" سياسات الكلية "
 -1السياسات العامة-:






تتبني السياسات العامة لقانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية.
تراعي الكلية تطبيق نص القوانين المالية مثل قانون المناقصات والمزايدات رقم
 18لسنة 8991م والئحته التنفيذية.
نظم ولوائح الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة وقوانين العمل ( مثل قانون الخدمة
المدنية رقم  18لسنة 6182م )
تبني نظم ولوئح الجهاز المركزي للمحاسبات.
اإللتزام الجاد بمبدأ حماية الملكية الفكرية وإحترام القوانين المنظمة على المستوى
المحلي والدولي.

 -2سياسات التعليم والتعلم-:
 سياسة عدم قبول مقترحات من شأنها إضعاف جودة العلمية التعليمية.
 سياسة المحافظة على رضاء الطالب.
 سياسة المواءمة بين مخرجات التعليم والتعلم وإحتياجات سوق العمل.
 سياسة التطوير المستمر لمنظومة التعليم والتعلم طبقا ً لمعايير الجودة.
 سياسة التعامل مع مشاكل وشكاوي الطالب بصورة جدية وسريعة مع ضمان
الخصوصية والعدالة.
 سياسة التعامل مع ضعف حضور الطالب.
 يتم تخصيص جزء من درجة أعمال السنة على حضور المحاضرات والمشاركة
فيها.
 سياسة القبول :تتبنى الكلية سياسات القبول التي يحددها المجلس االعلى للجامعات
من أعداد طبقا ً لما يلي:
 أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة ( علمي ) ويريد اإللتحاق
بالكلية.
 أن يستوفى الطالب الحد األدنى للقبول طبقا ً لما يحدده مكتب التنسيق في كل
عام.
 في حالة الطالب الحاصلون على مايعادل الثانوية العامة فيتم قبولهم وفقا ً
لما سبق.
 سيييياسييية التعامل مع نقصة زيادة أعضييياء هيئة التدريس ,حيث تراعي الكلية نسيييب
األجازات واإلعارات.

 سييييياسييييات التحويل تقبل الكلية التحويل إليها وفقا ً لمايقوم به مكتب التحويالت التابع
للمجلس األعلى للجامعات بنسبة ال تتعدى . %6
 -3سياسة البحث العلمي -:
 سياسة دعم وتسهيل البحث العلمي.
 سياسة التطوير المستمر لمنظومة البحث العلمي بالكلية.
 سياسة تحفيز أعضاء هيئة التدريس لزيادة معدالت النشر الدولي.
 سياسة دعم حضور والمشاركة في المؤتمرات الدولية.
 -4سياسة خدمة المجتمع وتنمية البيئة-:
 سياسة المحافظة على رضاء المجتمع المدني المحيط.
 سياسة تنمية البيئة والحفاظ على نظافتها.
 -5سياسات الكلية فى تنمية الموارد-:
 سييييييياسيييييية تنمية الموارد المادية ,قامت الكلية ب نشيييييياء مركز ذات طابع خاص تقوم
بمجمو عة من األدوار ال ها مة من ها .إ قا مة ا لدورات ال تدريب ية ,ورش ع مل ,وذ لك
سيييييواء لطلبة الكلية أو حملة المؤهالت المختلفة من خارج الكلية ,ومن ناحية أخرى
يتولى هذاالمركز الصرف على األنشطة الخاصة بالكلية.
 إسييتحداث برامب بالمصييروفات سييواء في مرحلة البكالوريوس أو مرحلة الدراسييات
العليا لخدمة سوق العمل.
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