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 بسم ام الرحمم الرحسمم

 م2017الئحة النظام اإلحصائي لجامعة كسال لسنة 

،  (ك) 6م مقرونًا مع المادة 1995من قانون جامعة كسال لسنة  (أ /16)عماًل باحكام المادة 
م اجاز مجمس اساتذة جامعة 1990من قانون تنظيم التعميم العالي والبحث العممي لسنة  (ق)

 :بتاريخ الالئحة اآلتي نصيا  (  )كسال في اجتماعو رقم 

 الفصل األول

 احكام تمييدية

 أسم الالئحة وبدء العمل بيا
ويعمل بيا من  (م2017الئحة النظام اإلحصائي بجامعة كسال لسنة )تسمى ىذه الالئحة / 1

 :تاريخ التوقيع عمييا 

 تفسير
في ىذه الالئحة ما لم يقتض السياق معني آخر تكون لمكممات والعبارات الواردة فييا / 2

 .والمفسرة ذات المعاني الممنوحة ليا في قانون تنظيم التعميم العالي والبحث العممي 

 .يقصد بيا الئحة النظام اإلحصائي بجامعة كسال : الالئحة 

 .يقصد بيا جامعة كسال : الجامعة 

  .(   )يقصد بيا وحدة اإلحصاء المنشأة بموجب قرار مدير الجامعة رقم : الوحدة 
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  الفصل الثاني

يعني بتوفير اإلحصاءات عن التعميم العالي والبحث العممي : ماىية النظام اإلحصائي بجامعة كسال / 3
وذلك عن طريق جمع البيانات اإلحصائية ومعالجتيا وتحميميا واستخالص المعمومات ونشرىا الستخداميا 

 :في

 .وضع الخطط والسياسات لإلدارة التعميمية والمساعدة في اتخاذ  القرار / أ

 .المتابعة والتقويم لمسياسات والخطط / ب

 .تزويد الوحدات الحكومية والباحثين بالمعمومات التعميمية / ج

 .التعاون الدولي في نشر المعمومات التعميمية / د

  مكونات النظام اإلحصائي لمؤسسات التعميم العالي والبحث العممي 

 :تتمثل مكوناتو في األتي / 4

 .بيانات البنية التحتية والتعريفية لمجامعة /  أ

 .بيانات الطالب وتشمل البيانات الشخصية واألكايمية لمطالب /  ب

 .بيانات العاممين وتشمل البيانات الشخصية والعممية والعممية ليم /  ج

 .البيانات المالية وتشمل المصروفات اإليرادات المالية لممؤسسة /  د

 .أي بيانات يتطمبيا استخراج المؤشرات التعميمية عمى المستوى المحمي واإلقميمي والعالمي/  ىــــ

 الخدمات اإللكترونية التي يقدميا النظام اإلحصائي 

 :تتمثل في األتي / 5

 .توفير بيانات إحصائية الكترونيًا / أ
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إستخراج التقارير اإلحصائية إلكترونيًا عبر نظام النشر اإللكتروني وأختيار المتغيرات المطموبة وتصميم / ب
 .الجداول اإلحصائية ليا 

بوابة لتبادل البيانات حيث أنياتتيح لمجامعة توفير البيانات المطموبة لمنظام اإلحصائي ومراجعتيا / ج
 .واإلطالع عمييا ومن ثم اعتمادىا الكترونيًا 

 الفصل الثالث

 النشأة واألىداف واإلختصاصات

 إنشاء وحدة اإلحصاء
 .من قاون جامعة كسال  (   )تنشأ بالجامعة بموجب قرار من المدير حسب المادة / 6

 وحدة اإلحصاء / أهداف إدارة 

تيدف إلي توفير قاعدة بيانات إحصائية متكاممة ودقيقة عن الجامعة لمساعدة متخذي القرار والجيات / 7
األخري في وضع اإلستراتيجيات والخطط التي من شأنيا أن تسيم في تطوير نظام التعميم العالي والبحث 

 .العممي 

ختصاصات وحدة اإلحصاء   مهام وا 

 :تكون ليا الميام واإلختصاصات التالية / 8

عداد البيانات اإلحصائية المتصمة بجميع أوجو نشاطات الجامعة ووضع أسس تخزينيا / أ جمع وا 
 .واسترجاعيا

 .التحقق من صحة وموثوقية البيانات الواردة من وحدات الجامعة / ب

 . تصنيف وتبويب البيانات والمعمومات إحصائيًا وحفظيا في قواعد البيانات الخاصة بالجامعة / ج

عداد التقارير السنوية ونشرىا / د  .إجراء الدراسات اإلحصائية التحميمية وا 
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إدارة نظام البيانات اإللكتروني بالجامعة الذي يقوم بحصر البيانات المختمفة عبر برنامج تعده الجامعة / ىـ
 .لذلك عمى أن ترسل البيانات لتحديث نظام المعمومات التعميمية بالوزراة تمقائياً 

وضع األسس لتبادل البيانات وتكمميا بين الوحدة واالكاديمية واإلدارية بالجامعة بين الجيات ذات الصمة / و
 .بوزارة التعميم العالي والبحث العممي 

مد الوزارة بشكل دوري بكافة البيانات اإلحصائية والمعمومات التعميمية المتعمقة بالطالب واألكاديميين / ز
 .واإلداريين والعاممين وكذلك البيانات المالية والتعريفية المطموبة في حينيا 

 .أي ميام أخري تحددىا الجامعة / ح

 الفصل الرابع

 وحدة اإلحصاء/ الييكل اإلداري 

 .يكون ليا مديرًا من المختصين في مجال اإلحصاء يعينو مدير الجامعة ويحدد إختصاصاتو  (أ/ 9

 :مع عدم اإلخالل بما تقدم يختص المدير باالتي  (  ب

داريًا والعمل عمى حسن إستغالل إمكاناتيا / 1   .ترقية أداء إدارة الوحدة فنيًا وا 

عداد التقارير الدورية ليا / 2   .وضع الخطط السنوية وا 

 .التنسيق مع مدير إدارة التخطيط بالجامعة / 3 

 صدر تحت توقيعي في اليوم

 عبد اهلل عمي محمد . د.أ

 مدير جامعة كسال 

 


