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 -ميارس معاون معيد اللكية الصالحيات االتية:                   

 تنظمي جداول الامتحاانت الهنائية و ابلتنس يق مع الاقسام العلمية .      -1

س بوعية و ابلتنس يق مع الاقسام العلمية و عىل ضوء القاعات ادلراس ية مبا يضمن حسن تنظمي جداول ادلروس الا   -2

 سري ادلريسات يف ادلراسات العليا. 

الارشاف عىل جسل احملارضات الاس بوعية املعدة لهذا الغرض مبا يضمن تغطية مجيع الساعات املقررة للك  ملكا ة و    -3

 . حسب التعلاميت املعمول هبا يف هذا اخلصوص

 متابعة  وام طلبة ادلراسات العليا و انضباطهم وفق الانظمة و التعلاميت املعمول هبا .       -4

تدقيق طلبات القبول يف ادلراسات العليا بعد ورو ها من الاقسام العلمية وتوحيدها و رفعها اىل رئاسلكة ااامعلكة       -5

 . 

امعلكلكات الاىلكلكر  اىل ادلراسلكلكات العليلكلكا يف اللكيلكلكة و االال لكلكا علكلكىل تلكلكدقيق اللكلكاالت الانتقلكلكال ل راسلكلكات العليلكلكا ملكلكن اا   -6

 الاقسام العلمية اخملتصة للنظر و خماطبة ااهات ذات العالقة. 

 متابعة طلبة ادلراسات العليا من حيث املد  الزمنية و تفرغهم ل راسة وفق الانظمة و التعلاميت .       -7

ت العليا يف اللكية عند  عوته من قبلها ملناقشة امور ادلراسات العليا و حسب املشاركة يف اجامتعات اان ادلراسا   -8

 اىتصاص الاقسام مبا يضمن حسن الا اء . 

اعدا  بيان مناقشة طالب ادلراسات العليا قبل اس بوع واالد من موعلكد املناقشلكة و ئي لكة  لكارض الكان املناقشلكة و    -9

 تقميها و رفعها اىل جملس اللكية. 

 الارشاف عىل اعدا  الاحصائيات الس نوية و اخلاصة ابدلراسات العليا يف اللكية.   -11

 تسلمي ادلفاتر الامتحانية و تسلمها وفق القواعد املعمول هبا .   -11

 اعالن نتاجئ الامتحاانت بعد اقرارها من قبل اان ادلراسات العليا يف الاقسام العلمية و حسب الاىتصاص .   -12

 تزويد الاقسام العلمية ابدلرجات وفق منوذج معد لهذا الغرض القرارها من قبل اان ادلراسات العليا.   -13

الاول و الثاين و ذكل وفق ملكاهو معملكول   التنس يق مع الاقسام العلمية بشأ ن تسلمي الاس  ةل الامتحانية ل ورين  -14

 به يف ادلراسات الاولية. 

   ل ما يتعلق بسرية طالب ادلراسات العليا بدا من تسيي ه و ح ى ىروجه. خماطبة ادلوائر الرمسية يف  -15

 خماطبة رئاسة ااامعة / قسم ادلراسات العليا يف  ل ما يتعلق بسرية طالب ادلراسات العليا .   -16

ئلكر  ملكن قبلكل خماطبة ادلوائر الرمسية يف اس تحصال موافقائا الاصولية بشأ ن احللكارضين بعلكد يديلكد اسلكو م و  وا -17

 القسم العلمي اخملتص . 

 التوقيع عىل اس امترات العالوات الس نوية و الرتفيع اخلاصة مبوظفي ادلراسات العليا بصفته الرئيس الاعىل .   -18

 
 

 


