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 تقـديـــــم 

 
حيث تطوير الهيكل التنظيمي واإلداري حد اهدافها وهو أسعيا من الكلية لتحقيق 

يعتبر النظام المؤسسي أو الهيكل التنظيمي من الركائز االساسية لمساعدة الكلية 

على رفع جودة البدنية وعلوم الرياضة  حرصاً من كلية التربيةفي تحسين ادائها و

يعتبر والذي التميز في األداء نقدم لكم الدليل التنظيمي للكلية العملية التعليمية و

وهو دليل ارشادي لبيان االدارات والوحدات  بكفاءة وفاعلية للعملوسيلة فعالة 

مساعدة لل المهام واالدوار والمسؤولياتتحديد لية والتنظيمية التي تتكون منها الك

بين مختلف االداري  واتخاذ القرارات وتحقيق االنسجاموالبرامج تنفيذ الخطط في 

خلط المسؤوليات وتفادي االقسام واالدارات والوحدات بالكلية والتكامل في االداء 

منتسبي ى سلوك تأثير علفي المهام والذي يترتب عليه ال التداخل واالزدواجيةو

التواصل الفاعل يضمن وتحديد االختصاصات والمسؤوليات فتقسيم العمل  الكلية

جميع لالشعور بالرضا التنسيق واالشراف وفي زيادة  مما يساهمبين االدارات 

 وهو من اهم االهداف التي تسعي الكلية لتحقيقها .الكلية بالعاملين 

 
 
 

 وهللا ولي التوفيق
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 نقابات الكلية

 

 جملس كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة

 عميد الكلية

 وكيل الكلية للشؤون العلمية

0 

 المجلة العلمية

 

 الشئون االدارية والمالية

 قسم التربية البدنية "التدريس"

 سم التدريبق

 قسم اعادة التأهيل والعالج الطبيعي

 اللجنة العلمية

 قسم الدراسة واالمتحانات
 منسق المواد العامة

 منسق المنظومة باألقسام

 

 قسم اجلودة

 مسجل الكلية
 وحدة القبول والتسجيل

 وحدة الخرجين

 وحدة الخزينة

 وحدة الخدمات االجتماعية

 

 م.شئون اعضاء هيئة التدريس

م. الدراسات العليا 

 والتدريب

 . االستشارات والبحوثم

 م. التعاون الدولي

 م. النشاط بالكلية

 م.البيئة وخدمة المجتمع

 شئون الموظفين مكتب

 مكتب  الشئون المالية

 مكتب المخازن والمشتريات

 مكتب التخطيط والمتابعة

 مكتب الخدمات

 مكتب المحفوظات

 مكتب التصوير والطباعة

 نقابة اعضاء هيئة التدريس

 ابة الموظفيننق

 اتحاد الطلبة 

 مكتبة الكلية
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  :مجلس الكلية*
 

 تنظيم مجلس الكلية: 
     

ورؤسناء األقسنام العلمينة وكينل الشنئون العلمينة يتألف منن العميند رئيسناً وعضنوية كن ً منن      

 وامين سر مجلس الكلية.
 

 

 مهام المجلس:

 - :أهمهاها ومن ينظر مجلس الكلية في األمور التي تتعلق بوظيفة الكلية وأنشطت    

  ونندبهم   وإعنارتهم والمعيندين  والمحاضنرين   التندريس اقتراح تعيين أعضاء هيئة

 .وترقياتهم

  العلمية. ة أو تعديلها مع التنسيق بين األقساميخطط الدراسالاقتراح 

  كليةالعلمية داخل الاقتراح المناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في أقسام. 

  والعمل على نشرها الكلية البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام تشجيع إعداد. 

  ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها االمتحاناتاقتراح مواعيد. 

 اقتراح ال ئحة الداخلية للكلية  وكذلك خطة النشاط غير المنهجي للكلية. 

 اقتراح خطط التدريب والبعثات ال زمة للكلية.  

 والتوجيننه لمجلننس  اختصاصننه التنني تنندخل فنني  بط الالخاصننة بننفنني األمننور  ثالبنن

 .ذلكالجامعة فيما عدا 

  اختبار عملني أو وتتضمن  ةالنهائي اتاالختبار في طرق واساليب التقييمالموافقة على

 شفوي.

  الموافقة على دراسة الطالب لمقنررات دراسنية إذا أنهنى الطالنب المقنررات المطلوبنة

 للتخرج وكان معدله أقل من المطلوب.

  الموافقة على معادلة المقررات التي درسها الطالب خارج الجامعنة بنناء علنى توصنية

 األقسام األكاديمية.

 .اقتراح أعداد الط ب والطالبات الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي 

 .مناقشة مقترحات األقسام التي يعدها القسم أو أحد أعضاء هيئة التدريس  

 أو رئيسه  أو نائبه للدراسة وإبداء الرأي الجامعة  النظر فيما يحيله إليه مجلس. 
 

 

 وقراراته:اجتماعات المجلس 
 

او بشكل   بدعوة من رئيسهبشكل دوري مرة او مرتين في الشهر يجتمع مجلس الكلية     

وال يصح االجتماع إال بحضور ثلثي أعضائه  وتصدر طاري عندما تتطلبه المصلحة العامة  

المطلقة ألصوات األعضاء الحاضرين  وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه  قراراته باألغلبية

الجامعة خ ل خمسة  رئيسالرئيس. وتعتبر قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من 

ً من تاريخ وصولها إليه  وإذا اعترض عليها أعادها إلى مجلس الكلية مشفوعة  عشر يوما

يد  فإذا بقي المجلس على رأيه يحال القرار المعترض عليه إلى بوجهة نظره لدراستها من جد

فيه في أول جلسة عادية أو استثنائية  ولمجلس الجامعة تصديق القرار أو  ثمجلس الجامعة للب
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تعديله أو إلغاؤه  وقراره في ذلك نهائي. ولمجلس الكلية تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة 

 .غيرهممن بين أعضائه  أو من 

 لكلية عميد ا

الكليننة إدارة شننؤونها العلميننة واإلداريننة  تنندريس بالكليننة ويتننولى عمينندهننو عضننو هيئننة 

ويقندم الني رئنيس والمالية وفقاً ألحكام القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وقرارات مجلس الكلينة 

 لينةالجامعة في نهاينة كنل فصنلين دراسنيين تقرينراً عنن سنير العملينة التعليمينة والنشناط داخنل الك

ويصدر بشأنه قرار تكليف مؤقت من السيد رئيس الجامعة ويصدر بشأنه قنرار منن معنالي وزينر 

 .التعليم
 

 الكلية: مهام عميد
   

يتولى السيّد عميد الكلية اإلشراف المباشر على سير العمنل بالكلينة وتصنريف أمورهنا وإدارة         

ة التي يرسمها مجلس الجامعة  ومجلس الكلية شؤونها العلمية والمالية واإلدارية في حدود السياس

 :وفقا ألحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها وله على األخص ما يلي

  رئاسننة مجلننس الكليننة واإلشننراف علننى تنظننيم شننؤونه والنندعوة لحضننور جلسنناته وتنفيننذ

 قراراته وإرسال محاضر جلساته إلى رئيس الجامعة.

  التعليم العالي.تطبيق لوائح وأنظمة مجلس 

 .تحقيق األهداف والسياسات العليا في جامعة طرابلس 

 .تنفيذ قرارات مجلس الجامعة فيما يتعلق بالكلية 

 .اإلشراف على إعداد الخطة االستراتيجية للكلية ومتابعة تنفيذها 

 .اإلشراف على إدارة شؤون الكلية التعليمية والبحثية واإلدارية والمالية والثقافية 

  الكلية إدارياً وأكاديميا وبحثياً.تطوير 

 .تنسيق وتطوير ع قات الكلية داخل وخارج الجامعة 

 .اإلشراف على توفير كل متطلبات الكلية التعليمية والبحثية واإلدارية والمالية 

 .تقويم أداء وكيل الكلية ورؤساء األقسام األكاديمية ومدراء ورؤساء الوحدات التابعة له 

  زمة ألداء أعمال الكلية.تشكيل اللجان ال 

  إعننداد تقريننر دوري شننامل عننن سننير الدراسننة واألداء األكنناديمي واإلداري والبحثنني فنني

 الكلية وتحويله إلى رئيس الجامعة.

  التحويل اإلداري لرئيس الجامعة بناًء على منا يصنله منن رؤسناء األقسنام ومنا ي حظوننه

ن إخ ل بالواجبات المطلوبنة أو عن كل ما يقع من عضو هيئة التدريس ومن في حكمه م

 أي مخالفات أخرى.

 .القيام بما يفوضه إليه مجلس الكلية من مهامه 

 .تمثيل الكلية داخل الجامعة وخارجها 

 .تنفيذ ما يكلفه به مجلس الجامعة أو رئيسها 

 .اإلشراف على سير العملية التعليمية وتنفيذ خططها وتطوير برامجها األكاديمية 

 ئح الجودة والتقويم واالعتماد األكاديمي.تطبيق نظم ولوا 

 .مراقبة أداء االمتحانات وضبط النظام واالنضباط داخل الكلية 
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 اإلشراف على تطبيق الخطط والبرامج الدراسية في الكلية           

  اختيننار وكيننل الكليننة ورؤسنناء األقسننام األكاديميننة ورفننع التوصننية بتعيينننهم إلننى رئننيس

 الجامعة.

 ى محاضر اجتماعات مجالس األقسام.المصادقة عل 

 .تنفيذ توصيات مجلس الكلية 

 .إصدار القرارات الداخلية التي يقتضيها حسن سير العملي بالكلية وفقاً لألنظمة واللوائح 

  اعتماد تقارير األداء الوظيفي التي يعدها وكيل الكلية ورؤساء األقسنام ومنديرو اإلدارات

 .والوحدات اإلدارية بشأن العاملين

  اعتماد منح اإلجازة العادية واالضطرارية واالستثنائية لمنتسنبي الكلينة منع إبن ا رئاسنة

 شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين وفقاً للنظام.

 .تفويض ص حياته وفقاً للضوابط ولوائح العمل الجامعية 

 .اعتماد تقارير تقويم األداء المرفوعة إليه من وحدات الكلية 

 الستحقاقات للعمل خارج الدوام لمنتسبي الكلية.التوصية بصرف ا 

 .التوصية بالتكليف بالعمل خارج الدوام الرسمي للعاملين بالكلية 

  .التوصية بحضور الدورات للعاملين بالكلية داخل الجامعة وخارجها 

 أمين مجلس الكلية  

الكلية وإعداد المكلف بتنظيم أعمال مجلس  كوادر الكلية االدارية تخصص قانونهو أحد     

يزكا من عميد الكلية ويصدر بشأنه  جدول أعماله وتوثيق محاضره وتوصياته وتحرير قراراته

 .قرار من السيد رئيس الجامعة
 

 عميد الكلية.ب االرتباط التنظيمي:
 

 مهام أمين مجلس الكلية:

  الدعواتاقتراح مواعيد انعقاد جلسات المجلس وإرسال.  

 طباعة كشف حضور األعضاء. 

  اسننت م المننذكرات المننراد عرضننها علننى المجلننس مننن عمينند الكليننة  وتزوينند أعضنناء

 المجلس بنسخة منها.

 .إعداد جدول أعمال الجلسات 

 .تحرير محاضر الجلسات ورفعها إلى عميد الكلية العتمادها 

 است م المحاضر من األقسام العلمية. 

 إعداد المراس ت ومتابعتها. 

 حفظ المحاضر وتوثيقها. 
 

  للشؤون العلمية الكلية يلوك

هو عضو هيئة التدريس المكلف باإلشنراف علنى سنير العلمينة التعليمينة فني مرحلنة الدراسنة      

الجامعيننة والعليننا وتنفيننذ السياسننات والبننرامج المعتمنندة فنني مجنناالت شننؤون الطلبننة والخنندمات 

بشنأنه يند الكلينة ويصندر وينتم ترشنيحه منن عم .التعليمية المساعدة وتحقيق األهنداف المحنددة لهنا

 .التعليموزير  ومن تم قرار من معالي رئيس الجامعةالسيد من  مؤقت فليتكقرار 
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 االرتباط التنظيمي:

 .يرتبط بعميد الكلية كما أنه أحد أعضاء مجلس الكلية

 نطاق العمل:

 .االشراف على البرامج التعليمة والشؤون الط بية وقيادة التطوير في الكلية

 :ل الكليةمهام وكي

 .القيام بمهام عميد الكلية في حال غيابه بالتنسيق مع إدارة الجامعة 

 .االشراف على مكتب الدراسة واالمتحانات والمسجل والدراسات العلية بالكلية 

 .االشراف على البرامج التعليمية والشؤون الط بية وعملية تطوير المناهج 

 يننة ل ئحننة الدراسننة واالمتحانننات للمرحلننة االشننراف علننى تنفيننذ المننواد والقواعنند التنفيذ

 الجامعية والعليا.

 .االشراف على الوحدات واللجان التابعة لوكالة الشؤون العلمية 

 .اعتماد جدول االمتحانات النصفية والنهائية 

 .اعتماد لجان األنشطة الط بية بالكلية 

 ة للعميد بتكليفهم.ترشيح رؤساء وأعضاء الوحدات واللجان التابعة للوكيل ورفع التوصي 

 .االشراف على المكتبات ومصادر التعليم والكتب المنهجية 

 .المساهمة في التخطيط والتنفيذ في كل ما يتعلق بالعملية التعليمية بالكلية 
 

  رئيس القسم

مرحلنة  داخل القسم في هو عضو هيئة التدريس المكلف باإلشراف على سير العلمية التعليمية    

عية والعليا وتنفيذ السياسات والبرامج المعتمدة في مجاالت شؤون الطلبة والخدمات الدراسة الجام

ويتم ترشيحه من مجلنس القسنم ورسنالة تكلينف   .التعليمية المساعدة وتحقيق األهداف المحددة لها

 ف من رئيس الجامعة.يتكلبشأنه قرار  عميد الكلية ويصدرمن 
 

 االرتباط التنظيمي:

 .يل الكلية للشؤون العلمية كما أنه أحد أعضاء مجلس الكليةكوعميد واليرتبط ب
 

 مهام وصالحيات رئيس القسم 
 

  :االتيةيمارس رئيس القسم العلمي المهام        
 

 :لرئيس القسم  العلمية المهام

رئاسة مجلس القسم واإلشراف على تنظنيم شنؤونه والندعوة لحضنور جلسناته وتنفينذ قراراتنه     

 .جلساته إلى عميد الكليةوإرسال محاضر 
 تحقيق األهداف والسياسات العليا في الجامعة. 

 تنفيذ قرارات مجلس الكلية فيما يتعلق بالقسم. 

  للقسم ومتابعة تنفيذها االستراتيجيةاإلشراف على إعداد الخطة. 

  اإلشراف على إدارة شؤون القسم التعليمية والبحثية واإلدارية والثقافية. 
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 ير القسم إدارياً وأكاديمياً اإلشراف على تطو ً  .وبحثيا

  التدريسي المكلف فيه لكل فصل دراسي بالعبءالقيام. 

   وخارجها الكليةتنسيق وتطوير ع قات القسم داخل. 

 اإلشراف على توفير كل متطلبات القسم التعليمية والبحثية واإلدارية والمالية. 

 اإلشراف على رفع مستوى الجودة وتطوير مخرجاتها. 

 فيذ ومتابعة قرارات مجلس القسمتن. 

 القيام بما يفوض إليه من ص حيات من قبل عميد الكلية. 

 كل ما يقع من عضو هيئة التدريس ومن في حكمنه منن إخن ل بالوجبنات المطلوبنة  احالة

 .أو أي مخالفات أخرى لعميد الكلية

 ألكاديمية وعرضها عمل المراجعة والتقييم الدوري الكفيل بتطوير مناهج القسم العلمية وا

 .على مجلس الكلية

  استضافة المحاضرين الخنارجيين إللقناء محاضنرات فني موضنوعات محنددة علنى طلبنة

 .الدراسات االولية والعليا

  العلمياعداد التقارير العلمية الفصلية والسنوية عن نشاطات القسم. 

  الترقيةغرض لعرض البحوث على اللجان العلمية. 

 ر االدارية الخاصة بالتفرا الجنامعي والمحاضنرات االضنافية علنى اقتراح اصدار االوام

 وفق الحاجة الفعلية وانسجاما مع الضوابط الجامعية النافذة بعد موافقة مجلس الكلية

  القسماقتراح الخبراء للنظر في الترقيات العلمية لتدريسيي. 

 لى ذلك بغض النظر تكليف اي من التدريسيين للقيام بالمهمات التدريسية وحسب الحاجة ا

 .االعلىعن السقف المحدد من قبل الجهات 

  الموافقة على قيام اعضاء الهيئة التدريسية بإلقناء المحاضنرات فني البنرامج التدريسنية او

 .االخرىالدراسية لألقسام 

  الموافقننة علننى ترشننيح اعضنناء الهيئننة التدريسننية للمشنناركة فنني اللجننان الفنيننة واالداريننة

 .والعلمية

  االستفسننارات ألعضنناء الهيئننة التدريسننية فنني حالننة تغيننبهم او تننأخرهم عننن دخننول توجيننه

 .ومساءلتهمالمحاضرات 

  القسمرئاسة اللجنة العلمية في. 

  الحصننول علننىاصنندار االوامننر االداريننة ال زمننة فيمننا يتعلننق بشننؤون القسننم العلميننة بعنند 

 .العلميةموافقة العمادة عليها وفق ص حيتها 

  واالداريينالقسم من التدريسيين والفنيين تحديد احتياجات. 

  اقتنننراح االعنننداد والشنننروط الخاصنننة بخطنننة القبنننول فننني القسنننم العلمننني وحسنننب الطاقنننة

 .االستيعابية

  عقد اجتماع بطن ب القسنم بمنا ال يقنل عنن منرة واحندة لكنل فصنل دراسني للوقنوف علنى

مينننة بالجامعنننة احتياجننناتهم والمشننناكل والصنننعوبات التننني تنننواجههم خننن ل مسنننيرتهم العل

وايجناد الحلنول ال زمنة بنذلك ورفنع توصنياته لعميند  وأراءهنمواالستماع إلى مقترحناتهم 

 .الكلية إن لزم
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  األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التندريس والمنوظفين  تقارير تقويمإعداد

 اإلداريين في القسم التابع له ورفعه لعميد الكلية

 منن صن حية األجهنزة  الفنية والتأكندلورش اإلشراف على عمل المختبرات والمشاغل وا

 .واستكمال النواقص

 لرئيس القسم : المهام اإلدارية 

  مكافنأت  الجنداول الدراسنية وكنذلك التوصنية بمننحو مباشنرة العمنلالتوقيع علنى اسنتمارة

 .القسم كافة مالية لمنتسبي

 هم خارج م ك اتالموافقة على منح منتسبي القسم االجازات االعتيادية المتراكمة عن خدم

 .العملوفق قانون الخدمة الجامعية وبما ال يتعارض مع متطلبات  التدريس ان وجدت

  المتميزالشكر والتقدير لمنتسبي القسم في حاالت االداء  رسائلالتوصية بتوجيه. 

  توزيع الواجبات على منتسبي القسم وفق ما تمليه مصلحة القسم العلمية واصدار االوامنر

 .لكبذاالدارية 

  الضرورةدعوة مجلس القسم ل نعقاد في جلسات استثنائية عند. 

  التوصية بإصدار قرارات الفصل بسبب الغياب لمن يتجاوز النسبة المسموح بها من طلبة

 .النافذةالقسم وفق التعليمات 

  اصنندار اوامننر التنبيننه ورسننوب الطلبننة بالغيابننات او عننند تقصننيرهم ومخننالفتهم لألنظمننة

 والتعليمات

 صدار االوامر االدارية الخاصة بإلقناء المحاضنرات منن قبنل المنتسنبين او المحاضنرين ا

 الكلية(.الخارجيين )بالتنسيق مع عمادة 
 

  األقسام العلمية

 عندد النىالدراسة الجامعية بالكلية دراسة عامة وشناملة  بمعنني أن جمينع الطن ب يخضنعون     

قسنام العلمينة المنذكورة أدنناه هني عبنارة عنن أقسنام المقررات في هنذه المرحلنة  وبالتنالي فاأل من

ويكنون لكنل قسنم  تشرف على متابعة وتطوير المنناهج فني المنواد التني تندخل فني إطنار كنل منهنا

القسننم بحسننب مجلننس  إلننىمننن بننين أعضنناء هيئننة التنندريس الننذين ينتمننون  اختيننارهيننتم  رئننيس

 هي:أقسام علمية  ث ثةبالكلية  ويوجد  تخصصاتهم األصلية على أن تراعي الدرجة العلمية 

 

 )التدريس( قسم التربية البدنية

م بكليننة التربيننة بجامعننة طننرابلس وبننناًء علننى التطننور 1979تأسننس قسننم التربيننة البدنيننة عننام      

الحنادث فننى علنوم التربيننة البدنيننة والرياضنة وفنني النذكرى الث ثننين لتأسننيس الكلينة وذلننك مواكبننة 

ار الهيكلية الجديدة بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة والتي توافنق لمتطلبات العصر وضمن إط

تحت مسمى  2009 – 2008الرؤية المتطورة ألقسامها العلمية حيث تم إشهار هذا القسم فى سنة 

)التربية البدنية "التدريس"( النذي يعتبنر أحند أقسنام هنذه الكلينة والعمنود الفقنري لهنا والنذي يعمنل 

والتكنولننوجي الحاصننل فنني العننالم مننن الجننانبين العملنني  واكبننة التقنندم العلمننيعلننى تطويرهننا لم

والنظري وقد ضم هذا القسم أجزاًء من األقسام العملية السابقة مثل: قسم المناهج وطرق التدريس 

وجزء من قسم العلوم النظرية وجزء من قسم األلعاب وجزء من وقسم الميدان والمضنمار وجنزء 
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لمائيننة والنندفاع عننن النننفس وجننزء مننن قسننم التمرينننات والجمبنناز. مننن قسننم الرياضننات ا

 .ليصبح مستقل أسوةً بباقي األقسام العلمية المستحدثة

 

  دريبقسم الت

تأسس قسم التدريب بكلية التربية البدنية وعلنوم الرياضنة فني النذكرى الث ثنين لتأسنيس الكلينة     

الجدينندة بالكليننة والتنني توافننق الرؤيننة  وذلننك مواكبننة لمتطلبننات العصننر وضننمن إطننار الهيكليننة

المتطورة ألقسامها العلمية حيث تنم إشنهار هنذا القسنم تحنت مسنمى )التندريب( والنذي ضنم أغلنب 

األقسننام العمليننة السننابقة مثننل: قسننم األلعنناب وقسننم المينندان والمضننمار وقسننم الرياضننات المائيننة 

منننن قسنننم العلنننوم النظرينننة والننندفاع عنننن الننننفس وجنننزء منننن قسنننم التمريننننات والجمبننناز وجنننزء 

التخصصية. ليصبح من األقسنام الرائندة التني تجمنع بنين الجاننب النظنري والتطبيقني كمنا أسنتقبل 

 .م 2009 – 2008القسم الدفعة األولى تحت هذا المسمى ألول مرة بالعام الجامعي 

 

  أعادة التأهيل والعالج الطبيعيقسم 

يعي بكلية التربية البدنية وعلنوم الرياضنة فني النذكرى تأسس قسم إعادة التأهيل والع ج الطب     

الث ثين لتأسيس الكلية وذلك مواكبة لمتطلبات العصر وضمن إطار الهيكلية الجديدة بالكلية والتي 

توافق الرؤية المتطورة ألقسامها العلمية حيث تم اشهار هذا القسم تحت مسمى )قسم إعادة التأهيل 

تبر األول من نوعه بنين كلينات التربينة البدنينة وعلنوم الرياضنة علنى والع ج الطبيعي( والذي يع

 – 2008مستوى ليبيا وأستقبل القسم الدفعة األولى تحنت هنذا المسنمى ألول منرة بالعنام الجنامعي 

 .م 2009

 اللجنة العلمية 

 رئيس اللجنة العلمية:
 

 ة بالكلية من قبل عميد الكليةبمهام رئاسة اللجنة العلميهو أحد أعضاء هيئة التدريس المكلف     

عتباره ارئيس اللجنة العلمية بالكلية ب نفسه وعادة ما يكون وكيل الكلية للشؤون العلمية هو

 .المسئول عن سير العملية التعليمية داخل الكلية
 

 االرتباط التنظيمي:
 

 .للشؤون العلمية الكلية عميد الكلية ووكيل

 

 العلمية:مهام اللجنة 

  األقسام العلمية لترقية أعضاء هيئة التدريس.فحص تقارير 

 في ص حية طباعة ونشر الكتب المؤلفة من قبل أعضاء هيئة التدريس في الكلية. ثالب 

  معادلنننة المقنننررات التننني درسنننها الطالنننب خنننارج الجامعنننة بنننناء علنننى توصنننية األقسنننام

 األكاديمية.

 .تنشيط البحث العلمي في الكلية 
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  نات بالكليةقسم الدراسة واالمتحا

 الكليـة:بقسم الدراسة واالمتحانات رئيس 
 

الدراسنة واالمتحاننات بالكلينة وهنو رئنيس قسنم بمهنام هو أحد أعضاء هيئة التدريس المكلف      

بشنأنه قنرار  عميند الكلينة ويصندرينتم تكليفنه منن  المسئول عن الدراسة واالمتحانات داخنل الكلينة

 من رئيس الجامعة. تكليف

 التنظيمي:االرتباط 
 

 .للشؤون العلمية الكلية عميد الكلية ووكيل
 

 الكليـة:بقسم الدراسة واالمتحانات رئيس مهام 

 

  التنسنيق بنين األقسنام العلمينة فني وضننع الجنداول الدراسنية وتغطينة المقنررات المشننتركة

 بأعضاء هيئة التدريس.

  لتنسنيق منع باوذلنك  ةوإلنى الكلينالبث في طلبنات النقنل بنين األقسنام وانتقنال الطن ب منن

 األقسام المختصة ومسجل الكلية.

  إعداد قوائم بأسماء الط ب الذين لهم الحق في دخول االمتحاننات وتحديند أرقنام جلوسنهم

 فيها. ل متحانوالمواد التي لهم الحق في التقدم 

  الدورية والنهائية. والقاعات الخاصة باالمتحاناتتنظيم الجداول الدراسية 

 مور الدراسية واإلشراف على االمتحانات الدورية والنهائية.متابعة األ 

 .توزيع المراقبة في االمتحانات الدورية والنهائية بالتنسيق مع األقسام العلمية 

  االمتحانات.إب ا الجهات المختصة بنتائج 

  للعرض على عمادة الكلية. واالمتحاناتإعداد تقارير عن سير العملية التعليمية 

 بطاقات الجامعية للط باستخراج ال. 
 

  منسق المواد العامة

 من قبل وكيل الكلية للشؤون العلمية ورئيس قسمهو أحد أعضاء هيئة التدريس المكلف      

 .بالمواد العامة من تسجيل واسقاط قبمهام االشراف على كل ما يتعلالدراسة واالمتحانات 
 

 االرتباط التنظيمي:
 

  الدراسة واالمتحانات بالكليـة رئيس قسمللشؤون العلمية و الكلية وكيل
 منسق المنظومة بالقسم 

االشراف على المنظومة  بمهام قسمالرئيس من قبل هو أحد أعضاء هيئة التدريس المكلف      

 .الخاصة بالدراسة واالمتحانات في القسم من ادخال البيانات
 

 االرتباط التنظيمي:
 

  االمتحانات بالكليـةالدراسة و رئيس قسم
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 قسم الجودة وتقييم االداء 

   الجودة وتقييم األداءرئيس قسم 
   

الجودة وتقييم رئاسة قسم بمهام من قبل عميد الكلية هو أحد أعضاء هيئة التدريس المكلف     

 .داخل الكليةوتقييم األداء  لضمان الجودة بناء نظام فعالبالكلية وهو المسئول عن األداء 
 

 االرتباط التنظيمي:
 

 .للشؤون العلمية الكلية عميد الكلية ووكيل
 

ونشنر النوعي  لضنمان الجنودة بنناء نظنام فعنالبالكلية بالجودة وتقييم االداء  قسميتولى            

أعضنناء هيئننة تنندريس وكننوادر مسنناعدة وإداريننين وطلبننة وكننذلك كافننة  مننن الكليننةبننين عناصننر 

  وترسيخ مبادئ التقييم الذاتي والتطنوير والتحسنين المسنتمر انط قنا منن الع قة ذاتاألطراف 

 رؤية ورسالة وأهداف الكلية 
 

 :الجودة وتقييم األداءسم ق آلية عمل

  تتكننون ادارة قسننم الجننودة وتقيننيم االداء بالكليننة مننن رئننيس للقسننم ومنسننق عننن كننل قسننم

 كأعضاء.

  تعنى إدارة قسم ضمان الجودة واالعتماد بتجويد ومتابعة تفعيل دور مكتب الجودة وتقينيم

 االداء.

  مرافننق الكليننة  وفنني حنداعلننى  كنن  االقسنامتقنوم إدارة القسننم برصنند جواننب القصننور فنني

 ومعالجنة إصن حالمختلفة كافنة  وتقنديم تقرينر يشنتمل علنى م حظاتهنا وسنبل  وإداراتها

القصنور المشننار إلينه الننى مجلنس الكليننة لمناقشنته واعتمنناده  تنتم هننذه العملينة بشننكل دائننم 

 خارج نطاق التقويم الذاتي.

  تجتمننع إدارة القسننم بشننكل دوري )مننرة واحنندة كننل شننهر علننى األقننل( إال إذا رأى رئننيس

 ورة عقد اجتماع لإلدارة بصورة استثنائية.القسم ضر

  تقوم ادارة القسم بإعداد متطلبات الدراسة الذاتية وتطبيقها وفق النماذج واالليات المعتمندة

 من المركز الوطني ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية.

 تنب ضنمان تقوم إدارة القسم بدراسة نتائج التقويم الذاتي وتقديم تقرير شامل النى مندير مك

 الجودة وتقييم االداء بالجامعة.

  يقنندم رئننيس القسننم بإعننداد برنننامج عمننل مفصننل لتطبيننق نظننام ضننمان الجننودة فنني الكليننة

 ومناقشته في مجلس القسم  العتماده من مجلس الكلية.
 

 

 مسجل الكلية

مسئول وهو ال الكلية بمهام مسجل من قبل عميد الكليةهو أحد أعضاء هيئة التدريس المكلف      

 نتقـال الطـ ب والتسجيل ووقف القيـد أو إعادتـه.اإتمام اجراءات عن 
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 االرتباط التنظيمي:
 

 .للشؤون العلمية الكلية عميد الكلية ووكيل
 

 

 سجلممكتب ال تتبعالتي  لوحداتا
 

 القبول والتسجيل وحدة-أ

 :التاليةويتولى القيام بالمهام 

 لكليننة ومراجعتهننا واسننتيفاء با ين فنني االلتحنناقوأوراق الطلبننة الننراغب أسننت م الملفننات

 اإلجراءات.

 إتمام اإلجراءات المتعلقة بانتقال الط ب والتسجيل ووقف القيد او إعادته. 

  مكتب الوافدين بالجامعة. والتنسيـق معأعمال شؤون الط ب الوافدين  

 إعداد قوائم بأسماء الط ب وتوزيعهم على األقسام العلمية. 

 قيد الط ب إعداد سج ت. 

  وتسليمها للط ب.التعريف استخراج بطاقات 

 تحرير الشهادات التي تطلب من السج ت طبقا لألحكام المقررة. 

 منح اإلفادات الخاصة باإلسكان الط بي. 

 تنظيم الرح ت العلمية للط ب باالشتراك مع الجهات المعنية. 

 إعداد اإلحصائيات والبيانات الخاصة بالط ب. 
 
 

 

 الخريجين حدةو-ب

 الوحدةقوم بها تالمهام التي 

 .)توثيق كافة البيانات الخاصة بالخريجين في أرشيف خاص )ورقي وإلكتروني 

  .تحديث قوائم الخريجين وتجديد معلوماتها بصفة دورية 

 تلقي نتائج الخريجين واالحتفاظ بها. 

 تأسيس قاعدة بيانات خاصة بخريجي الكلية.

  (.الشرف قوائم  األوائل عن خريجي الكلية )إعداد إحصائيات مختلفة 

  بالتعاون مع قسم المعلومات والتوثيق بالكلية يتم تحديث مستمر للبيانات على صفحة

 الخريجين بالموقع االلكتروني للكلية. 

  تسليم اإلفادات والشهادات وكشوف الدرجات ألصحابها يعد اعتمادها من الجهات

 المختصة

 ية بإشراف قسم الجودة بالكلية.إعداد دليل لخريجي الكل 

  والخريجينالمشاركة في االحتفاالت واألنشطة الخاصة بالتخرج. 

 .إعداد تقرير سنوي عن القسم 
 

وكذلك إتمام اإلجراءات المالية الخاصة بالطلبة من مهام وحدة الخزينة  وحدة الخزينة:-ج

 .رهايرج وغرسوم استخراج إفادات التخ ديتسدتعبئة االيصال المالي الخاص ب
 

 االجتماعية اتالخدم وحدة-د
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 -:التاليةتولى االختصاصات تو 

  ذلنك علنى العملينة التعليمينة  وأثنررصد وبحث وتحلينل الظنواهر المختلفنة داخنل الكلينة

 .وتقديم التوصيات بشأنها

  القينننام بتجمينننع المعلومنننات عنننن طرينننق االسنننتبيانات وأدوات البحنننث العلمننني األخنننرى

 .ت وأنماط السلوك وتحليلها وتقديم التوصيات بشأنهاللتعرف على اتجاها

  االشتراك في إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأساليب معالجة االنحرافات والظواهر

 .بالكليةاالجتماعية غير السوية 

  تقديم المقترحات والتوصيات التي من شانها توطيد وتأكيند الع قنات بنين أعضناء هيئنة

 .المستوياتلط ب على مختلف التدريس والموظفين وا

  تقديم النصح والمشورة إلفراد المجتمع الجامعي بالكلية وتفهم مشاكلهم ومسناعدتهم فني

 .عليهاالتغلب 

  الكليةإعداد برامج الخدمة االجتماعية وأساليب تنفيذها داخل. 

 إعداد التقارير الدورية عن مجال التخصص. 
 

 
 

 مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس

 :كتب شؤون أعضاء هيئة التدريسمدير م
 

بمهنام أتمننام إجننراءات شننؤون  مننن قبنل عمينند الكليننةهنو أحنند أعضنناء هيئنة التنندريس المكلننف      

أعضننناء هيئنننة التننندريس اإلدارينننة والمالينننة لننندي اإلدارة العامنننة شنننؤون أعضننناء هيئنننة التننندريس 

 بالجامعة.
 

 االرتباط التنظيمي:
 

 .لعلميةللشؤون ا الكلية عميد الكلية ووكيل

 :مهام المكتب

 مستندات التعاقد والتعيين وإحالتها إلى الجهات المختصة ءاستيفاإجراءات  اتخاذ. 

  إخطننار الجامعننة باحتياجننات الكليننة مننن أعضنناء هيئننة التنندريس وفقنناً ل شننتراطات التنني

 .تحددها الكلية التخاذ إجراءات اإلع ن عنها

  هيئة التدريس بالكلية وإب ا الجامعة بها ألعضاءإعداد البيانات واإلحصائيات الخاصة. 

 إجراءات تمكين أعضاء هيئة التدريس الجدد من است م أعمالهم وذلك بالتنسيق مع  اتخاذ

 .األقسام العلمية المختصة وإب ا الجامعة بذلك

 إجراءات إخ ء الطرف لمن أنهى عمله من أعضاء هيئة التدريس وإبن ا الجامعنة  اتخاذ

 .بذلك

 دراسات العليا والتدريبمكتب ال

 مدير مكتب الدراسات العليا والتدريب:
 

بمهام االشراف على سير العملية  من قبل عميد الكليةهو أحد أعضاء هيئة التدريس المكلف      

التعليمية بمرحلة الدراسات العليا داخل الكلية ومندوب الكلية لدي ادارة الدراسات العليا والتدريب 

 بالجامعة.
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 تباط التنظيمي:االر
 

 .للشؤون العلمية الكلية عميد الكلية ووكيل
 

 ـ :المهام التاليةبالكلية يتولى مكتب الدراسات العليا والتدريب 

  تلقى ترشيحات مختلف األقسام العلمينة بالكلينة ألغنراض الدراسنة أو التندريب وتصننيفها

 وتبويبها.

 ة بالننداخل واألعننداد التنني يمكننن حصننر وتحدينند مجنناالت الدراسننة العليننا والتنندريب المتاحنن

 توجهها لها.

 .إعداد خطط وبرامج الدراسات العليا بالكلية بالداخل واإلشراف على تنفيذها 

  إعداد مشروع الميزانية ال زمة لتنفيذ خطط وبنرامج الدراسنات العلينا بالنداخل ومتابعتهنا

 وتنفيذها. واعتمادها 

 ودراسننتها وتحليلهننا  بالننداخل سننات العليننا تلقنني تقننارير متابعننة تنفيننذ خطننط وبننرامج الدرا

 واتخاذ اإلجراءات ال زمة لتذليل ما يواجه التنفيذ من صعوبات.

 .المشاركة في إعمال اللجان وفرق العمل ذات الع قة بنشاط المكتب 

 .إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية عن نشاط المكتب 

  اقتننراح اإلجننراءات ال زمننة بالتمدينند أو و بالننداخل بحننث طلبننات تمدينند الدراسننة العليننا

 إنهائها. وضمان رجوع الدارسين لمباشرة عملهم بالجهة التي يتبعونها.

  المشاركة في الحلقات الدراسية والندوات والملتقينات العلمينة ذات الع قنة بنشناط المكتنب

 بالداخل والخارج.

 اطات التنني تحننددها الكليننة إخطننار الجامعننة باحتياجننات الكليننة مننن المعينندين وفقنناً ل شننتر

 وإتمام اإلجراءات واإلع ن عنها بالتنسيق مع اإلدارة المختصة بالجامعة.

 االستشارات والبحوثمكتب 

 :االستشارات والبحوثمكتب  مدير     
 

 مكتببمهام االشراف على تسيير  من قبل عميد الكليةهو أحد أعضاء هيئة التدريس المكلف      

بالجامعة عن  والبحوث ستشاراتوهو المندوب لدي االدارة العامة ل  ثوالبحو االستشارات

 الكلية.
 

 االرتباط التنظيمي:
 

 .للشؤون العلمية الكلية عميد الكلية ووكيل
 

كلينة وهنو يتبنع عميند الكلينة لاإلدارينة التنابع ل المكاتنباالستشارات والبحوث أحند  مكتبيعد       

دراسنننة  والطننن ب علنننىة لتشنننجيع أعضننناء هيئنننة التننندريس وهنننو بمثابنننة الدفعنننة القويننن مباشنننرة 

  .الموضوعات الهامة في أطار التطور االقتصادي واالجتماعي والعلمي والتقني

 

 المجتمنع قضنايا  والتفاعل منع والخدمات بالكليةتوظيف كافة االمكانيات  إلى المكتبويهدف      

  باعتبننار أن والخاصننةوالجهننات العامننة  األقسننام العلميننة واالستشننارات إلداراتوتقننديم الخبننرة 

 .هيئات بحثية استشارية للمجتمع الكليات
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 ـ :المهام التاليةبالكلية  االستشارات والبحوثيتولى مكتب 
 

  :  ويتولى المهام التاليةواالستشارات بالجامعةيتبع ادارياً عميد الكلية وفنياً مركز البحوث 
 

     

  

 

 

      

  

 

 لعلمية التي لها ع قة بمنا ورد لنه منن استشنارات فنينة منن مكتنب التنسيق بين األقسام ا

 التابعة للجامعة والدراسات العلميةاالستشارات الفنية بالجامعة أومن مركز البحوث 

  وذلنك بالتنسنيق منع الجهنات  بالكلينة تذليل الصعوبات التني قند تواجنه البحنوث العلمينة

 .المختصة

  تطلبنه أسنرة تحرينر مجلنة الكلينات منن أجنل إعنداد اتخاذ اإلجراءات ال زمة لتنفينذ منا

  .بالتنسيق مع الجهات ذات الع قة وذلك المطلوب المجلة بالمستوى 

  يمكننا تلخيص أهم مهام قسم البحوث واالستشارات حسب ما ورد في الخطة التشنغيلية

 وهي:للكلية 

 نشر ثقافة البحث العلمي واالستشارات 

 دوات والمؤتمرات العلميةدعم البحث العلمي من خ ل الن 

 وضع برامج لخدمة المجتمع في المجاالت العلمية 

 دعم البحوث واالستشارات لنشر االتجاهات التربوية الحديثة. 

 تقديم المساعدة في إعداد بحوث التخرج لطلبة الكلية. 
 

 التعاون الدوليمكتب 

 مدير مكتب التعاون الدولي:  

 وهو مندوب لدي تسيير مكتب التعاون الدوليلمكلف بمهام هو أحد أعضاء هيئة التدريس ا      

 الكلية. عن بالجامعة مكتب التعاون الدولي
 

 االرتباط التنظيمي:
 

 

 وكيل الكلية للشؤون العلمية.عميد الكلية و
  

بجامعة طرابلس بالتعاون بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة يختص مكتب التعاون الدولي       

  وذلننك بتبننادل المعلومننات األخننرىمؤسسننات التعلننيم العننالي الو لكلينناتلثقننافي بننين االعلمنني وا

والخبرات واالستشارات العلمية من خ ل برامج تبادل أعضاء هيئة التندريس والطن ب وإجنراء 

والمؤسسننات الكليننات البحننوث العلميننة المشننتركة عننن طريننق عقنند وتفعيننل اتفاقيننات التعنناون مننع 

 .وكذلك التنسيق إلقامة المؤتمرات والندوات العلمية وورش العملالبحثية المختلفة  

 مهام المكتب

  بالكليةالتواصل والتنسيق مع المنظمات المحلية واإلقليمية والدولية ذات الع قة. 

  والمؤسسات المحلية والدولية. الكلياتإعداد مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين 

 الكلينناتة عننن االتفاقيننات ومننذكرات التفنناهم الموقعننة بننين متابعننة تنفيننذ البننرامج الناتجنن 

 ونظيراتها من المؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية.

 يقوم المكتب بالتنسيق:
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  الدوليننة مننن خنن ل مننذكرات التعنناون  الكلينناتو الكلينناتللتبننادل الط بنني بننين

 المبرمة.

  بات ال زمة  ع وة علنى اسنتقبال في المحافل الرسمية وإعداد الترتي للكليةللوفود الممثلة

 الوفود واستضافتهم وفقا لبرامج التعاون المختلفة.

  ة.الكليللمؤتمرات والندوات وورش العمل واالجتماعات والمعارض التي تقوم بها 

  بشننأن اجننازة التفننرا العلمنني ألعضنناء هيئننة التنندريس ومسنناعدتهم فنني تنفيننذها مننن خنن ل

 ثنائية.ال واالتفاقياتالتعاون المشترك 

  للمسناهمة فني سند احتياجنات الجامعنة منن  بالكلينةمع إدارة شؤون أعضاء هيئة التندريس

 الثنائية. واالتفاقياتاألساتذة المغتربين من خ ل التعاون المشترك 

 .مع إدارة الدراسات العليا والتدريب بالجامعة في تنفيذ برامج اإليفاد القصير 

 

 النشاط بالكليةمكتب  

واالجتماعيننة وبنناقي , والفنيننةاألنشننطة الرياضننية والثقافيننة  علننىاإلشننراف  مكتننبال يتننولى   

 وبعض الجهات العامة ذات الع قة. الكليةوخارج  داخلالنشاطات االخرى 
 

 الكلية ةمكتب

تـــوفــر مكتبة الكلية مصادر المعلومات بمختلف أنواعها لتلبية حاجنة روادهنا فني الحصنول       

وثيقـاً بـالمناهج  ارتباطاوهــذه الكتب تـرتبط   واستعارتها ل مطــالعة الكتب على المعرفة من خ

كننـما تننـوفر مننـكتبة المننـساحة متهيئننة للقننراءة  العلميننـة الدراسننية وبننـرامج األكننـاديمية وبننـحوث 

 .للمستفيدين واالط ع

حيننث تختصننر مقتنياتهننا  الجامعيننة تـعننـد مـننـكتبة الكـننـلية وحــننـدة هننـامة مننن وحـننـدات المكتبننة     

كــما أنهم أكثر  تخصصهم التعـــليمية والمعرفية بما يدرسه الط ب في مناهجهم الدراسية ضمن 

ممنا يشنجع ذلنك  لهنم ألنهنا أصنغر حجًمنا وأقنل تعقيندًا وأقنرب  المركزينة ارتباًطا بها من المكتبة 

 .متعلقة بهاالكثير منهم للتردد عليها واالستفادة من مقتنياتها ومراجعها ال
 

 أهــداف الـمـكتــبة
  

 

 العملية التعليمية في الكلية مساندة. 

  ودعــمهتـشجـيع البـحث العلمي.  

 تــنمية عـادة القراءة واالطــــ ع. 
  

 

 :المكتبةفـئات المستفيدة من لا

 

 الطلبة بمختلف مستوياتهم االكاديمية وتخصصاتهم العلمية 

  يــــــــــــــةأعــــضاء هيئة التدريس في الكل 

 الهيئة االدارية في الكلية من موظفي وفنيين 

 الباحثون في مختلف المجاالت والموضوعات. 
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 :المـــكتـبةخــــدمات 
 

 عنهننا هـننـي الوســــننـائل أو األسنناليب المتبعننة لتقننديم خنندمات )المعلومننات( للمسننتفيد والباحننث     

لمكتبة والباحث  وتصنف هذه الخندمات وفقـنـاً لمندى وتكون هذه الخدمة بمثابة وسيلة تفاعل بين ا

 :وهيحاجة القارئ للمعلومات 
 

  :اإلعـــارة الـداخـليّة

تمنننح هننذه الخدمننة القننارئ إمكانيننة االسننتفادة مننن مصننادر المعلومننات والمننواد المكتبيننة داخننل     

ذه الكتنب أحياننا وقند يكنون ذلنك لنندرة هن المكتبنة وحظر إمكانينة خروجهنا منن  وقاعاتها المكتبة 

 .وخوفاً من ضياعها  أو الكتب ذات النسخة الواحدة

 
 

  :اإلعـــارة الخارجيّة

ه هــلخ الخدمــة للباحــة اســتعار       وأخــلخ خــارا نطــات المكتبــة لمنحــل ال ــدر  علــ   الكتــا  تخـــو 

اد  فـي وتحــدد لـل وقتـاـ يــعيد بـل الكتـا  والــتي تتـراو  عـ ممكـن االستفاد  من الكتا  أطوه وقـت 

وفـي حـــاه تــجاوـ هــلخ الــمد   أسـبوعين معظم المـكتبات مـد  اععـار  الخارجيـة مـن أسـبو   لـ  

 .تُـفرض عل  الباحة غرامة مالية
 

 الشؤون اإلدارية والماليةمكتب 

 مكتب الشؤون اإلدارية والماليةمدير 

ويصدر به قرار  ميد الكليةويتم تكليفه عن طريق ع الكليةالموظفين العاملين بهو أحد أعضاء      

 .داخل الكليةوالمالية  الشؤون اإلداريةمن رئيس الجامعة وهو المسئول عن 

 

 االرتباط التنظيمي:

 الكلية. عميد
 

احتياجات الكلية المختلفة التعليمية  بمتابعة توفير ةلمالية بالكليالشؤون اإلدارية وا مكتبقوم ي     

في رفع كفاءة العملية التعليمية واألكاديمية في الكلية  وكذا ضبط والتشغيلية واإلدارية  بما يسهم 

إيرادات ومصروفات الكلية  وإدارة األصول والممتلكات في الكلية والحفاظ عليها  ومتابعة 

 تحسين مظهر ونظافة الكلية  وضبط االنضباط الوظيفي للكادر اإلداري.

 الشؤون اإلدارية والمالية مكتبمهام 

 ومتابعة تنفيذها وإعداد التقارير الدورية.مكتب للوالموازنة السنوية  إعداد الخطة 

  دراسة االحتياجات التدريبية والوظيفية للعاملين اإلداريين في الكلية والرفع بها

 إلى إدارة الموارد البشرية.

 اتمتابعة توفير احتياجات الكلية المختلفة من الوسائل التعليمية واالمتحان 

 والنظافة بالتنسيق مع إدارة المشتريات والمخازن. وأدوات البوفيه

 .متابعة تحسين المظهر العام ونظافة الكلية 

 .ضبط االنضباط الوظيفي للكادر اإلداري في الكلية 
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  اإلشراف على أعمال الصيانة الدورية والطارئة في الكلية بالتنسيق مع

 .بالجامعة إدارتي الصيانة والخدمات

 من المراقبين ل متحانات الفصلية. توفير احتياجات الكلية 

 :الماليةو اإلداريةمكتب الشؤون ويشمل 

 شؤون الموظفين وحدة. 

 الشؤون المالية وحدة. 

 والمشترياتالمخازن  وحدة. 

 التخطيط والمتابعة وحدة. 

 الخدمات وحدة. 

 المحفوظات. وحدة 

 التصوير والطباعة وحدة. 

 حرس الكلية وحدة. 

 ة العلميمجلة ال

عن كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعنة  جلة علمية محكمة نصف سنوية تصدرهي م     

وتهنننتم المجلنننة بنشنننـر البحنننوث  والمرتبطنننةمجلنننة العلنننوم الرياضنننية تحنننت اسنننم  ليبينننا-طنننرابلس 

والدراسنننات العلمينننـة  بننناللغتين العربينننة واإلنجليزينننة إلنننى جاننننـب عنننرض ملخصنننات الكتنننب 

يننة )الماجسننتير والنندكتوراه(  والتقننارير الصننادرة عننن المننؤتمرات والنندوريات  والرسننائل العلم

 .والندوات  وورش العمل من داخل ليبيا وخارجها
 

 
 

  

 أهداف المجلة

  دعم البحث العلمي وإثراؤه في كافة المجاالت العلمينة ذات الع قنة بالتخصصنات العلمينة

 .في الجامعات الليبية

  ضوء المتغيرات المحلية واإلقليمية والدوليةاالهتمام بقضايا التنمية الشاملة في. 

  إتاحة الفرصة للباحثين لنشر بحوثهم ودراساتهم العلمية  ونقل أفكنارهم العلمينة منن أجنل

توسنننعة دائنننرة المعرفنننة لننندى البننناحثين وصنننانعي القنننرار والممارسنننين فننني داخنننل ليبينننا 

 .وخارجها

 ات المستجدة في كافة المجاالت خلق حوار علمي بنٌاء بين الباحثين والمهتمين بالموضوع

 .العلمية ذات الع قة بالتخصصات بالجامعات
 

 نقابات الكلية 

 نقابة أعضاء هيئة التدريس

نقابننة  بأنشنناء 1977لسنننة  29قننانون  بالكليننة اسننتناداً علننى كونننت نقابننة اعضنناء هيئننة التنندريست

 - :التاليةهيئة التدريس وتعمل النقابة على تحقيق األهداف  ألعضاء

 العمل على رفع مستوى التعليم الجامعي والعالي. 

 االرتقاء بمعايير مهنة التدريس الجامعي والعالي والمحافظة على كرامة المهنة. 

  ويحنننل مشنننك تها االجتماعينننة  الدولنننةتشنننجيع التنننأليف والبحنننث العلمننني بمنننا يخننندم

 .واالقتصادية والعلمية
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 لى المستوى المحلي والعالميمع الهيئات العلمية ومختلف النقابات ع التعاون. 

  رعاية مصالح أعضائها وحماية حقوقهم والعمل على تحسين أوضاعهم ثقافيا وماديا

 .واجتماعيا
 

 نقابة الموظفين

ة  ويننتم انتخنناب هيئتهننا الكليننهنني الجسننم النقننابي الممثننل للعنناملين فنني  المننوظفيننقابننة     

تم فينه اختينار المرشنحين لعضنوية ة فني اقتنراع سنري سننوي  ينكليناإلدارية من منوظفي ال

 النقابة.
 

 

وذلنك عنن  واالجتماعية والثقافينةتهدف النقابة إلى رفع مستوى أعضائها من النواحي االقتصادية 

 طريق:

 ارات العدالنننة والمصنننلحة العامنننة الننندفاع عنننن حقنننوق ومصنننالح أعضنننائها بموجنننب اعتبننن

 ن.موظفيلل

  نويا.ة ومؤسساتها علميا ومعالكليالعمل على مساندة 

 ن.موظفيوى العلمي واألكاديمي والمهني للرفع المست 

 .تبني نشر األبحاث والدراسات العلمية واإلدارية ألعضائها وتشجيع البحث العلمي 

 في الميادين العلمية والثقافية واالجتماعية والرياضية.العليا ت والمعاهد كلياالتعاون مع ال 

 ي ألعضائها.الصحي واالجتماع تأمينالعمل على تحقيق ال 

  العمل على إيجاد جمعية إسكان وجمعية استه كية وأية مشنروعات أخنرى تعنود بالفائندة

 عليهم.

  التعنناون بننين النقابننة والمؤسسننات والجمعيننات المختلفننة فنني ميننادين النشنناط االجتمنناعي

 واالقتصادي المختلفة.

 .تشجيع النشاطات االجتماعية والمساهمة فيها 
 

 

 

 

 

 ة  حاد الطلبترئيس ا

الطلبة الدراسين بمرحلنة الجامعينة االولني وينتم انتخابنه عنن طرينق انتخابنات ط بينة هو أحد     

بقضايا الطلبة ومتابعتها والعمل على حل مشك تهم بالتعاون منع  بها االهتمام المكلفومن مهامه 

 .ةكليادارة ال

 االرتباط التنظيمي:

 عميد الكلية.

ة  وتمارس األنشطة الط بية التي كليتمثل باالنتخابات جميع طلبة الاتحاد الطلبة هيئة ط بية      

لتحقينق كنل منا منن شنأنه  الكلينةبالتعناون والتنسنيق منع ادارة  قضناياهم تهم الطلبنة وتسناهم بحنل 

. ويعمل االتحناد وفنق التعليمنات كليةتامين راحتهم بما ال يتعارض مع قوانين وأنظمة وتعليمات ال

 لكلية.االصادرة عن مجلس 

 :مهام اتحاد الطلبة

 المتكاملنة الواعينة للمصنلحة الوطنينة ضنمن إطنار  بينة الط المشاركة في بناء الشخصنية

الثقافة العربية اإلس مية وتوفير التفاعل االيجابي بين الجسم الط بي واألقسنام والكلينات 
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ة ودعننم كليننة مننن أعضنناء هيئننة تنندريس ومننوظفين وإدارة الكليننوالعنناملين فنني ال

 .المسيرة األكاديمية والنهوض بها

 األخرىات كليالتنسيق مع الهيئات الط بية المنتخبة في ال. 

  توثيق الع قات مع االتحادات والمنظمات الط بية والمؤسسات بما يحقق أهداف االتحناد

 .الجامعةوقوانين الكلية ووال يتعارض مع تعليمات وأنظمة 

 ةكليالعمل على حل مشك تهم بالتعاون مع ادارة الاالهتمام بقضايا الطلبة ومتابعتها و. 

  دعم النشاطات الثقافية والعلمية واالجتماعية والرياضنية والط بينة والنهنوض بهنا ورفنع

 .كفاءتها

  ليبيناالتفاعل البناء مع المجتمع المحلي بمؤسساته الرسمية وغير الرسمية بمنا يكفنل رقني 

 .وازدهاره اومنعته

 

 

 ر هذا الدليلامن ساهم في اظه الشكر والتقدير لكل

 
 

 

 

 
 
 


