
  
 اجلمهورية العربية السورية

     جملس التعليم العايل   
   /٢٨القرار رقم /

  رئيس مجلس التعليم العالي 
    والئحته التنفيذية ٢٠٠٦) لعام ٦بناًء على أحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم (

    ١٣/١٠/٢٠١٠املنعقدة بتاريخ  ٢٠١٠/٢٠١١) للعام الدراسي ٢يف جلسته رقم (وعلى ما أقره جملس التعليم العايل 
  يقرر ما يلي:

  ٠"المهارات والتوجيه المهني مركز" باسمعلمي متخصص  مركز حلبجامعة دث يف حي - ١المادة
  مساعدة الطالب يف:يهدف املركز إىل  - ٢المادة

  .اختيار التخصص األكادميي يف كليتهم املسجلني فيه -
م.تق - م ومهارا م وحتديد جوانب الضعف والقوة لديهم وميوهلم واستعدادا  ييم ذا

ذا التخصص. -  فهم بيئة العمل الذي يرتبط بتخصصهم األكادميي وظرفه وفرص العمل واملهن اليت ترتبط 

 التعرف على خصائص األعمال يف الشركات العاملية الكربى ومستلزمات العمل فيها. -

يات املهن اليت ترتبط باختصاصهم األكادميي واختاذ القرار السليم يف اختيار املهنة اليت فهم مزايا ومسؤول -
م وميوهلم.  تتناسب وقدرا

 االلتحاق بسوق العمل وخاصة بالنسبة لطالب السنتني األخريتني ( قيد التخرج). -

 معرفة املهارات األساسية اليت تضمن احلفاظ على الوظيفة اليت حصلوا عليها. -

م األكادميية. اال -   لتحاق بربامج التدريب والتأهيل املالئمة لتخصصا
  يقوم املركز يف سبيل حتقيق أهدافه باملهام اآلتية:  - ٣المادة

األنشطة واالختبارات اآلتية: اختبار القدرات، مقاييس واختبارات امليول املهنية، مقاييس واختبارات إجراء  -
  التفضيالت املهنية وغريها)

هارات املساعدة على االخنراط يف سوق العمل مثل:(مهارات تسويق الذات، مهارات كتابة السرية امل رتطوي -
الذاتية، مهارات إجراء املقابالت الناجحة من أجل العمل، مهارات االتصال، مهارات تأسيس املشاريع 

 اخلاصة، وغريها)

 ختلفة.إجراء احملاضرات والندوات وتوزيع النشرات يف املسارات املهنية امل -

 تشكيل جلان استشارية من رجال األعمال ومديري املصانع واختصاصيي التعليم والتوجيه واإلرشاد املهين. -

القيام بالزيارات امليدانية للمصانع والورش واملعامل والشركات يف القطاعات العام واملشرتك واخلاص وخباصة  -
 املنشآت ذات التنوع املهين.

  املساعدة باجناز تدريب عملي للطالب يف مواقع العمل والشركات خالل مرحلة الدراسة.  -
  



  
  يتوىل إدارة املركز: - ٤المادة

 ٠املركز ومدير املركزجملس   -

  من: املركزيتألف جملس  - ٥المادة
  رئيساً     رئيس اجلامعة -
  نائباً للرئيس    املدير  -
  عضواً ومقرراً     نائب املدير -
سنوياً  رئيس اجلامعةيسميهمالدوائر البحثية يف املركزرؤساء من ثننيا -

  .بناًء على اقرتاح مدير املركز بشكل دوري
  أعضاءً    

  حتدد الدوائر البحثية يف املركز ومهامها بقرار من رئيس اجلامعة بناء على اقرتاح جملس املركز.  - ٦المادة
ل اليت تؤدي إىل حتقيق أهداف املركز يف حدود القوانني واألنظمة النافذة وعلى مجيع األعما املركزميارس جملس  - ٧المادة

  وجه خاص:
  اعتماد املشاريع والبحوث والدراسات اليت يعدها املركز. -
يف قانون تنظيم  العرب واألجانب وفق األسس احملددةو املوافقة على التعاقد مع اخلرباء السوريني اقرتاح  -

  ٠ذيةاجلامعات والئحته التنفي

م وفق القوانني  اجلامعة وخارجهااملوافقة على تكليف باحثني من  - للقيام ببحوث ودراسات وحتديد تعويضا
  واألنظمة النافذة.

  وضع برامج عمل املركز وحتديد وسائل التنفيذ. -
  قبول اهلبات واملنح والتربعات والوصايا ملصلحة املركز وفق القوانني واألنظمة النافذة.اقرتاح  -
  ماد تأليف جلان استشارية وفنية باالتفاق مع اجلهات املعنية وحتديد مهامها.اعت -
  والتدريب. لإلطالعإيفاد العاملني يف املركز  اقرتاح -
   ٠اقرتاح ختصيص االعتمادات املالية الالزمة للمركز يف موازنة اجلامعة -
  سبة بشأنه.الرأي يف كل ما يتعلق بتفعيل دور املركز، واختاذ القرارات املنا إبداء -
 .اجلامعةإبداء الرأي يف مجيع األمور األخرى اليت يعرضها عليه رئيس  -

  املوافقة على التقرير السنوي للمركز.  -
من بني  مساعد على األقل من مرتبة أستاذ بقرار من الوزير بناًء على اقرتاح رئيس اجلامعة مدير املركزيعني  -أ - ٨المادة

  ة.معأعضاء اهليئة التدريسية يف اجلا
  من قانون تنظيم اجلامعات.  ٩٨يتقاضى مدير املركز تعويض التمثيل احملدد يف املادة  -ب
  للقانون. يعد عمل مدير املركز من األعمال اإلدارية العلمية ويتقاضى مجيع حقوقه وفقاً  -ج

  
  



  
  يقوم مدير املركز باملهام اآلتية: - ٩المادة

فيه  سري العمل نملركز الفنية واإلدارية واملالية وهو املسؤول أمام جملس املركز عمجيع أعمال ا على اإلشراف -أ            
  ٠املركزاإلدارية، ويتابع تنفيذ قرارات جملس  املذكراتويصدر التعليمات و 

  .نشاط املركزعن  جملس املركزإىل  تقرير سنوي ميقدت -ب           
  .املركزباملركز على جملس  رض مشاريع السياسات العامة واخلطط املتعلقةع -ج 
  اخلطط واملشاريع والبحوث املتعلقة باملركز. متابعة -د           

  العتمادها. املركزعرضها على جملس ياللجان االستشارية والفنية و  اقرتاح -ه           
  وله يف سبيل ذلك إصدار القرارات والتعليمات الالزمة ضمن حدود القوانني واألنظمة النافذة.

 دعوة جملس املركز لالنعقاد وبشكل دوري كلما دعت احلاجة. -و           

  يعامل املركز من حيث توزيع االعتمادات املرصدة للجامعة يف املوازنة العامة معاملة الكلية. - ١٠المادة
  يف موازنة اجلامعة.يكون ملدير املركز صالحية عميد الكلية جلهة عقد النفقة وصرفها حبدود خمصصات املركز  - ١١ةالماد
  حيدد عدد العاملني يف املركز ووظائفهم بقرار من رئيس اجلامعة بناًء على اقرتاح مدير املركز. – ١٢المادة
  يصدر النظام الداخلي للمركز بقرار من رئيس اجلامعة بناًء على اقرتاح مدير املركز. - ١٣المادة
  التنفيذية. تطبق أحكام قانون تنظيم اجلامعات والئحتهيف كل مامل يرد عليه نص يف هذا القرار   - ١٤المادة
  تكلف جامعة حلب بتأمني مستلزمات إحداث املركز.  –١٥المادة
  يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه. - ١٦المادة
   ١٤/١٠/٢٠١٠ دمشق يف      

  رئيس جملس التعليم العايل                                                                                              
  وزير التعليم العايل                                                                                                  

  
  غياث بركات كتورالد                                                                                               


