْخ-

 دٓس إدازٗ زعآ٘ الػباب بالهلٔ٘ ــــــــالطٔد األضتاذ/ م-
 

 ( 8مادة: ) 

 :باآلتي جملس إدارة الوحدة   خيتص ✍

ّالفئ٘ ّاإلدازٓ٘ ّاملالٔ٘ فٙ سدّد أٍداف ّسدٗ املتعلك٘ بالػٌْٝ العلنٔ٘ ّضع الطٔاضات  -1

مبا ال خيالف الكْاىني ّاللْاٜح ّ زعآ٘ الطالب الْافدًٓ ّأىػطتَا ّ حتكٔل فلطف٘ إىػاَٜا

 املعنْل بَا .

 غسّط الكبْل.عداد الطالب الْافدًٓ ّمْاعٔد ّإقرتاح أ -2

فصل دزاضٙ ّ تكدٓه الطالب الْافدًٓ فٙ ىَآ٘ نل  متشاىات إضتعساض ّ حتلٔل ىتاٜر ا -3

 .إىل زتلظ الهلٔ٘ بػأىَا  ستكسٓ

تكدٓه املكرتسات بػأىَا إىل املتعلك٘ بالْسدٗ  ّغريٍا مجٔع األمْز اإلدازٓ٘ ّاملالٔ٘ ّدزاض٘   -4

 اجملالظ املعئ٘.
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  االضتعاى٘ بَه.ت العاملني الرًٓ تطتلصو أعنال زعآ٘ الطالب الْافدًٓ إقرتاح مهافأ -5

 .أىتظاو الطالب الْافدًٓ بالهلٔ٘ اليظس فٙ تكسٓس ضري -6

ع املدٚ لصٓادٗ أعداد الطالب الْافدًٓ مع تئْ٘ قصريٗ ّبعٔدٗ ذاإلضرتاتّٔضع ارتطط  -7

 .الدّل التٙ ٓأتٙ الْافدًٓ ميَا

اليظس فٙ التكازٓس الدّزٓ٘ املكدم٘ مً مدٓس الْسدٗ عً إجناشات الْسدٗ ّ متابع٘ ضري  -8

  العنل بَا .
 

 ( 9مادة: ) 

زتلظ إدازٗ الْسدٗ ادتناع٘ مسٗ علٙ األقل  نل غَس بسٜاض٘ الطٔد األضتاذ ٓعكد 

ُٓ ، ّالٓهٌْ  ادتناعا صشٔشًا إال حبضْز  أنجس مً  ئبُالدنتْز/ عنٔد الهلٔ٘  أّ مً 

"، ّجيْش لسٜٔظ زتلظ إدازٗ الْسدٗ دعْٗ 1ىصف األعضاٛ " األغلبٔ٘ املطلك٘ اليصف + 

 ب األمس.زتلظ اإلدازٗ إذا تطلد ادتناعات مً ٓساِ ذتضْز أس
 

 ( 11مادة: ) 

 ٓعني مدٓس الْسدٗ بكساز مً الطٔد األضتاذ الدنتْز/ عنٔد الهلٔ٘ ملدٗ عاو.
 

 ( 11مادة: ) 

 عنٔد الهلٔ٘ اإلختصاصات التالٔ٘:ميازع مدٓس الْسدٗ حتت إغساف  

 املدتلف٘ بَا.لتْاصل مع الطالب الْافدًٓ ذتل مػهالتَه ّالرتّٓر للهلٔ٘ ّالربامر ا -1

 ;التْاصل مع إدازات الهلٔ٘ املدتلف٘ ّاإلدازٗ العام٘ للتعلٔه ّمهتب زعآ٘ الْافدًٓ بادتامع٘ -2

 للْقْف علٙ مػهالت الطالب الْافدًٓ ّسلَا.

 متابع٘ الكسازت ادتدٓدٗ للتعامل مع الْافدًٓ. -3

 ب الطالب الْافدًٓ.احمللٔ٘ ّالعاملٔ٘ للتطْٓل لربامر الهلٔ٘ ّدر اقرتاح املػازن٘ باملعازض -4

 . متابع٘ تيفٔر قسازات  اجملالظ ادتامعٔ٘  فٔنا ٓتعلل بأمْز الْافدًٓ -5

 .متابع٘ تْفري الهتب الدزاضٔ٘ املكسزِ للطالب الْافدًٓ بالهلٔ٘ -6

 متابع٘ ادتداّل الدزاضٔ٘ ّمتابع٘ تبلٔػَا للطالب الْافدًٓ. -7
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ب الْافدًٓ ّعسضَا علٙ ّنٔل متشاىات ّإعداد اليتاٜر اليَأٜ٘ للطالمتابع٘ أعنال اال -8

 لعسضَا علٙ زتلظ اإلدازٗ. الهلٔ٘ املدتص متَٔدًا

 إىل ّنٔل الهلٔ٘ املدتص متَٔدًاّتكدميَا  ٕ إعداد تكازٓس أداٛ يف ىَآ٘ نل فصل دزاض -9

 لعسضَا علٙ زتلظ اإلدازٗ.

ّضع خط٘ دترب الطالب الْافدًٓ بياٛ علٙ ىتاٜر اإلسصأٜات ّالتكازٓس ّتعتند مً  -10

 زتلظ اإلدازٗ.

 متابع٘ الطالب الْافدًٓ ّالعنل علٙ سل أٓ٘ مػانل تْادََه. -11

ّزتلظ الهلٔ٘ يف سال٘ دعْتُ مً زٜٔظ اجمللظ ملياقػ٘ املْضْعات سضْز زتالظ األقطاو  -12

 ارتاص٘ بالطالب الْافدًٓ.

لُٔ مً أعنال أخسٚ مً قبل زتلظ إدازٗ الْسدٗ أّ الطٔد األضتاذ الدنتْز/ ما ٓطيد إ -13

 الهلٔ٘. عنٔد
 

 ( 12مادة: ) 

ٜش٘ بياٛ علٙ إقرتاح مً الطٔد مْاد الالجيْش جمللظ الهلٔ٘ تعدٓل أّ اضاف٘ أٖ مادٗ مً 

 األضتاذ الدنتْز عنٔد الهلٔ٘ أّ زتلظ إدازٗ الْسدٗ.

 
 

 ;;;;; واهلل وىل التوفيق

 

 ىاٜب زٜٔظ ادتامع٘ لػٌْٝ التعلٔه ّالطالب

 ّاملػسف علٙ نلٔ٘ الرتبٔ٘ 
 

  شلقامى. شحاتة غريب   أ.د

 

 

 


