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 ديوان الرئاســـة
 

 :المقدمـــــــة
 

اػتاد دَىان الشئاسح ومىز تأسُس الجامؼح ػلىً نن َوىىن قل ىح الىبىن تىُه      
الجامؼىح والخاسج وتُه الشئُس والؼمىىاداخ والذوائىش اإلداسَىح المختلـىىح و وتمىا    

ان الشئاسح هى الذَىان الىقُذ فٍ الجامؼح فهىى َتىاتغ يمُىغ المؼىام خ     نن دَى
الىاسدج والصادسج مه وإلً الؼماداخ والذوائش و فالؼمن الشئُسٍ الزٌ َ ىى  تى    
الذَىان فٍ تذاَح كن ػا  هى تجهُض وظا  تصىُف للملـاخ َىصع ػلً الؼماداخ 

ان والذوائش األخشي فٍ نسقىا   والذوائش اإلداسَح مه نين التىسُق التا  تُه الذَى
الملـاخ لسهىلح الىبىل إلً نَىح مؼلىمىح تأقصىً سىشػح و وَ ىتـي الىذَىان       
تملـاخ كاملح تشمن كىن مىا َتؼلىق تشىرون سئاسىح الجامؼىح مىه المجىالس         
واللجان واالت اداخ وال ىاوُه واألوظمح والتؼلُماخ و وهىاك ملـاخ كاملح تتؼلق 

األكادَمُُه واإلداسَُه وملـاخ تتؼلق تشىرون   تشرون الطلثح وشرون الؼاملُه
ال ثىل والتسجُن والخطط الذساسُح تاإلضافح إلً ملـاخ تتؼلق تذوائش الصُاوح 
والخذماخ والشرون المالُح واللىاص  وملـاخ خابح تالموتثح والؼ قىاخ الذولُىح   
وخذماخ الى ن و قُث نن هىىاك ملـىاخ مماةلىح فىٍ الىذوائش المختلـىح ت مىن        

 .سقا  وـسها التٍ ت ملها الملـاخ المىيىدج فٍ الذَىان األ
  

 : إن األعمال التي يقوم بها الديوان  باستمرار هي  
 
است ثال يمُغ المشاس خ الىاسدج إلً الجامؼح والثشَذ الىاسد إلُها لُ ى  -  1

تتىصَؼ  ػلً نب اب الؼ قح وَتخز اإليشاءاخ ال صمح لتىةُق المشاس خ 
 .شئاسح الجامؼح وكزلك الصادسج مىها قسة األبىل الىاسدج ل

بُاغح المشاس خ تتىيُ  مىه سئىُس الجامؼىح ووىاتى  وتصىذَشها  إلىً       -  2
 الجهاخ المؼىُح تالطشق الشسمُح    

قـي تؼلُمىاخ مؼىاَُش االػتمىاد الؼىا  والخىاذ  مىىز تأسىُس الجامؼىح         -  3
 . ها والتؼلُماخ واألوظمح الخابح تها والؼمن ػلً متاتؼت

است ثال يمُغ المشاس خ الىاسدج مه الولُاخ والذوائش اإلداسَح المختلـح -  4
 .  واتخار اإليشاءاخ الخابح تها

تصىىىُف االتـاقُىىاخ الي افُىىح تملـىىاخ خابىىح تهىىا مىىغ الجامؼىىاخ الؼشتُىىح     – 5
 . واأليىثُح والمؼاهذ والولُاخ والمرسساخ الذولُح  
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 : رؤية مستقبلية  
 

لذَىان إلٍ تطىَش األسالُة والطشق الخابح ت ـي الملـاخ ػه طشَق َسؼً ا
ال اسة اِلٍ وَؼمن ػلً االستـادج مه الذوساخ التذسَثُح التىٍ تؼ ىذ فىٍ    

 .  الجامؼح لشفغ مستىي المىظـُه 
 


