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قامت جامعة فاروس من خالل مركز ضمان الجودة بوضع مجموعة من الضمانات لتداول السلطة فى المناصب
القيادية بكليات الجامعة وتم اعتماد تلك الضمانات فى مجلس الجامعةة بتةاري
معلنة على موقع الجامعة وموزعة على جميع وحدات ضمان الجودة بمختلف كليات الجامعة.

وهةه الضةمانات
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أوال :وكيل الكلية :
 .1يكون لكل كلية وكيل أو أكثر لمعاونة العميد فى إدارة شئون الكلية ويقوم أقدم الوكالء مقامه عند غيابه.
 .2يخ ت أ أ تتد التتوكالء بلتتئون ال علتتيم وال تتالك بمر لتتة اللكتتالوريوو أو اللي تتانن ويخ ت أ أ تتر بلتتئون
الدراسات العليا واللحوث عند بدئها كما يخ أ الثالث بلئون دمتة المت متو ومنميتة الليئتة ويتتو اكك تاء
بوكيل وا د .
 .3يعين رئين متلن األمناء وكيل الكلية بنتاء علتى مرشتي رئتين التامعتة بعتد أ تى رأي عميتد الكليتة متن بتين
األسامىة وذلك لمدة سنة قابلة لل تديد.
 .4وفى الة عدم وجود أسامىة بالكلية فلترئين التامعتة مكليتح أ تد األستامىة متن الكليتات ال ابعتة للتامعتة للقيتام
بعمله .كما له أن يكلح أ د األسامىة الم اعدين بىات الكلية للقيام بعمل الوكيل لحين معيين الوكيل.

ثانيا :رئيس مجلس القسم:
 .1يعين رئين متلن الق م من بين أقدم ثالثة أستامىة فتى الق تم بقترار متن رئتين التامعتة بعتد أ تى رأي عميتد
الكلية .وفى الة وجود أقل من ثالثة أسامىة مكون رئاسة الق م لألقدم .وفى الة لو الق م من األسامىة يقوم
بأعمال رئين متل ه أقدم األسامىة الم اعدين فيه وله ق ضتور متلتن الكليتة إك عنتد النفتر فتى شتئون
موظيح األسامىة .وفى الة عدم وجود أسامىة م اعدين يقوم عميد الكلية برئاسة متلن الق م كما إن لته أن
يكلح أ د أسامىة الكلية من األق ام األ ري بالقيام بأعمال رئين متلن الق م.

ثالثا :المدير التنفيهى لوحدة ضمان الجودة:
 -1ي م ا يار مدراء الو دات وفقا لمعايير معلنة.
 -2يل زم مدير الو دة با يار نائلًا له من أعضاء هيئة ال درين بالكلية.
 -3ي م ال تديد لمدير الو دة بعد إممام دورمه األولى ب وصية من عميد الكلية بنا ًء على ال قرير ال نوي المقدم
منه.
 -4لعميد الكلية صال ية إقالة مدير الو دة أو نائله فى الة وجود مقصير فى األداء أو عدم محقيق األهداف
الموضوعة.

