
 

 تعريف مديرية الشؤون اإلدارية:  •

ي المناطق المحررة ومنذ انتقال رئاستها إىل مدينة أعزاز عىل تنظيم عملها اإلداري بما ينسجم ويتالءم مع بناء   -
دأبت جامعة حلب ف 

عت ترسي األسس السليمة والصحيحة للعمل اإلداري المنظم  ورات عملها واستمراريته، فقد شر المؤسسة العلمية التعليمية وض 

ي كلياتها ومعاهدها، وأصدرت رئاسة الجامعة بهذا الخصوص  من خالل إنشاء الدوائر اإل 
دارية المركزية وربطها بالدوائر الفرعية ف 

 كيفية المراسالت اإلدارية وآلياتها .... الخ(.   –قرارات توضح العمل اإلداري  –تنقالت  –تعاقد  –قرارات وتعاميم )إحداث دوائر 

 بإنشاء المدي -
ً
ج الحقا وِّ

ُ
رية األهم أال وهي مديرية شؤون العاملي   والشؤون اإلدارية حيث تعد هذه المديرية  هذا العمل الدؤوب ت

ي  
ي المناطق المحررة كونها المرجعية اإلدارية للدوائر اإلدارية الفرعية ف 

اإلنجاز األهم عىل الصعيد اإلداري لمنجزات جامعة حلب ف 

ي كونت العصب األساس للع 
ي الجامعة. كليات ومعاهد الجامعة ومعاهدها والت 

 مل اإلداري ف 

 مهام مديرية الشؤون اإلدارية:  •

ي الجامعة.  .1
اف عىل الدوائر والشعب اإلدارية ف   اإلشر

2.  . ي الجامعة بشكل يومي
 التحقق من إنجازات األعمال المكتبية للدوائر اإلدارية ف 

يدية الداخلية والخارجية.  .3 اف ومتابعة المراسالت البر  اإلشر

. القيام باإلجراءات اإلدارية  .4  المتعلقة بالتوظيف وتدريب وتقييم أداء الموظفي  

اح  .5  تطوير ومراجعة األنظمة والعمليات والسياسات اإلدارية. اقب 

اح  .6  الخاصة بالجامعة. وضع األهداف اإلدارية اقب 

ي تحدث داخل الجامعة )اجتماعات  .7
 جلسات التدريب ...(.  –مؤتمرات  –مقابالت عمل  –تنظيم وجدولة جميع األنشطة الت 

 جمع وتنظيم وتحرير وتنضيد المعلومات والبيانات عىل أجهزة الحاسوب وقواعد البيانات.  .8

ي الجامعة  .9
ورية للعملتزويد المكاتب اإلدارية ف   . بجميع األدوات واألجهزة الض 

 الهيكلية اإلدارية:  •

 هيكلة المديرية: 

1.  .  دائرة شؤون العاملي  

 دائرة اإلحصاء والبيانات.  .2

 دائرة الديوان المركزي.  .3

ونية.  .4  شعبة المراسالت واألرشفة االلكب 

 شعبة إدخال البيانات  .5

 المكتبة المركزية.  .6

 شعبة الشؤون الفنية والخدمات.  .7

 شعبة الحراسة.  .8

 

ي الجامعة من   شؤون العاملين:دائرة  •
إحدى دوائر مديرية شؤون العاملي   والشؤون اإلدارية تعمل عىل تنظيم شؤون العاملي   ف 

ي الحكومة المؤقتة والالئحة التنظيمية  
كافة النواحي وفق األنظمة والقواني   الناظمة لشؤونهم وال سيما النظام األساسي للموظفي   ف 

افة القرارات والتعاميم والبالغات والصكوك الصادرة من رئاسة الجامعة والمنظمة لشؤون  ن وزارة التعليم العاىلي وكعللجامعة الصادرة 

 .  العاملي  

 

 

 

 

 

 دائرة اإلحصاء والبيانات:  •



ي 
نشئت ف 

ُ
 ألهمية التقارير والبيانات الخاصة ، و 2020/ 9/ 3هي دائرة أ

ً
 مرآة الجامعة نظرا

ُّ
عد

ُ
 . دوري  عىل نحو  والمصدرة بالجامعةت

 بيانات وإحصائيات كوادر جامعة حلب في المناطق المحررة

ي جامعة حلب من 
 م: 2020/ 12/ 31حت  تاري    خ و م 2020/ 1/ 1نرفق فيما يىلي جداول توضيحية للكوادر التدريسية والفنية واإلدارية ف 

 الهيئة التدريسية )حملة الدكتوراه( 
 7 مرتبة أستاذ 
 16 / مساعد  مرتبة أستاذ مشارك
 32 مرتبة مدرس

 

 الهيئة الفنية 

 11 ماجستب  دراسات عليا 
 4 ماجستب  تأهيل وتخصص

 1 دبلوم تأهيل وتخصص
 1 إجازة جامعية

 

 المعيدون 
 6 ماجستب  دراسات عليا 

 2 إجازة جامعية
 

 العقود 

 24 مرتبة مدرس
 8 ماجستب  دراسات عليا 

ي   4 اختصاص طتر
 1 دبلوم تأهيل تربوي

 5 إجازة 
 

 اإلداريون

 2 ماجستب  دراسات عليا 
 1 دبلوم تأهيل تربوي
 48 إجازة جامعية

 11 معهد 
 5 ثانوية 

 1 إعدادية 
 2 ابتدائية 

 

 18  المستخدمون  

 17  الحرس

 

 

 

 

 

 

 أوالً: أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة ومكان عملهم: 

 توزع الهيئة التعليمية 

 العدد المرتبة العلمية  



 

 

 

 

 

 

 

 

 ً  العقود:: رابعا

 الهيئة التـدريسية
 )حملة الدكتوراه(

 7 مرتبة أستاذ دكتور 

 16 مرتبة أستاذ مشارك/مساعد 

 32 مرتبة مدرس 

 الهيئة الفنية 

 11 ماجستير دراسات عليا 

 4 وتخصص ماجستير تأهيل 

 1 دبلوم تأهيل وتخصص 

 1 إجازة جامعية 

 المعيدون

 6 ماجستير دراسات عليا 

 2 إجازة جامعية 

 خارج المالك )العقود(

 24 مرتبة مدرس 

 8 ماجستير دراسات عليا 

 4 اختصاص )طبي(

 1 دبلوم تأهيل تربوي 

 5 إجازة

 122 المجموع 



2020-2021 

:من خارج المالك )العقود( توزع المحاضرين  
 

 

 

ي عملها مديرية شؤون العاملي   والشؤون اإلدارية  إداريةوهي دائرة  :دائرة الديوان المركزي •
ي   وهي تتبع ف 

صلة الوصل ف 

يدية بي   رئاسة الجامعة وبي   كلياتها ومعاهدها من جهة وبي   رئاسة الجامعة والجهات الخارجية من جهة   المراسالت البر

 . ثانية

 .والمحفوظاتاألرشفة شعبة وتتبع لهذه الدائرة شعبة المراسالت و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكتبة المركزية في جامعة حلب في المناطق المحررة: •

 مكان العمل دكتوراه ماجستير دارسات عليا  اختصاص  دبلوم تأهيل تربوي إجازة 

 الطب البشري  3 2 3 0 1

 الصيدلة 1 1 1 0 2

 الهندسات والعلوم  5 2 0 0 2

 الآداب 3 2 0 0 0

 الاقتصاد 2 0 0 0 0

 الشريعة 2 0 0 0 0

 المعهد التقاني الطبي  1 0 0 1 0

 الحقوق 1 1 0 0 0

 التربية 6 0 0 0 0

5 1 4 8 24 
 المجموع

42 



ي المناطق المحررة بتاري    خ  
ي جامعة حلب ف 

( ف  مع  فريق خىط التطوعي  وشاركم 2019/ 12/ 6افتتحت مكتبة الشهيد )األستاذ عىلي ويسي

ي وهو عدد من منظمات المجتمع 
 وطالبة  13عبارة عن فريق مؤلف من  المدن 

ً
ي طالبا

 إنشاء هذه المكتبة.  ف 

: تم تصنيف المكتبة وفق   التصنيف التاىلي

 عدد الكتب  م المكتبةأقسا الرقم

بية وعلم االجتماع 1  400 الب 

 15 الكيمياء  2
عية 3  1025 العلوم الشر

 150 الثقافة 4
 115 الطب 5

 800 التاري    خ والعلوم السياسية  6

 125 القانون 7
 75 اللغات 8

 400 الروايات  9
 380 اآلداب  10

 110 العلوم التطبيقية  11

 150 االقتصاد 12
 40 الهندسة الزراعية 13

 40 الجغرافية 14

 3825 المجموع 

 

 الفنية والخدمات:  الهندسية شعبة الشؤون  •

 وتقوم بجميع أعمال اإلصالح والترميم , وإنشاء المباني الجديدة.  األبنية ومرافقها بمتابعةتعت  

 

 الحراسة:شعبة  •

 وحماية الممتلكات الخاصة بها من الشقة والسطو. وهذه الشعبة تعت  بحراسة الجامعة وحفظ األمن فيها 

 

 مديرية العالقات العامة: •

ي المناطق المحررة وقد أحدثت
ي عملها رئاسة جامعة حلب ف 

 م. 2018/ 10/ 13بتاري    خ  تتبع ف 

 مهام هذه المديرية: 

 سهاماتها المجتمعية. إجازاتها و إنالتعريف بالجامعة و  •

 المتعلقة بالجامعة. متابعة القضايا اإلعالمية  •

 تهيئة مستلزمات االحتفاالت الجامعية والندوات والمؤتمرات العلمية.  •

 متابعة التواصل مع المنظمات والجهات المانحة من أجل تمويل الجامعة.  •

ي تطوير عمل الجامعة.  متابعة التواصل مع •
ي يمكن أن تسهم ف 

 الجهات الت 

 تفاقيات والمراسالت مع الجهات األخرى. إعداد ومتابعة اال  •

ات  • ي المناطق المحررة. والتطورات إحاطة رئاسة الجامعة بالتغب 
ي جامعة حلب ف 

 ف 

 


