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تلك  في  أهميته  و�تأكد  مؤسسة،  ألي  المؤسسي  العمل  متطلبات  أب�ز  التنظيمي  الدليل  يمثل       
المستجدات  وفق  االست�ا�يجية  خططها  وتطو�ر  لتعد�ل  الكافية  الم�ونة  تمتلك  التي  المؤسسات 
أهم  أحد  التنظيمي  الدليل  ويعد  المستفيد�ن.  من  ال�اجعة  والتغذية  األداء  وتقا��ر  اإلدا��ة  والتوصيات 
األدوات المعينة والمساعدة في إحداث تكامل األدوار وتجنب التداخل اإلداري وتضارب الق�ا�ات على 
التد���ية  والم�اكز  المساندة  بالعمادات  الوحدات  مع  أو  الكليات  داخل  التنظيمية  الوحدات  مستوى 
والبحثية واالستشا��ة وغيرها. كما يعد هذا الدليل داعمًا للمهام الرئيسة للعمادات المساندة المسؤولة 
ُيمثل  فهو  لذلك  وإضافة  الكليات.  لتلك  المختلفة  واألنشطة  األكاديمية  الب�امج  وتحسين  تطو�ر  عن 
اإلدا��ة  العمليات  أداء  مستوى  وتميز  اإلداري،  العمل  لهيكلة  الالزمة  التنظيمية  والبنية  األساس 
والب�امجية  (المؤسسية  القياسية  االعتمادات  متطلبات  وتحقيق  بالكلية وضمان جودتها،   واألكاديمية 

والمهنية واإلدا��ة وغيرها) للجامعة.

التنظيمي لكليات جامعة �يشة أحد مش�وعات الخطة االست�ا�يجية لجامعة  الدليل        وألهميته يعد 
�يشة؛ ليساهم في تهيئة ال�يئة التنظيمية واإلدا��ة واألكاديمية والتقنية من جانب، وتوفير �يئة مؤسسية 
العر�ية  المملكة  �ؤية  مع  والتكامل  التوافق  م�اعاة  تم  وقد  آخر.  جانب  من  بالجامعة  ومحفزة  جاذبة 

السعودية ٢٠٣٠ وكذلك مع األهداف االست�ا�يجية لو�ارة التعليم. 

         ويتكون الهيكل التنظيمي للكليات بجامعة �يشة من خمسة كيانات �نظيمية رئيسة يمكن توضيحها 
على النحو التالي:

أوًال:     مجلس الكلية.
ثانيًا:     عمادة الكلية.

ثالثًا:     وكاالت الكلية.
�ابعًا:    األقسام العلمية.

خامسًا: إدارة الكلية.

      و�تف�ع منها عدة كيانات فرعية، سيرد ذكرها تفصيال بهذا الدليل, و�وضح (شكل ١) الهيكل التنظيمي, 
والذي يعتبر أنموذجًا استرشاديًا موحدًا للكليات, وال يشترط تفعيله بصورة كاملة وإنما بما يتوافق مع 
كن من القيام بمهام  وضع الكلية وفقًا لإلج�اءات المنظمة لذلك, وفي حال وجود وكيل واحد بالكلية ُيمَّ

باقي الوكالء اآلخ��ن وتساعده من يتم تكليفها لشطر الطالبات.

عالية  بجودة  واإلج�اءات  العمليات  �نفيذ  ولضمان  الكلية  داخل  التنظيمية  الوحدات  عمل  ولتيسير       
وكذلك  الكلية،  مستوى  على  والمنسقات  والمشرفين  المختلفة  التنفيذية  اللجان   (  ٢ (شكل  و�وضح 
اللجان الفرعية المؤقتة والمشرفات والمنسقين والمنسقات على مستوى االقسام العلمية، باالضافة 

الى اللجان التخصصية المؤقتة على مستوى ادارة الكلية.

مقدمة
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أوًال: التع��ف:
    كيان �نظيمي ضمن الهيكل التنظيمي ذو تشكيل يمثل قيادات الكلية على كافة المستويات التنظيمية 
للكلية, وله اختصاصات محددة، ويمتلك العديد من الصالحيات في جميع مجاالت إدارة الكلية، والذي يسهم 

من خاللها في إدارة الكلية مع العميد.
    يجتمع مجلس الكلية بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على األقل، وال يصح االجتماع إال بحضور ثلثي أعضائه، 
وتصدر ق�ا�ا�ه باألغل�ية الُمطلقة ألصوات األعضاء الحاض��ن وعند التساوي �رجح الجانب الذي فيه الرئيس، 
تا��خ  من  �ومًا  عشر  خمسة  خالل  الجامعة  مد�ر  من  اعت�اض  عليها  �رد  لم  ما  نافذة  المجلس  ق�ا�ات  وتعتبر 
وصولها إليه، وإذا اعترض عليها أعادها إلى مجِلس الُكلية مشفوعة بوجهة نظره لد�استها من جديد، فإذا بقي 
المجِلس على �أيه يحال الق�ار المعترض عليه إلى مجِلس الجامعة للبت فيه خالل أول جلسة عادية أو اس�ثنائية، 
الُكلية   لمجِلس  ويحق  نهائيًا،  يكون  ذلك  في  وق�اره  إلغاؤه،  أو  تعديله  أو  الق�ار  تصد�ق  الجامعة  ولمجِلس 

تشكيل لجان من �ين أعضائه أو من غيرهم وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
    ويشكل مجلس الكلية على النحو التالي:

١. عميد الكلية (رئيسًا).
٢. وكالء الكليات (أعضاء).

٣.  �ؤساء األقسام العلمية بالكلية (أعضاء).
٤. أحد وكالء الكلية (أمينًا للمجلس).

      ويحق لمجلس الجامعة بناء على اقت�اح مجلس الكلية وتأ�يد مد�ر الجامعة أن يضم إلى عضويته ثالثة 
أعضاء على األكثر من هيئة التد��س بالكلية أو الكليات المناظرة من ف�وع الجامعة، ويحدد مدة عضويتهم.

ثانيًا: األنشطة والصالحيات:
     �تمثل أنشطة مجلس الكلية وصالحيا�ه في المجاالت التالية:

١.  الشؤون التعليمية والتطو�ر. 
٢.  الد�اسات العليا والبحث العلمي (ان وجدت).

٣.  خدمة المجتمع.
٤.  الشؤون اإلدا��ة.

    ويحق لمجلس الكلية اقت�اح الالئحة الداخلية للكلية والنظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه وإبداء 
ال�أي والمقترحات, وا�خاذ عدة ق�ا�ات في ضوء الصالحيات المخولة له، والواردة بالئحة الد�اسة واالختبا�ات 

للمرحلة الجامعية، في عدة مجاالت متنوعة �تمثل في المجاالت سالفة الذكر على النحو التالي :

مجلس الكلية
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١- الشؤون التعليمية والتطو�ر:
١.    اقت�اح خطط الد�اسة أو تعديلها بالتنسيق مع األقسام العلمية.

٢.    اقت�اح على مجلس الجامعة الضوابط وأعداد الطالب والطالبات الذ�ن يمكن قبولهم في العام الد�اسي.
٣.    اقت�اح الب�امج الد�اسية والكتب المق�رة والم�اجع في أقسام الكلية.

٤.    اقت�اح على مجلس الجامعة الد�اسة عن ط��ق اال�تساب وضوابط تق�يم أداء الطالب لبعض الكليات 
       والتخصصات التي تسمح ط�يعة الد�اسة فيها بذلك وفق الالئحة المنظمة.

٥.    اقت�اح موعيد االمتحانات والتنظيمات الخاصة �إج�اءها.
٦.    تكو�ن لجنة �تعاون مع األقسام في �نظيم أعمال االختبار النهائي، وتكون مهامها م�اجعة كشوف رصد 

       الدرجات وتسليمها للجنة المختصة خالل مدة ال ت��د عن ثالثة أيام من تا��خ اختبار المق�ر.
٧.    ضمان اج�اءات س��ة اإلختبا�ات المختلفة.

٨.    تحديد مدة االختبار التح��ري النهائي بناًء على توصية مجلس القسم المختص على أال تقل عن ساعة وال 
       ت��د عن ثالث ساعات.

٩.    تحديد درجة األعمال الفصلية بحيث ال تقل عن (٣٠٪) من الدرجة النهائية بناًء على مقت�ح مجالس األقسام.
١٠.   إسناد مهمة وضع اختبار نهائي لمق�ر أو تصحيحه لعضو هيئة تد��س خالف مدرس المق�ر بناًء على توصية 

        مجلس القسم عند االقتضاء.
١١.   الموافقة على إعادة تصحيح أو�اق اإلجابة خالل فترة ال �تعدى بداية اختبا�ات الفصل التالي.

١٢.   الموافقة على اس�ثناء مق��ات الندوات واألبحاث والمق��ات العملية من االختبا�ات والتقدي�ات، وتحديد 
        قياس تحصيل الطالب / الطالبة في هذه المق��ات.

١٣.   الموافقة على إعطاء الطلبة فرصة اختبار نهائي بد�ل خالل فترة ال �تجاوز نهاية الفصل الد�اسي التالي 
         وفقًا لالئحة المنظمة.

١٤.   البت في األمور الطال�ية التي تدخل في اختصاصه، والتوصية فيما عدا ذلك حسب اللوائح.
١٥.   التوصية لمجلس الجامعة �إعطاء فرصة �ابعة للطالب الذي حصل على ثالثة انذا�ات م�تالية على األكثر 
          النخفاض معدله الت�اكمي عن المعدل المحدد للتخ�ج (مقبول) لمن يمكنه رفع معدله الت�اكمي بد�استه 

        المق��ات المتاحة.
١٦.   الموافقة على تحديد مق��ات مناسبة يدرسها الطالب / الطالبة لرفع معدله الت�اكمي في حالة نجاحه 

        في المق��ات المطلوبة للتخ�ج ورسوبه في المعدل بناء على توصية مجلس القسم.
١٧.    إعادة قيد الطالب/ الطالبات وفقًا لالئحة المنظمة.

١٨.   الموافقة على معادلة المق��ات التي درسها الطالب / الطالبة خا�ج الجامعة بناًء على توصية األقسام 
         العلمية وفقًا لالئحة المنظمة.

١٩.   اعتماد قوائم الحرمان ورفع الحرمان عن الطالب/ الطالبات لدخول االختبار النهائي وفقًا لالئحة المنظمة 
٢٠.   الموافقة بناًء على توصية مجلس القسم على أن يتضمن االختبار النهائي في أي مق�ر اختبا�ات عملية 

        أو شفوية، ويحدد الدرجات التي تخصص لها من درجات االختبار النهائي.
٢١.   التوصية �إعطاء الطالب / الطالبة المفصول بسبب استنفاذ ضعف مدة البرنامج أو اإلنذا�ات فرصة 

         إلكمال د�استه وفقًا لالئحة المنظمة.
٢٢.   التوصية بالموافقة على قبول تحو�ل الطالب / الطالبة إلى الجامعة من جامعة أخرى معترف بها أو من 

        كلية ألخرى داخل الجامعة، أو من تخصص ألخر وفقًا لالئحة المنظمة لذلك.
٢٣.   النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو عميد الكلية في هذا المجال, وإبداء ال�أي والمقترحات.
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٢٤.  مناقشة مقترحات تشكيل لجان اعداد الخطط االست�ا�يجية والتنفيذية بالكلية والتوصية بما يلزم.
٢٥.  م�اجعة الخطط االست�ا�يجية وب�امج التد��ب وأنشطة التوعية بمجال التطو�ر والجودة والتوصية بما يلزم. 

٢٦.  التوصية �إق�ار اللوائح الداخلية التنفيذية واألدلة المختلفة بالكلية.
٢٧.  االطالع على تقا��ر �تائج القياس والتقويم ومنج�ات الخطط التنفيذية بالكلية والتوصية باأل�اء والمقترحات.
٢٨.  التوصية بما يلزم فيما يتعلق بأنشطة ضمان الجودة وسياسا�ها بالكلية، والتنسيق مع الوحدات التنظيمية 

        المعنية بالكلية وخارجها.
٢٩.  د�اسة مقترحات التقدم لالعتماد وإق�ار النماذج الالزمة والتوصية بما يلزم.

٣٠.  تق�يم الصعوبات والمشاكل التي تواجه الكلية فيما يتعلق بالتطو�ر والجودة واقت�اح الحلول الممكنة.
٣١.  االطالع على �تائج تقا��ر تحليل استبانات استطالع �أي المستفيد�ن والتوصية بما يلزم.

٣٢.  مناقشة مقترحات خطط التطو�ر والتحسين المستمر للعمليات واألنشطة المختلفة على مستوى الكلية، 
        والتوصية بما يلزم.

٣٣.  النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو عميد الكلية في هذا المجال, وإبداء ال�أي والمقترحات.
٢- الد�اسات العليا والبحث العلمي (ان وجدت):

١.   اقت�اح على مجلس الجامعة بالتنسيق مع عمادة الد�اسات العليا أعداد الطالب والطالبات الذ�ن يمكن 
      قبولهم بب�امج الد�اسات العليا المختلفة. 

٢.   تأ�يد توصية مجلس القسم �إضافة ش�وط أخرى ي�اها ض�و��ة للقبول بب�امج الد�اسات العليا المختلفة.
٣.   تأ�يد توصية القسم بقبول الحاصلين على تقد�ر (جيد) للقبول بمرحلة الماجستير في بعض ب�امج الد�اسات 
       العليا التي يحددها مجلس الجامعة على أال يقل معدل الطالب / الطالبة في كل األحوال عن (جيد جدًا) 

       في مق��ات التخصص لمرحلة البكالو��وس.
٤.   التوصية بقبول الطالب / الطالبة لد�اسة أحد ب�امج الد�اسات العليا في غير مجال تخصصه.

٥.   اقت�اح المق��ات المطلوبة للحصول على الدبلوم العالي ومسمى الشهادة.
٦.   الموافقة على االختبا�ات البديلة والمق��ات التي �تطلب د�استها أكثر من فصل د�اسي في مق��ات 

      الد�اسات العليا.
٧.   التوصية بتشكيل لجنتي اإلش�اف والمناقشة على الرسائل العلمية.

٨.  التوصية باجتياز طالب/طالبة الماجستير اختبا�ًا تح����ًا وشفويًا شامًال في التخصص الرئيس والتخصصات 
       الفرعية ( إن وجدت ) ، على أن تعقد لجنة متخصصة وفق قواعد يقرها مجلس الجامعة لطلبة الد�اسات 

       العليا، بعد اجتيازه جميع المق��ات المطلوبة وفقًا لالئحة المنظمة.
٩.   تأ�يد اقت�اح مجلس القسم فيما يخص اختيار أسم المشرف على الرسالة والمشرف المساعد إن وجد، أو 

       أسماء أعضاء لجنة اإلش�اف مع تحديد رئيسها.
١٠.  التوصية بكتابة الرسائل العلمية بلغة غير اللغة العر�ية في بعض التخصصات مع تقديم ملخص واف باللغة 

       العر�ية.
١١.  التوصية بأن يقوم باإلش�اف على الرسائل العلمية مشرفون من ذوي الخب�ات المتميزة والكفاية العلمية 

        في مجال البحث العلمي بالتخصص األكاديمي من غير أعضاء هيئة التد��س بالجامعة.
١٢.  الموافقة على تعد�ل لجنة اإلش�اف �إضافة مشرف بد�ل على الرسالة العلمية في حال عدم تمكن 

        المشرف من االستم�ار في االش�اف أو وفا�ه أو ا�تهاء خدمته بالجامعة.
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١٣.   الموافقة على اقت�اح مجلس القسم �إضافة بد�ل للمشرف للمشاركة في لجنة المناقشة في حالة عدم 
        تمكن المشرف من المشاركة لوفا�ه أو ا�تهاء خدمته أو تواجده في مهمة خا�ج البالد لفترة طويلة.

١٤.   التوصية �إعادة قيد الطالب / الطالبة في حالة إلغاء قيده، إذا قدم عذر يقبله مجلس الكلية.
١٥. التوصية بمنح الطالب / الطالبة فرصة إضافية واحدة لفصل د�اسي واحد أو فصلين د�اس�ين كحد 

           أقصى، وعدم فصله عندما ينخفض معدله الت�اكمي عن تقد�ر (جيد جدًا) لمدة فصل�ين د�اس�ين م�تال�ين 
         بناء على توصية مجلس القسم.

١٦. التوصية بمنح الطالب / الطالبة فرصة إضافية ال ت��د عن فصلين د�اس�ين بناًء على توصية مجلس القسم  
         المبنية على تق��ر المشرف على رسالة الطالب / الطالبة الجامعية في حال عدم حصول الطالب / الطالبة 

        على الدرجة خالل الحد األقصى للمدة المحددة للحصول عليها.
١٧. التوصية بقبول تحو�ل الطالب / الطالبة إلى الجامعة من جامعة أخرى معترف بها ومن تخصص آلخر 

          داخل الجامعة وفقًا لالئحة المنظمة.
١٨.   التوصية بمعادلة الوحدات الد�اسية التي درسها الطالب / الطالبة المحول من جامعة أخرى معترف بها 

         وفقًا لالئحة المنظمة لذلك.
١٩.   تشجيع إج�اء البحوث العلمية و�نسيقها �ين أقسام الكلية, والعمل على نشرها.

٢٠.   اقت�اح خطط التد��ب واالبتعاث لمنسوبي الكلية.
٢١. التوصية للجنة االبتعاث بالجامعة بابتعاث المحاض��ن والمعيد�ن.

٢٢. التوصية بالموافقة على تغ�ير المبتعث لتخصصه أو جامعته أو بلد الد�اسة بناءًا على ما تم رفعه من 
         مجلس القسم.

٢٣. التوصية �إنهاء بعثة المبتعث في الحاالت التالية:
•  تغ�ير تخصصه أو جامعته أو مقر د�استه من دون موافقة المجلس.

•  عدم قدرته على مواصلة الد�اسة وفقًا للتقا��ر المقدمة من مجلس القسم المختص المتعلقة بسير 
    د�استه. 

•  مخالفة األنظمة أو التعليمات أو االمتناع عن �نفيذها. 
•  عدم الحصول على المؤهل المطلوب في المدة المحددة. 

•  ثبوت توقف المبتعث عن الد�اسة أو ترك مقر الد�اسة بدون عذر مقبول. 
•  التقدم بطلب إنهاء البعثة والعودة إلى المملكة العر�ية السعودية. 

٢٤. الرفع بتق��ر عن حالة مبتعثي الكلية المتعث��ن في د�استهم بعد مضي نصف المدة المق�رة لالبتعاث.
٢٥. إعداد تق��ر سنوي مفصل عن وضع االبتعاث في الكلية يتم رفعه لمجلس الجامعة.

٢٦. الموافقة على الرحلة العلمية للمبتعث للخا�ج وللداخل أ�ناء إعداد الرسالة وبعد موافقة المشرف وفقًا 
          لالئحة المنظمة. 

٢٧. اقت�اح تمديد فترة االبتعاث األصلية من الداخل أو الخا�ج لطالب / طالبات الد�اسات العليا من منسوبي 
          الكلية بناًء على توصية المشرف و وفقًا لالئحة المنظمة.

٢٨.   النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو عميد الكلية في هذا المجال, وإبداء ال�أي 
         والمقترحات.
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     و�تلخص صالحيات مجلس الكلية فيما يخص شؤون أعضاء هيئة التد��س السعود�ين ومن في حكمهم 
فيما يلي:

١. التوصية بتع�ين أعضاء هيئة التد��س والمحاض��ن والمعيد�ن ومدرسي اللغة ومساعدي الباحثين.
٢. التوصية بالموافقة على عمل عضو هيئة التد��س كمستشار غير متف�غ في الجهات الحكومية أو القطاع 

       الخاص أو المنظمات اإلقليمية أو الدولية لمدة سنة قابلة للتجديد، وكذلك التجديد بذلك.
٣. التوصية �إعارة خدمات عضو هيئة التد��س ومن في حكمه وفقًا لالئحة المنظمة.

٤. التوصية بالتع�ين على رتبة أستاذ مساعد من دون اشت�اط الحصول على درجة الدكتو�اه في التخصصات 
        التي ال تمنح فيها الدكتو�اه وفقًا لالئحة المنظمة.

٥. التوصية برفع طلبات الترقية المقدمة من أعضاء هيئة التد��س بالقسم لمجلس الكلية، مصحوبًا باقت�اح 
       أسماء عدد من المحكمين المتخصصين لتق�يم اال�تاج العلمي بما ال يقل عددهم عن ثمانية محكمين بعد 

       النظر فيه والتحقق من استيفائه للش�وط واإلج�اءات وفقًا لالئحة المنظمة. 
٦. التوصية بصرف بدل وحدات تد��سية إذا �اد عدد الوحدات التد��سية لعضو هيئة التد��س ومن في حكمه 

       عن النصاب المق�ر.

٣- خدمة المجتمع:
١.  م�اجعة خطط تفعيل أنشطة المسؤولية المجتمعية على مستوى الكلية.

٢.  االطالع على تقا��ر أنشطة المسؤولية المجتمعية بالكلية والتوصية بما يلزم.
٣.  التوصية بتع��ز الش�اكات والتعاون �ين الكلية وكيانات المجتمع الخارجي، على كافة المستويات وفي 

      شتى المجاالت.
٤.  د�اسة مقترحات االستفادة من خب�ات منسوبي الكلية المتمي��ن في إ�احة االستشا�ات التخصصية 

      لمنسوبي المجتمع.
اليا�ها المختلفة داخل الجامعة وخارجها  ٥.  دعم مشاركة الكلية في أنشطة المسؤولية المجتمعية وفعَّ

      وبخاصٍة األعمال التطوعية.
٦.  إق�ار المباد�ات المقترحة من منسوبي الكلية لحل مشكالت وقضايا المجتمع ذات االرتباط ورفعها لصاحب 

     الصالحية أو التوصية بما يلزم. 
٧.  مناقشة المقترحات التطوي��ة المرتبطة بالتنمية المستدامة ذات العالقة بالكلية والرفع لصاحب الصالحية 

     أو التوصية بما يلزم.
٨.   النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو عميد الكلية في هذا المجال, وإبداء ال�أي والمقترحات.

أ- صالحيات مجلس الكلية فيما يخص شؤون أعضاء هيئة التد��س السعود�ين: 

٤- الشؤون اإلدا��ة:

شؤون أعضاء هيئة التد��س السعود�ين، ومن في حكمهم, فحسب اللوائح يقصد بعضو هيئة التد��س :
١.  األستاذ.                ٢.  االستاذ المشارك.        ٣.  األستاذ المساعد.

    ويقصد بمن في حكم عضو هيئة التد��س:
٢.  المعيدون.                  ٣.  مدرسو اللغة.          ٤.  مساعدو الباحثين. ١.  المحاض�ون. 



١٣الدليل التنظيمي لكليات جامعة �يشة

ب- مجال شؤون أعضاء هيئة التد��س غير السعود�ين ومن في حكمهم (المتعاقد�ن):

غير  من  الجامعة  في  يعمل  "من  بأنه:  (المتعاقد)  تع��ف  على  السعود�ين  غير  توظيف  الئحة  نصت      
السعود�ين بموجب عقد وفق الئحة توظيف غير السعود�ين" و�تلخص صالحيات مجلس الكلية فيما يلي:

١. التوصية بالتجاوز عن الحد األعلى للعمر (ستين سنة ميالدية) عند توظيف المتعاقد�ن وفقًا لالئحة.
٢. التوصية باحتساب الخب�ات في غير التد��س الجامعي إذا كانت في مجال التخصص وبعد المؤهل 

       العلمي الذي تم التعاقد معه على أساسه بواقع سنة لكل سنتين، وذلك ألغ�اض التوظيف كما يجوز 
       التوصية باحتسابها ألغ�اض الترقية بعد موافقة المجلس العلمي.

٣. رفع توصية لمد�ر الجامعة للموافقة على حضور عضو هيئة التد��س مؤتم�ًا أو ندوة علمية دون أن �تحمل 
       الجامعة أي نفقات.

٤. النظر في ترقية عضو هيئة التد��س بناًء على توصية مجلس القسم المختص، وترشيح عدد من المحكمين 
       المتخصصين ال يقل عن ثمانية محكمين ممن رشحهم مجلس القسم أو من سواهم.

٥. التوصية ب��ادة مكافأة نهاية الخدمة بحد أقصى (١٠٠٪) وفقًا لالئحة المنظمة.
٦.    التوصية بال��ادة االس�ثنائية ألعضاء هيئة التد��س من المتعاقد�ن وفقًا للوائح المنظمة.

٧.  النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو عميد الكلية في هذا المجال, وإبداء ال�أي والمقترحات.

٧. التوصية بالموافقة على مشاركة عضو هيئة التد��س في المؤتم�ات والندوات التي تعقد داخل المملكة 
       وخارجها.

٨. التوصية �إيفاد عضو هيئة التد��س في "مهمة علمية" خا�ج مقر الجامعة وكذلك مهمة علمية للتد��س 
        خا�ج المملكة وفقًا لالئحة المنظمة. 

٩. التوصية بالسماح لعضو هيئة التد��س بالسفر إلج�اء بحوث في جامعة غير جامعته خالل االجازة الصيفية 
       وفقًا لالئحة المنظمة.

١٠. التوصية بنقل عضو هيئة التد��س ومن في حكمه في نطاق تخصصه العلمي من قسم إلى أخر داخل 
         الكلية، ومن كلية ألخرى داخل نطاق الجامعة أو ألي وظيفة خا�ج الجامعة.

١١. التوصية بقبول استقالة عضو هيئة التد��س ومن في حكمه أو إحالته إلى التقاعد بناء على طلبه.
١٢. التوصية باالستعانة بأسا�ذة غير متفرغين لفترة ال ت��د عن سنتين قابلة للتجديد.

١٣. التوصية بمنح األستاذ غير المتف�غ مكافأة تعادل أول مربوط الرتبة العلمية التي كان عليها، فإن لم يكن 
          من أعضاء هيئة التد��س السابقين، فيحدد مجلس الجامعة مقدار المكافأة بما ال يتجاوز أول مربوط رتبة 

          أستاذ مساعد.
١٤. التوصية بندب عضو هيئة التد��س ومن في حكمه للعمل لدى الجهات الحكومية.

١٥. التوصية باالستعانة بالكفاءات السعودية المتميزة خا�ج الجامعة من غير الموظفين للقيام بالتد��س في 
           كليات الجامعة ومعاهدها وم�اكزها وتحديد مكافآ�هم بما ال يتجاوز �ا�ب الدرجة األولى من رتبة أستاذ 

         مساعد.
١٦. التوصية بحصول عضو هيئة التد��س على "إجازة تف�غ علمي" لمدة عام د�اسي أو فصل د�اسي واحد 

          وفقًا لالئحة المنظمة واالطالع على التق��ر المقدم عن إنجا�ا�ه من مجلس القسم.
١٧. التوصية بالتمديد أو التعاقد لعضو هيئة التد��س بعد ا�تهاء الخدمة، وبعد موافقة مجلس الكلية.

١٨. النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو عميد الكلية في هذا المجال, وإبداء ال�أي والمقترحات.
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الفصل الثاني:
عمادة الكلية 
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١- عميد الكلية:
  ُيعين عميد الكلية من أعضاء هيئة التد��س السعود�ين المتمي��ن بالكفاءة العلمية واإلدا��ة بق�ار من و��ر 

التعليم بناًء على ترشيح مد�ر الجامعة، ويكون التع�ين لمدة سنتين قابلة للتجديد.     
    و�رتبط إدا��ًا بمد�ر الجامعة، و�رتبط بوكالء الجامعة كل في تخصصه، ويعتبر عضو بمجلس الجامعة.

المهام والصالحيات:
    يتولى العميد إدارة شؤون الكلية على كافة المستويات، و�رفع إلى مد�ر الجامعة في نهاية كل عام 
أو  او وكالؤها  أو مد�رها  الجامعة  به مجلس  الكلية, و�نفيذ ما يكلفه  أنشطة ومنج�ات  تق���ًا عن  جامعي 

مجلس الكلية، وله صالحيات طبقًا لنظام التعليم ولوائحه المعتمدة وما يستجد عليه وفقًا للمجاالت التالية:

١- الشؤون التعليمية والتطو�ر:
١.   اإلش�اف على سير العملية التعليمية، و�نفيذ خططها وتطو�ر ب�امجها التعليمية.

٢.   اإلش�اف على مختلف األنشطة الطال�ية بالكلية.
٣.   اإلش�اف العام وم�اقبة أعمال االمتحانات. 

٤.   اإلش�اف على تط�يق الب�امج التعليمية والخطط الد�اسية في الكلية.
٥.   التوصية بالموافقة على قبول تحو�ل الطالب / الطالبة إلى الجامعة من جامعة أخرى معترف بها أو من 
    كلية ألخرى داخل الجامعة، أو من تخصص ألخر، في حدود الصالحيات الممنوحة له وفقًا لالئحة المنظمة.

٦.   التوصية بالموافقة على السماح للطالب / الطالبة بالد�اسة كطالب �ائر، في حدود الصالحيات الممنوحة 
      له وفقًا لالئحة المنظمة .

٧.   التوصية بالموافقة على االعتذار (حذف) الطالب / الطالبة عن مق�ر أو أكثر بالفصل الد�اسي أو اإلنسحاب 
      منه، في حدود الصالحيات الممنوحة له وفقًا لالئحة المنظمة.

٨. التوصية بالموافقة على تأجيل الد�اسة أو اعتذار الطالب / الطالبة عن فصل د�اسي ما, بحيث ال �تجاوز مدة 
    التأجيل أو االعتذار فصلين د�اس�ين م�تال�ين أو بحد أقصى ثالثة فصول غير م�تالية، وفي حدود الصالحيات 

     الممنوحة له وفقًا لالئحة المنظمة.
٩.  اإلش�اف على إعداد الخطة االست�ا�يجية والخطط التشغيلية للكلية في ضوء الخطة االست�ا�يجية للجامعة 

      ومتابعة �نفيذها.
١٠. تط�يق نظم الجودة ولوائحها وتهيئة أعمالها والسعي للحصول على االعتمادات المختلفة.

١١. متابعة �نفيذ أنشطة ضمان الجودة وسياستها فيما يتعلق بشؤون الكلية.
١٢. اعداد خطط التحسين والتطو�ر المستمر ألنشطة الكلية في جميع ممارسيها وفق التغذية ال�اجعة 

       ومقترحات التحسين ومتابعة �نفيذها.
١٣. التوصية بحضور منسوبي الكلية الدو�ات التد���ية داخل الجامعة وخارجها.

أوًال: العمادة

كيان أكاديمي �نظيمي ضمن هيكل الكلية يتضمن أنشطة عديدة في مجاالت متعددة منوط برئاسته وإدارة
شؤونه عميد الكلية.
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٢- الد�اسات العليا والبحث العلمي (إن وجدت):
١.    الرفع لمجلس الكلية بما �رد من مجالس األقسام العلمية والتوصية بالموافقة فيما يتعلق بالد�اسات 

       العليا والبحث العلمي، في حدود الصالحيات الممنوحة له وفقًا لالئحة المنظمة لذلك.
٢.   تشجيع منسوبي الكلية من الباحثين على إج�اء ونشر البحوث في تخصصات الكلية المختلفة.

٣.   التوصية بالعرض على مجلس الكلية لما �رد اليه من اللجان التنفيذية ومجالس األقسام بالكلية بشأن 
       المبتعثين والمتدر�ين من منسوبي الكلية أو التوصية بالموافقة في حدود الصالحيات الممنوحة له وفقًا 

      للوائح المنظمة.
٤.   مخاطبة وكيل الجامعة للد�اسات العليا حسب توصيات مجلس الكلية المعتمد من مد�ر الجامعة.

٣- خدمة المجتمع:
١. دعم وتع��ز الش�اكات والتعاون �ين الكلية والمؤسسات التعليمية والبحثية داخل وخا�ج المجتمع.

٢. تفعيل المسؤولية المجتمعية للكلية تجاه المجتمع داخل وخا�ج الكلية والجامعة.
٣.    التوصية بالعرض على مجلس الكلية لم�اجعة خطط تفعيل األنشطة المجتمعية على مستوى الكلية.

٤.    التوصية بالعرض على مجلس الكلية لما �رد من تقا��ر أنشطة المسؤلية المجتمعية لالطالع والتوصية بما 
       يلزم.

٥.    التوصية بالعرض على مجلس الكلية لما �رد من مقترحات االستفادة من خب�ات منسوبي الكلية في مجال 
       االستشا�ات التخصصية لمنسوبي المجتمع للد�اسة واإلفادة.

٦.   التوصية بالعرض على مجلس الكلية لما �رد إليه بشأن المباد�ات المجتمعية المقترحة من منسوبي الكلية 
      للتوصية بما يلزم.

٧.   التوصية بالعرض على مجلس الكلية لما �رد إليه من مقترحات تطوي��ة مرتبطة بالتنمية المستدامة ذات 
      العالقة بالكلية للمناقشة والتوصية بما يلزم.

٤- الشؤون اإلدا��ة:
١. رئاسة مجلس الكلية واإلش�اف على �نظيم شؤونه، ومتابعة �نفيذ ق�ا�ا�ه ورفع محاضر جلسا�ه إلى مد�ر 

        الجامعة طبقًا للوائح وأنظمة و�ارة التعليم.
٢. المصادقة على محاضر اجتماعات مجالس األقسام، وله الحق في االعت�اض على ق�ا�ا�ها خالل (١٥) �ومًا 

       من تا��خ استالمه لها. 
٣. تع��ز العالقات الداخلية والخارجية مع الكلية في كافة المجاالت .

٤. اإلش�اف على توفير كل متطلبات الكلية التعليمية والبحثية واإلدا��ة والمالية وغيرها.
٥. الرفع لصاحب الصالحية بالمسائل التأدي�ية والمخالفات فيما يتعلق بالطلبة ومنسوبي الكلية وفقًا 

       لألنظمة واللوائح.
٦. إعداد تق��ر دوري شامل عن سير العمل بالكلية وما يتضمنه من األنشطة التد��سية والنشاط العلمي 
       ألعضاء هيئة التد��س ومن في حكمهم واألداء األكاديمي واإلداري والبحثي بالكلية، ورفعه لمد�ر 

       الجامعة. 
٧. اإلش�اف على إدارة شؤون الكلية في كافة العمليات بما فيها العملية التعليمية والبحثية واإلدا��ة 

       والمالية والثقافية.
٨. �نسيق أعمال المجلس االستشاري للكلية وتفعيل توصيا�ه كلما أمكن.
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 ٩.  العمل على �نمية وتع��ز الموارد المالية الذا�ية للكلية وتحسين صورتها الذهنية لدى المستفيد�ن.
١٠. اإلش�اف على تخطيط وإعداد موازنة الكلية وكذلك تقا��ر المي�انية السنوية.

١١. تشكيل اللجان الالزمة لمتابعة �نفيذ أنشطة وأعمال الكلية. 
١٢. تمثيل الكلية داخل الجامعة وخارجها.

١٣. القيام بما يفوضه فيه مجلس الكلية من مهامه.
١٤. متابعة �نفيذ ق�ا�ات مجلس الجامعة فيما يتعلق بشؤون الكلية وما يكلفه به مد�ر الجامعة, بما يحقق 

          أهداف وسياسات الجامعة.
١٥. العرض على مجلس الكلية لما �رد إليه من مجالس األقسام بشأن استقطاب أعضاء هيئة تد��س متمي��ن 

          في التخصصات العلمية بالكلية.
١٦.    المحافظة على ممتلكات الكلية، وضبط النظام واالنضباط داخل الكلية.

١٧.    متابعة �نفيذ توصيات مجلس الكلية.
١٨.    تق�يم أداء وكالء الكلية و�ؤساء األقسام العلمية ومد�اء و�ؤساء الوحدات التابعة له، وم�اجعة واعتماد 

          تقا��ر األداء الوظيفي التي يعدها وكالء الكلية و�ؤساء األقسام.
١٩.    العرض على مجلس الكلية بشأن تشكيل اللجان المشكلة من قبل الوكالء و�ؤساء األقسام التابعة لها 

         الالزمة ألداء أعمال الكلية، واعتماد ق�ا�ا�ها وتوصيا�ها.
٢٠.    رفع توصية بتع�ين وكالء الكلية و�ؤساء ومشرفات األقسام العلمية إلى مد�ر الجامعة.

٢١.    تفويض صالحيا�ه وفًقا للضوابط ولوائح العمل الجامعية.
٢٢.    التوصية لمد�ر الجامعة بصرف سلفة مستديمة لإلنفاق على أنشطة الكلية وفق قواعد إج�اءات صرف 

          السلف في الجامعة. 
٢٣.    إصدار الق�ا�ات الداخلية التي يتطلبها حسن سير العمل بالكلية وفقًا لألنظمة واللوائح.

٢٤.    اعتماد منح اإلجا�ات العادية واالضط�ا��ة واالس�ثنائية لمنسوبي الكلية من أعضاء هيئة التد��س ومن 
          في حكمهم، بالتنسيق مع عمادة الموارد البش��ة وفًقا للنظام.

٢٥.   اعتماد طلبات الش�اء بالكلية وفقًا لصالحيا�ه، وفي ضوء األنظمة واللوائح المنظمة.
٢٦.   التوصية �إنهاء عقود أعضاء هيئة التد��س غير السعود�ين بالتنسيق مع �ؤساء األقسام المعنية حسب 

         اآللية المعتمدة.
٢٧.   اعتماد الصرف على متطلبات العمل في الكلية من موازنة الكلية. 

٢٨.   التوصية بالتكليف الداخلي والخارجي لمنسوبي الكلية.
٢٩.   التوصية بالتكليف بالعمل خا�ج الدوام الرسمي لمنسوبي الكلية.

٣٠.   التوصية بصرف االستحقاقات للعمل خا�ج الدوام لمنسوبي الكلية.
٣١.   العرض على مجلس الكلية لما �رد إليه من مجالس األقسام بشأن التمديد لعضو هيئة التد��س أو التعاقد 

         معه بعد ا�تهاء خدمته أو تقاعده.
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٢- المجالس االستشا��ة للكلية:

أوًال: المجلس االستشاري بالكلية:

أ- التع��ف:
       هيئة استشا��ة بالكلية تهدف إلى تعميق جسور التواصل وتع��ز الش�اكة �ين الكلية ومؤسسات المجتمع 
المحلي العامة والخاصة؛ للمساهمة في التحسين المستمر لب�امج الكلية األكاديمية وربطها بمتطلبات سوق 
االعتماد  متطلبات  من  ويعتبر  االست�ا�يجية،  خططها  وتقويم  المستقبلية  سياسا�ها  توجيه  وفي  العمل، 

األكاديمي, وتم تفعيل أنشطته وفق اإلج�اءات التالية:
١. يصدر ق�ار من مد�ر الجامعة بالئحة موحدة لتشكيل المجالس االستشا��ة بجميع كليات الجامعة.

٢. يتم ترشيح أعضاء المجلس االستشاري للكلية من قبل مجلس الكلية، بحيث يجب أال  يقل عدد أعضائه عن 
        ثالثة عشر عضًوا وُيعتمد التشكيل من مد�ر الجامعة، ويكون تشكيل المجلس على النحو التالي: 

• عميد الكلية 
• وكالء الكلية 

• �ؤساء األقسام العلمية
• أعضاء من ذوي الخبرة في قطاعات األعمال المرتبطة بتخصصات الكلية (عام-خاص) من داخل

      المملكة أو خارجها.
•ممثلون عن الطالب/الطالبات وخ��جي وخ��جات الكلية المتمي��ن . 

٣.    يختار المجلس في جلسته األولى الرئيس على أن يكون وكيل الكلية للشؤون التعليمية والتطو�ر أميًنا 
       للمجلس. 

٤.    يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على األقل سنوًيا، ويس�ثني ذلك عند الل�وم. 
٥.    يجوز عقد جلسات المجلس داخل الكلية أو خارجها، كما يجوز له دعوة من �رى من خا�ج المجلس لحضور

       جلسا�ه. 
٦.    تكون عضوية المجلس عامين قابلة للتجديد. 

٧.    ُيمنح أعضاء المجلس شهادة تقد�ر عند ا�تهاء مدة عضويتهم في المجلس.
٨.   تقوم الجامعة بدفع تكاليف استضافة اعضاء المجلس من خا�ج المحافظة (النقل واالقامة واالعاشة)  

      بدون صرف مكافأت. 
٩.   يقدم رئيس المجلس تقا��ر دو��ة لوكالة الجامعة للتطو�ر والجودة بخصوص متابعة �نفيذ التوصيات التي 

      اقترحها المجلس االستشاري بعد موافقة مجلس الكلية على هذه التوصيات ودخولها حيز التنفيذ.

ب- األنشطة والصالحيات:
١. المساهمة في إعداد وتطو�ر �ؤية الكلية ورسالتها وأهدافها، وم�اجعتها، وتقديم مقترحات لرسم 

       است�ا�يجيا�ها وتفعيل سياسا�ها األكاديمية والمالية واإلدا��ة.
٢. المساهمة في إعداد و�نفيذ الخطط االست�ا�يجية والتنفيذية للكلية، من خالل تقديم �ؤى حول استش�اف 

       مستقبل الكلية، وتقديم مقترحات تسهم في مواجهة متطلبا�ه وتحديا�ه. 
٣. تقديم المقترحات بشأن الهيكل والدليل التنظيمي للكلية.

٤. تقديم المقترحات بشأن نظام الحوكمة بالكلية.
٥. تقديم المقترحات بشأن، إلغاء أو استحداث أقسام وب�امج جديدة بالكلية، أو تطو�رها.
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٦. تقديم مباد�ات ومقترحات تحققي ربط الخ��� بمتطلبات سوق العمل (كميًا-كيفيًا)، وتسويقه محليًا 
        ودوليًا.

٧. المساهمة في تطو�ر الب�امج والمناهج وتدويلها، وفق متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. 
٨. واألكاديمية للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

٩. اقت�اح آليات لتعميق الش�اكة �ين الكلية والمجتمع المحلي والعالمي، تهدف إلى إيجاد حلول 
        لمشكالت المجتمع بصورة تكاملية بما يحقق االستفادة التبادلية للطرفين، ويفتح آفاق االس�ثمار في 

       الموارد للجامعة. 
١٠. تقديم المقترحات الهادفة لتنويع مصادر الدخل للكلية. 

١١. اإلسهام في وضع آلية للتنسيق إلقامة مش�وعات مشتركة �ين الكلية وقطاعات المجتمع. 
١٢. تقديم االستشا�ات العلمية ألقسام الكلية في مش�وعا�ها البحثية والتطوي��ة والمجتمعية.

١٣. دعم المباد�ات المجتمعية للجامعة.
١٤. السعي لتحقيق السمعة الجيدة للجامعة في المجتمع المحلى والوطني واالقليمي والدولي. 

ثانيًا : المجلس االستشاري الطالبي بالكلية:

أ- التع��ف:
بما يحقق تطو�ر  الجامعي  الق�ار  الفعالة في  الطال�ية  المشاركة      هيئة استشا��ة تعمل على تحقيق 
من  لهم  يقدم  لما  والطالبات  الطالب  نظر  ووجهات  احتياجات  وتلمس  واألكاديمية،  التعليمية  العملية 

خدمات, تهدف الى ما يلي:
١. توثيق التواصل الفعال �ين طالب وطالبات الجامعة ومتخذي الق�ار، وكسر الحواجز �ينهما.

٢. تق��ب وجهات النظر �ين إدارة الكلية والجامعة وطالب وطالبات الجامعة.
٣. توعية طالب وطالبات الكلية بمعزى األمور الخاصة ببعض اإلج�اءات الشائكة لد�هم.

٤. نقل صورة واقعية لواقع العملية التعليمية والتربوية لقيادات الجامعة، ومناقشة القضايا المرتبطة بها 
        والعمل على المشكالت المرتبطة بها بالتعاون مع إدارة الجامعة.

٥. �نمية �وح القيادة لدى طالب وطالبات الجامعة �إش�اكهم في صنع الق�ار وتحمل المسئولية.
٦. تفعيل مبدأ المشاركة والح��ة في التع�ير المسؤول عن ال�أي في ال�يئة الجامعية.

٧. �نمية الشعور باال�تماء للجامعة لدى طالب وطالبات الجامعة وربطهم بأنشطتها المختلفة.
٨. تحقيق مساهمة طالب وطالبات الجامعة في عمليات التطو�ر والتغ�ير.

٩. دعم األنشطة الطال�ية بما يحقق المشاركة في بناء الشخصية المتكاملة للطالب والطالبات و�نميتها 
       في شتى المجاالت بما يتوافق مع مبادئ الش��عة اإلسالمية.

١٠. تفعيل �وح التعاون ومفهوم العمل الجماعي �ين الطالب والطالبات. 
ب- التشكيل :

١. يشكل المجلس االستشاري الطالبي بالكلية لمدة عامين ويتكون من :
• عميد الكلية (رئيسًا)

• وكيل الكلية للشؤون األكاديمية (نائبًا)
• وكيلة الكلية لشؤون الطالبا ت (عضوًا)

• ممثل من الطالب والطالبات لكل قسم من أقسام الكلية (عضوًا)
• يتم اختيار أحد أعضاء التد��س او اداري (أمينا للمجلس)
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٣- الوحدات والمكا�ب التابعة لعميد الكلية:

أ - وحدة التوعية الفك��ة:
وحدة إرشادية توعوية يشرف عليها عميد الكلية مباشرة, ومناطة بالتنسيق مع ادارة التوعية الفك��ة التابعة 

لمد�ر الجامعة, وتقوم بالمهام التالية:
١. متابعة �نفيذ األنشطة واإلج�اءات وفق است�ا�يجيات الجامعة لألمن الفكري.

٢. تفعيل فعاليات التحصين الفكري والترسيخ العقدي والتأصيل العلمي الذي يحقق الوسطية الشرعية. 
٣. التخطيط إلعداد الب�امج والد�وات واألنشطة الطال�ية والعلمية المنتظمة المحققة ألهداف إدارة 

        التوعية المجتمعية فك��ًا، القائمة على جانبي التأصيل العلمي ودفع الشبهات.
٤. التنسيق �ين الجهات واإلدا�ات المختلفة داخل وخا�ج الجامعة لتحقيق أهداف اإلدارة.

٥. استكتاب العلماء والباحثين في المسائل المتعلقة بالفكر المعاصر.
٦. الم�اجعة الدو��ة والتقويم المستمر لب�امج وأنشطة اإلدارة من جوانبها المختلفة.

٧. السعي لتحقيق الوعي المجتمعي باالستفادة من وسائل التواصل االجتماعي في ذلك.
٨. استقطاب ذوي الخبرة والتخصص في التوعية الفك��ة لتنفيذ ب�امجها بعد أخذ الموافقات الالزمة.

ب - وحدة ��ادة األعمال:
بالجامعة  بتنويع مصادر الدخل والتنسيق ألنشطته مع الجهات ذات العالقة  كيان �نظيمي فرعي منوط 
ويتولى االش�اف عليها احد أعضاء هيئة التد��س ممن لد�هم خبرة وتميز في ��ادة االعمال ويكون ارتباطه 
بوكيل الكلية للشؤون التعليمية والتطو�ر, وتساعده منسقة من شطر الطالبات تمتلك خب�ات مما�لة و�تبع 

وكيلة الكلية لشؤون الطالبات.

٢.   يجتمع المجلس بشكل دوري بحد أدنى مرة كل شهر خالل الفصل الد�اسي الواحد، أو حسب ما يقتضيه 
       األمر

٣.   تطبق ش�وط الختيار المترشح للمجلس االستشاري من الطالب والطالبات.
• يتسم بالسمعة الحسنة واألخالق الرفيعة.

• أن يكون منتظمًا في الد�اسة بالجامعة.
• يتميز بالتفوق العلمي فيجب أال يقل معدله الت�اكمي عن (٣٫٥) من (٥).

• أن يكون له مشاركات فعالة في األنشطة الطال�ية.
• أال يكون قد وقعت عليه عقوبة تأدي�ية من الجامعة أو خارجها.

ج- األنشطة والصالحيات:
ل من أجله. ١. تفعيل دور المجلس في تحقيق األهداف الذي شكِّ

٢. تمثيل طالب/طالبات الكلية أمام الجهات ذات العالقة في المحافل الرسمية داخل الجامعة وخارجها.
٣. التعرف على احتياجات طالب/ طالبات الكلية ومشكالتهم ومناقشتها مع أصحاب الق�ار.

٤.  تقديم المباد�ات والمقترحات وال�ؤى التطوي��ة في الخطط واألنظمة واإلج�اءات والنشاطات في 
        كافة المجاالت المرتبطة بالطالب والخدمات المقدمة لهم.

٥. المشاركة في صناعة الق�ا�ات ذات العالقة بطالب/ طالبات الجامعة من خالل إبداء ال�أي.
٦. العمل على تطو�ر واالرتقاء بالخدمات الطال�ية في شتى المجاالت، وتل�ية احتياجات طالب وطالبات 

       الجامعة بصورة مستمرة.
٧. تع��ز الب�امج والفعاليات المرتبطة بالطالب والطالبات في جميع أنحاء الكلية.
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ويكلفان من عميد الكلية بناء على ترشيح وكيل الكلية المختص وتقوم باألنشطة التالية:
تعميق ثقافة االبتكار و��ادة اإلعمال والملكية الفك��ة وحمايتها، ومفهوم اقتصاد المعرفة على   .١

        مستوى الكلية والمجتمع.
تشجيع الطلالب والطالبات والخ��جين للعمل ال��ادي وبناء المشا��ع الصغيرة بما يتيح ايجاد فرص عمل.  .٢

اليات وب�امج توعوية وإعالنات دو��ة في مجاالت الموهبة  إلب�از مواهبهم من خالل  �نفيذ مناشط وفعَّ  .٣
       االبتكار و��ادة األعمال.

ا�احة فرص التعليم وب�امج التد��ب لمنسوبي الكلية في مجاالت �نمية اإلبداع واالبتكار والتفكير   .٤
       ال��ادي والموهبة ورعايتها.

إقامة الش�اكات المحلية والدولية مع المؤسسات والم�اكز العلمية والتقنية المرموقة واالستفادة   .٥
       منها في الجوانب العلمية والتط�يقية.

تفعيل الش�اكة المجتمعية عن ط��ق دعم المشا��ع ذات الفكر الجديد بحيث تخدم الطالب والطالبات   .٦
       والخ��جين وأسرهم وتكون المشا��ع �توافق مع احتياجات سوق العمل.

دعم األفكار المبتكرة والمشا��ع اإلبداعية في إدارة األعمال وتهيئة ال�يئة المناسبة لها وتطو�رها،   .٧
       وتقديمها لسوق العمل من خالل حاضنات األعمال.

اعداد النماذج المتكاملة من النواحي الفنية ود�اسات للجدوى االقتصادية للمش�وعات ال��ادية   .٨
       الصغيرة وعرضها على الجهات ذات العالقة بالجامعة.

تع��ز األنشطة البحثية والتي تعتمد على المعرفة واألساليب التقنية المتطورة.  .٩

ج - وحدة العالقات العامة واالعالم:
   كيان �نظيمي إداري رئيس، يد�ره موظف إداري ترجع تبعيته لعميد الكلية، وتعاونه مساعدة إدا��ة بمقر 
المتعلقة  األعمال  بكافة  القيام  عن  الوحدة مسؤولة  الطالبات، وهذه  لشؤون  الكلية  وكيلة  �تبع  الطالبات 
بالفاعليات والمحافل داخل الكلية، والتواصل مع جهات االعالم لنشر تلك الفاعليات، و�نظيم استقبال الوفود 
التي ت�ور الكلية، ومتابعة مستلزمات �نظيم اللقاءات والمؤتم�ات داخل الكلية، من خالل األنشطة واإلج�اءات 

التالية:
١. التنسيق مع الجهات المختصة للفعاليات والمحافل.

٢. توفير احتياجات الفعاليات المحافل.
٣. دعوة الضيوف واستقبالهم وضيافتهم.

٤. التواصل مع جهات االعالم لنشر الفعاليات والمحافل.
٥.  التنسيق والتنظيم أ�ناء إقامة المحافل والفعاليات.

٦.  إصدار النش�ات والمجالت والنش�ات واللوحات الخاصة بالكلية.
٧. �نفيذ ما يكلفه به عميد الكلية من أعمال.

د- مكتب عميد الكلية:
يضم مجموعة من اإلدا��ين، يتم ترشيحهم من مد�ر إدارة الكلية ويصدر ق�ار بتع�ينهم وتبعيتهم من عميد الكلية 

للقيام بأعمال السكرتا��ة ال�تنفيذية واالتصاالت اإلدا��ة والتقنية لمكتب العميد.
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ثانيًا: وكاالت الكلية

استناًدا للوائح المنظمه يجوز أن يكون لكل كلية وكيل أو أكثر من اعضاء هيئة التد��س السعود�ين المتمي��ن 
الكلية،  ترشيح عميد  بناًء على  للتجديد  الجامعة لمدة سنتين قابلة  يعينهم مد�ر  العلمية واإلدا��ة  بالكفاءة 
ويعاون الوكيل العميد في أعماله، وينوب أقدم الوكالء (عند تعددهم) عن العميد أ�ناء غيابه، أو خلو منصبه، 
المفعلة  الكلية  بمهام وكاالت  يقوم  واحد  الكلية، وفي حال وجود وكيل  أمانة مجلس  أحدهم  ويتولى 
كوكالة الشؤون التعليمية والتطو�ر, والد�اسات العليا والبحث العلمي (إن وجدت) وبناًء عليه يتكون الهيكل 

التنظيمي لكليات جامعة �يشة من ثالث وكاالت على النحو التالي:

١- وكالة الكلية للشؤون التعليمية والتطو�ر:
أ- التع��ف:

    كيان �نظيمي أكاديمي رئيس ضمن هيكل الكلية منوط بمعاونة العميد في إدارة الشؤون التعليمية 
والتطو�ر بالكلية، �هدف إلى تحقيق التطو�ر والتحسين المستمر ل�يئة العمل التعليمي، وتحسين الخدمات 

الطال�ية في الكلية لتحقيق التميز في األداء، وضمان جودة العملية التعليمية، والتأهيل لالعتماد.
    وي�أس الوكالة وكيل الكلية للشؤون التعليمية والتطو�ر وهو عضو هيئة تد��س متميز يعين بق�ار من مد�ر 
المعتمدة في مجاالت شؤون  التعليمية، و�نفيذ السياسات والب�امج  العملية  الجامعة ويقوم بمتابعة سير 
الطالب والطالبات والخدمات التعليمية المساعدة وتحقيق األهداف المحددة لها، وكافة ممارسات ضمان 
مباشرة  بالعميد  ادا��ًا  و�رتبط  والتقويم,  القياس  وعمليات  االست�ا�يجي  التخطيط  إج�اءات  وكذلك  الجودة 

وهو أحد أعضاء مجلس الكلية.

ب- األنشطة والصالحيات:
١. التأكد من الت�ام الكلية بتط�يق أفضل الممارسات في مجال الشؤون التعليمية والتطو�ر في الكلية 

        حسب معا�ير الجودة واالعتماد المعترف بها.
٢. متابعة وإدارة الشؤون التعليمية والتطو�ر للكلية. 

٣. دعم العملية التعليمية من خالل العمل على توفير �يئة أكاديمية جاذبة ومحفزة لتحقيق أعلى معا�ير 
       الجودة في االتعليم والتعلم.

٤. العمل على تطو�ر الب�امج والخطط الد�اسية، واستحداث الب�امج األكاديمية التي تلبي احتياجات سوق 
       العمل. 

٥. تحقيق جودة العملية التعليمية للطلبة في مرحلة الد�اسات الجامعية، والجوانب والخدمات األكاديمية 
       المرتبطة بها. 

٦. تفعيل ممارسات المسؤولية المجتمعية للكلية.
٧.    متابعة �نفيذ القواعد التنفيذية لالئحة الد�اسة واالختبا�ات للمرحلة الجامعية.

٨.    ترشيح مشرفي الوحدات التابعة، لوكالته.
٩.   اقت�اح تشكيل اللجان التابعة لوكالة الكلية للشؤون التعليمية والتطو�ر، ومتابعة أنشطتها.

١٠. متابعة أنشطة الوحدات التابعة لوكالة الكلية للشؤون التعليمية والتطو�ر.
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١١. متابعة سير االختبا�ات النهائية وتشكيل لجانها،بالتنسيق مع األقسام العلمية وعمادة القبول والتسجيل.
١٢. متابعة طلبات التأجيل واالعتذار عن الد�اسة، وكذلك عمليات الحذف واإلضافة وفقًا لألنظمة والق�ا�ات 

          الصادرة بهذا الخصوص.
١٣. عرض طلبات التمديد وإعادة القيد واالختبا�ات البديلة لطالب المرحـلة الجامعية على اللجـــنة التنفيذية 

          للشؤون األكاديمية بالكلية حسب اللوائح المنظمة لذلك.
١٤. متابعة تو��ع الطلبة على أقسام الكلية المختلفة بالتنسيق مع األقسام.

١٦. متابعة عملية معادلة المق��ات الد�اسية.
١٧. متابعة إعداد قوائم الحرمان، وقوائم الخ��جين، والرفع بها حسب اللوائح واألنظمة.

١٨. بناء أنظمة تواصل مع الخ��جين بما يحقق تقديم الخدمات المناسبة لهم، ويقدم مؤش�ات تغذية �اجـعة 
          لمدى جودة الخ��� في سوق العمل بما يسهم في تطو�ر المــخرجات التعــليمية للب�امج والمقــ��ات.

١٩. متابعة فعاليات األسبوع التع��في لطالب المرحلة الجامعية بالكلية.
٢٠. متابعة الطلبة وإرشادهم، وحل القضايا المتعلقة بالتحصيل األكاديمي.

٢١. رفع تقا��ر دو��ة لعميد الكلية عن سير العمل بالوحدات التابعة له وفقًا للمهام المناطة به، والصعوبات 
          التي تواجهها.

٢٢. التنسيق مع وحدات الكلية في المجاالت ذات العالقة.
٢٣. متابعة الشؤون المالية والعهد المخصصة للوكالة وب�امجها وفقًا لالئحة المنظمة واألنظمة. 

٢٤. متابعة أنشطة خدمة المجتمع واالتعليم المستمر بالكلية.
٢٥. متابعة �نفيذ جودة تصميم و�نفيذ وتقويم الب�امج األكاديمية.

٢٦. متابعة تحديث موقع الكلية فيما يخص شؤون الوكالة والوحدات اإلدا��ة التابعة لها. 
٢٧. �نفيذ ما يكلفه به عميد الكلية من أعمال.

٢٨. المشاركة في اقت�اح ضوابط القبول والتحــو�ل ومتابعــة �نفيذها بعد اعتمادها من الجهات المختصة.
٢٩. التوصية �إعتماد الجداول الد�اسية المقدمة من األقسام األكاديمية بالكلية.

٣٠. إق�ار ��ادة عدد الطلبة في الشعب بالتنسيق مع األقسام المعنية وعمادة القبول والتسجيل.
٣١. متابعة القضايا الطال�ية حسب الحاجة إلى ذلك وفقًا لالئحة المنظمة واألنظمة.

٣٢. ترشيح مشرفو الوحدات واألقسام التابعة له والتوصية بتع�ينهم.
٣٣. مخاطبة الجهات ذات العالقة داخل الجامعة في اختصاص ونطاق عمل الوكالة.

٣٤. إصدار الق�ا�ات الداخلية التي يقتضيها سير العمل في وكالة الكلية ووحدا�ها وفقًا لألنظــمة واللوائح.
٣٥. تقويم أداء منسوبي الوكالة.

٣٦. التوصية بالموافقة على اإلجازة االعتيادية واالضط�ا��ة لمنسوبي الوحدات التابعة للوكالة. 
٣٧. التوصية بالموافقة على الصرف من مي�انية وعهدة الوكالة وفقًا لالئحة المنظمة.

٣٨.    التوصية بالموافقة على فتح شعب جديدة وفقا لطلب األقسام بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل.
٣٩. دعم األقسام والوحدات وتأهيلهم لتط�يق معا�ير الجودة واالعتماد.

٤٠. تأهيل وبناء القد�ات األكاديمية واإلدا��ة والفنية من منسوبي الكلية.
٤١. إج�اء عمليات القياس والتقويم بصورة مستمرة على المســــتويات (األكاديمية-اإلدا��ة-الفنية) لضمان 

          االلت�ام بمعا�ير االعتماد األكاديمي.
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٤٢. متابعة الت�ام األقسام والوحدات اإلدا��ة بالكلية والم�اكز التابعة لها بقواعد ومعا�ير وش�وط االعتماد 
          األكاديمي، وصياغة الضوابط التي تكفل تط�يقها.

٤٣. إعداد الخطط االست�ا�يجية والتطوي��ة للكلية في ضوء الخطة االست�ا�يجية للجامعة ومتابعـة تط�يقها.
٤٤. وضع خطة �نفيذية لضمان تحقيق التطو�ر والجودة والتأهيل لالعتماد والتميز بالكلية.

٤٥.    �نظيم عمليات القياس والتقويم وتحقيق الجودة للحصول على االعتماد بالكلية وتجديده.
٤٦.    ضمان تفعيل ب�امج الجودة والتميز بالكلية, وب�امــج التد��ب والتق�يم ومتطلبات االعــتماد األكــاديمي 

          بالكلية.
٤٧.    متابعة �نفيذ توصيات الهيئات واللجان ذات االرتباط بعمليات التطو�ر والجودة واالعتماد والتميز.

٤٨. التوجيه بتحديد االحتياجات التد���ية المختلفة المتخصصة لمنسوبي الكلية والتنسيق مع الجهات المعنية 
          لتنفيذها.

٤٩. اقت�اح الخطط الزمنية للم�اجعة الدو��ة لمعا�ير الجودة المعتمدة لضمان التحسين المســــتمر في أداء 
          األقسام العلمية والوحدات اإلدا��ة بالكلية.

٥٠. د�اسة الصعوبات والمشكالت التي تواجه ب�امج الوكالة واقت�اح الحلول الجيدة لها.
٥١. متابعة إعداد التق��ر السنوي للكلية وتو��عه على الجهات المختصة بعد اق�اره من العميد.

٥٢. وضع آلية للتعرف بتوقعات ومتطلبات ومستوى رضا عمالء الكلية (الداخل�ين والخارج�ين) وإبالغها إلى 
          كل األقسام األكاديمية والوحدات اإلدا��ة ذات العالقة.

٥٣.    �نفيذ ومتابعة تقويم وتطو�ر األداء التد��سي لعضو هيئة التد��س، ومساعدته لتحقيق التميز المـــهني 
          والعلمي.

ج- الوحدات التنظيمية اإلدا��ة التابعة لوكالة الكلية للشؤون التعليمية والتطو�ر: 
(١)-  وحدة الشؤون التعليمية :

      كيان �نظيمي فرعي منوط بدعم وتحقيق جودة عمليتي االتعليم والتعلم بكل عناصرها، ويتولى االش�اف 
على الوحدة عضو هيئة تد��س متميز في الشؤون التعليمية، ويكون ارتباطه بوكيل الكلية للشؤون التعليمية 
والتطو�ر، وتساعده منسقة من شطر الطالبات تمتلك نفس الممي�ات �تبع وكيلة الكلية لشؤون الطالبات، 

ويكلفان من عميد الكلية بناء على ترشيح وكيل الكلية المختص وتقوم الوحدة بمتابعة ما يلي: 
١. تطو�ر الب�امج والخطط الد�اسية وتطو�رها.

٢. �نفيذ الئحة الد�اسة واالختبا�ات
٣. إعداد الجداول الد�اسية.

٤. �نظيم عملية التسجيل والحذف واإلضافة لمق��ات الكلية المختلفة.
٥. أعمال االختبا�ات.

٦. األداء األكاديمي للب�امج األكاديمية وأعضاء هيئة التد��س والطالب.
٧. �نفيذ أنشطة التد��ب الميداني.

٨. كافة اإلج�اءات المتعلقة بالمعامل والمختب�ات ووالوسائل التعليمية، وتوفير احتياجات الب�امج، ومتابعة 
       أدائها وجاه��تها لمتطلبات الد�اسة.

٩. التنسيق مع جهات التوظيف لمواءمة الب�امج األكاديمية مع سوق العمل، والتأكد من تل�يتها لمتطلبات 
       سوق العمل.
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(٢)-  وحدة الشؤون الطال�ية: 
      كيان �نظيمي فرعي يتولى التنسيق ومتابعةالشؤون الطال�ية بالكلية، ويتولى االش�اف على الوحدة 
عضو هيئة تد��س متميز في الشؤون الطال�ية، ويكون ارتباطه بوكيل الكلية للشؤون التعليمية والتطو�ر، 
وتساعده منسقة من شطر الطالبات تمتلك نفس الممي�ات �تبع وكيلة الكلية لشؤون الطالبات، ويكلفان من 

عميد الكلية بناء على ترشيح وكيل الكلية المختص وتقوم الوحدة بما يلي:
١. متابعة دعم حقوق الطالب على أسس �توافق مع األنظمة واللوائح المطبقة بالجامعة و�نمية ثقافة 

         العدل واإلنصاف �ين الطالب، وتقديم االستشا�ات الالزمة لهم وتبصيرهم بحقوقهم الجامعية والحصول 
       عليها من خالل القنوات النظامية.

٢. متابعة وضع خطة األنشطة الالصفية و�نفيذها.
٣. متابعة خطط اإلرشاد األكاديمي والنفسي واالجتماعي والعلمي للطالب ومتابعة �نفيذها.

٤. التنسيق مع صندوق الطالب بعمادة شؤون الطالب في آلية دعم األنشطة حسب اللوائح.
٥. متابعة ب�امج ذوي االحتياجات الخاصة (الموهو�ين-المعاقين-متعثري التعلم).

(٣)-  وحدة االتعلم االلكت�وني والتعليم عن بعد:
هيئة  أعضاء  لمساعدة  اإللكت�وني  التعليم  عمادة  مع  بالتنسيق  يقوم  فرعي  أكاديمي  �نظيمي  كيان      
التد��س والطالب على التفاعل في األنشطة التعليمية المقدمة عن التعليم اإللكت�وني، وتهيئة �يئة تعليم 
إلكت�وني متكاملة من خالل تقديم الدعم والمساندة ألعضاء هيئة التد��س والطالب بالكلية، ويشرف على 
االلكت�وني  التعلم  بمها�ات  د�اية  وعلى  التقني،  االستخدام  مجال  في  متميز  تد��س  هيئة  عضو  الوحدة 
وب�امجه وإدارة تعلمه، ويكون ارتباطه بوكيل الكلية للشؤون التعليمية والتطو�ر، وتساعده منسقة من شطر 
بناء على  الكلية  الطالبات، ويكلفان من عميد  الكلية لشؤون  �تبع وكيلة  الممي�ات  تمتلك نفس  الطالبات 

ترشيح وكيل الكلية المختص وتقوم الوحدة بما يلي:
١. قياس احتياجات أعضاء هيئة التد��س والطالب بالكلية في مجال التعلم االلكت�وني والتعليم عن بعد.

٢. تحديد احتياجات الكلية من التجهي�ات التكنولوجية واألجهزة الحديثة.
٣. إعداد الخطة االست�ا�يجية للوحدة.

٤. التنسيق والمشاركة في �نفيذ الدو�ات التد���ية بناًء على خطة الوحدة في مجال التعلم االلكت�وني 
    بالتعاون مع عمادة االتعلم االلكت�وني بالجامعة.

٥. تقديم الدعم الفني لمنسوبي الكلية والفئات المستهدفة في كافة برمجيات التعلم االلكت�وني.
٦. نشر ثقافة تكنولوجيا االتعلم اإللكت�وني وب�امجها �ين أعضاء هيئة التد��س والطلبة في الكلية.

٧. تحديث �يانات وأنشطة التعلم االلكت�وني للكلية على موقع الجامعة.



٢٦الدليل التنظيمي لكليات جامعة �يشة

(٤)-  وحدة المسؤولية المجتمعية:
    كيان �نظيمي فرعي يختص بالتخطيط والتنظيم لتنفيذ أنشطة المسؤولية المجتمعية المقدمة من الكلية 
ومنسو�يها بهدف االرتقاء بالخدمات التي يمكن للكلية تقديمها لمؤسسات وأف�اد المجتمع داخل الجامعة 
المجتمع  قد�ات  و�نمية  المستفيد�ن،  آ�اء  على  بناء  والخدمات  الب�امج  لهذه  الدوري  والتقويم  وخارجها، 
معا�ير  ذات  فعالة  وتقنيات  مؤهلة  بكوادر  وتد���ية  �ثقيفية  ب�امج  تقديم  خالل  من  المختلفة  ومؤسسا�ه 
وجودة متميزة. يتولى االش�اف على الوحدة عضو هيئة تد��س متميز في العمل المجتمعي ولديه مها�ات 
ا�صال عالية المستوى وعالقات مجتمعية مرموقة، ويكون ارتباطه بوكيل الكلية للشؤون التعليمية والتطو�ر، 
وتساعده منسقة من شطر الطالبات تمتلك نفس الممي�ات �تبع وكيلة الكلية لشؤون الطالبات، ويكلفان من 

عميد الكلية بناء على ترشيح وكيل الكلية المختص وتقوم الوحدة بمهام التالية:
١. قياس احتياجات مؤسسات المجتمع وأف�اده، وحث وتشجيع منسوبي الكلية على المشاركة، وتقديم 

       فعاليات وأنشطة تلبي تلك االحتياجات.
٢. تحديد أهم قضايا المجتمع ومشكالته ذات االرتباط بب�امج الكلية والمساهمة في حلها بمقترحات جيدة، 

       وتقديم د�اسات تط�يقية لخدمة المجتمع.
٣. المشاركة في اعداد و�نفيذ أنشطة خطة الكلية للمسؤولية المجتمعية .

٤. رصد و�نظيم وتوثيق أنشطة خدمة المجتمع المقدمة من الكلية وتطو�رها.
٥. تشجيع المباد�ات المتميزة الخاصة بأنشطة خدمة المجتمع المرتبطة بب�امج وأنشطة الكلية.

٦. تفعيل العمل التطوعي، ونشر ثقافته �ين منسوبي الكلية في مؤسسات المجتمع المختلفة والمرتبط 
       بب�امج ومخرجات الكلية.

٧. التنسيق والمشاركة في �نفيذ ب�امج ودو�ات تد���ية إلكساب منسوبي الكلية المعارف والمها�ات 
       المتعلقة بتفعيل المسؤولية المجتمعية.

٨. إش�اك الجهات ذات العالقة بالب�امج التي تقدمها الكلية في صناعة الق�ا�ات الخاصة بتطو�ر أداء الكلية 
       تجاه المجتمع ومؤسسا�ه، وإش�اك ممثلين عنهم في اللجان االستشا��ة للكلية، واالستعانة بخب�اء 

       ومستشا��ن من مؤسسات المجتمع وأف�اده لدعم بعض أنشطة الكلية.
٩. العمل على بناء ش�اكات فاعلة مع المؤسسات التعليمية على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية.

١٠.  إعداد قواعد �يانات �تضمن مؤسسات المجتمع واحتياجا�ها وتحديثها باستم�ار.
١١.  تقديم معلومات عن الخدمات التي يمكن أن تقدمها الكلية في مجال المسؤولية المجتمعية 

        لمؤسسات المجتمع المحلي.
١٢.  حث منسوبي الكلية على المشاركة في مجالس أو لجان مؤسسات المجتمع المحلي.

١٣.  توفير قنوات فعالة للتواصل مع المستفيد�ن من خدمات الكلية.
١٤.  تقويم االنشطة والفعاليات المرتبطة بخدمة المجتمع.
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(٥)-  وحدة التطو�ر وضمان الجودة:
     كيان �نظيمي فرعي منوط بنشر وترسيخ ثقافة الجودة والتميز واالعتماد �ين منسوبي الكلية، والتأكد من 
المعا�ير  وتطو�ر  وبناء  تحديد  الى  باالضافة  ذلك،  لتحقيق  المناسب  الدعم  وتقديم  صحيحة،  بصورة  تط�يقها 
الكلية, وكذلك جمع و�نظيم وأرشفة وتصنيف  بتطو�ر  الخاصة  التد��ب والقياس والتقويم  ومتابعة عمليات 
الد�اسات والمعلومات الوثائقية وقياس معدالت الرضا للمستفيد�ن, ويتولى االش�اف على الوحدة عضو هيئة 
تد��س لديه خبرة ومتميز في األعمال المرتبطة بالجودة واالعتماد، ويفضل من اجتاز دو�ات في هذا المجال، 
ويكون ارتباطه بوكيل الكلية للشؤون التعليمية والتطو�ر، وتساعده منسقة من شطر الطالبات تمتلك نفس 
الممي�ات �تبع وكيلة الكلية لشؤون الطالبات، ويكلفان من عميد الكلية بناء على ترشيح وكيل الكلية المختص 

وتقوم بما يلي:
١. اقت�اح ل�ؤية ورسالة الكلية مع منسوبي الكلية، وتحديثها عند الحاجة.

٢. اقت�اح النظام الداخلي للعمل في وحدة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي واالختصاصات والتوصيف 
       العام لمهام وواجبات منسوبي الوحدة.

٣. المشاركة في إعداد الخطط االست�ا�يجية والتطوي��ة للكلية و�نفيذها ومتابعتها في ضوء الخطة 
       االست�ا�يجية للجامعة.

٤. اقت�اح خطط ووضع سياسات وأهداف تحقق معا�ير االعتماد لب�امج الكلية في ضوء الخطة االست�ا�يجية.
٥. اقت�اح الخطط الالزمة لالعتماد األكاديمي على مستوى الكلية ومتابعة �نفيذها. 

٦. ترسيخ ثقافة الجودة واالعتماد ونشرها.
٧. متابعة تقا��ر الم�اجعة الداخلية لعمليات الجودة واالعتماد األكاديمي، ووضع الخطط الالزمة للتحسين.

٨. جمع ال�يانات والمعلومات بشكل مستمر عن أنشطة وب�امج وفعاليات الجودة في الكلية.
٩. تأهيل الكوادر للعمل على تحقيق الجودة والحصول على االعتماد.

١٠.  تقديم الدعم الفني لمش�وعات التطو�ر والتميز بالكلية, وكذلك االستشا�ات لألقسام العلمية وجميع 
       وحدات الكلية في القياس والتقويم للتحسين المستمر لتحقيق الجودة والتميز في المجاالت الفنية 

       واالدا��ة واألكاديمية المرتبطة بقضايا الجودة، والتواصل مع هيئات االعتماد المحلية واإلقليمية 
       والدولية, والمشاركة في مثيالتها بالجامعة.

١١.  اقت�اح الخطط المرحلية المناسبة للم�اجعة الدو��ة لمعا�ير الجودة المعتمدة لضمان التحسين المستمر 
        في أداء األقسام العلمية والوحدات اإلدا��ة بالكلية.

١٢.  التأكد من إعداد الملفات االلكت�ونية طبقًا النماذج المعتمدة لهيئة التقويم لجميع المق��ات بجميع 
        األقسام العلمية.

١٣.  التواصل مع الجهات المعنية الستيفاء متطلبات االعتماد األكاديمي.
١٤.  متابعة ��ارة خب�اء وهيئات االعتماد األكاديمي لألقسام العلمية بالكلية.

١٥.  إعداد التق��ر السنوي للكلية ود�استه مع وكيل الكلية للشؤون التعليمية والتطو�ر.
١٦.  وضع آلية لتحديد توقعات المستفيد�ن (العمالء الداخل�ين والخارج�ين) للكلية وتحديد متطلبات الوفاء بها 
        ووضع خطط لتحقيق رضاهم، وتجاوز توقعا�هم بالتنسيق مع األقسام العلمية والوحدات اإلدا��ة المعنية 

        ذات العالقة. 
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١٧. متابعة تحديث الموقع االلكت�وني للكلية والتنسيق مع عمادة التطو�ر والجودة فيما يخص األنشطة 
          والفعاليات الخاصة بالتطو�ر وضمان الجودة.

١٨. رسم سياسات وأهداف القياس والتقويم األكاديمي واإلداري على مستوى الكلية. 
١٩. تحديد وبناء مقا�يس ومعا�ير القياس والتقويم بالكلية على أسس علمية، والعمل على �نويع أساليب 

          القياس وتبني األساليب الحديثة في مجال القياس وتقويم األداء (األكاديمي – اإلداري).
٢٠. تفعيل استخدام المقا�يس بصورة الكت�ونية, والتأكد من استخدام النماذج المحدثة للمركز الوطني 

          للتقويم واالعتماد األكاديمي.
٢١. نشر ثقافة القياس والتقويم من خالل عقد الدو�ات التد���ية وورش العمل.

٢٢. إج�اء المسح الميداني وجمع وتحليل �يانات استطالعات �أي الطالب واعضاء هيئة التد��س واإلدا��ين 
          والفن�ين وجهات التوظيف, ومتابعة عمليات التقويم في أقسام ووحدات الكلية المختلفة.

٢٣. م�اجعة �تائج تقويم األداء بالكلية, واإلعالن عن �تائج تقويم األداء بالكلية بشكل دوري.  
٢٤. متابعة إج�اء د�اسات قياس رضا المستفيد�ن من ب�امج وأنشطة الكلية.  

٢٥. إعداد تقا��ر �تائج التقويم لوحدات الكلية ألغ�اض التحسين والتطو�ر المستمر.
٢٦.    رصد االحتياجات التد���ية لمنسوبي الكلية من أعضاء هيئة التد��س والموظفين والطلبة، بالتنسيق مع 

         عمادة التطو�ر والجودة وعمادة الموارد البش��ة ومتابعة �نفيذها.
٢٧.    توفير التجهي�ات والمستلزمات التد���ية بالتنسيق مع المعن�ين,  والتع��ف واإلعالن عن الب�امج التد���ية, 

         و�نظيمها ومتابعة �نفيذها وتقويمها.
٢٨.    تجميع الوثائق والمعلومات وتصنيفها واالحتفاظ بها ورقًيا وإلكت�ونًيا وتقديمها إلى كافة وحدات 

         الكلية والجهات األخرى ذات العالقة.
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٢- وكالة الكلية للد�اسات العليا والبحث العلمي (ان وجدت):
أ - التع��ف:

كيان �نظيمي رئيسي ضمن هيكل الكلية منوط بجميع األمور المتعلقة بالد�اسات العليا والبحث العلمي 
داخل الكلية، وتطو�ر األداء المرتبط بممارسا�ها.

    وي�أس الوكالة وكيل الكلية للد�اسات العليا والبحث العلمي وهو عضو هيئة تد��س متميز في مجال 
البحث العلمي وله د�اية وافية باإلدارة، يعين بق�ار من مد�ر الجامعة ويكلف باإلش�اف على سير العملية 

التعليمية واألكاديمية والبحثية لطلبة الد�اسات العليا والوحدات التابعة له في الكلية، و�رتبط بعميد 
الكلية كما أنه أحد أعضاء مجلس الكلية. 

ب - األنشطة والصالحيات:

١. رفع نسب مشاركة االقسام العلمية في ط�ح وتطو�ر ب�امج نوعية للد�اسات العليا تخدم اهداف 
        الجامعة العلمية والبحثية. 

٢. تطو�ر منظومة الد�اسات العليا عن ط��ق تقديم الخدمات االكاديمية والدعم لطالب الد�اسات العليا.
٣. نشر ثقافة البحث العلمي �ين أعضاء هيئة التد��س والطالب، ودعم تط�يق االخالقيات المرتبطة بها، 

        و��ادة اال�تاج البحثي كمًا وكيفًا.
٤. تطو�ر وتهيئة البنية التحتية بالكلية لمستلزمات البحث العلمي وب�امج الد�اسات العليا.

٥. تع��ز عالقات التعاون على المستوى المحلي والدولي مع الكليات المناظرة الع��قة عن ط��ق دعم 
        تبادل الخب�ات.

٦. تحسين المشاركة المجتمعية عن ط��ق تفعيل دور الكلية في مجال توظيف البحث العلمي لخدمة         
        المجتمع المحلي.

٧. التنسيق للمش�وعات المشتركة أو ا�فاقيات التعاون �ين الكلية ومؤسسات المجتمع وقطاعا�ه 
        (حكومي-خاص) التي ترتبط بط�يعة عمل الكلية.

٨. االرتقاء بالتصنيف الدولي عن ط��ق تشجيع ومتابعة النشر العلمي الدولي ألعضاء هيئة التد��س.
٩.    العمل على تيسير ومتابعة ابتعاث المعيد�ن والمحاض��ن إلى الجامعات المحلية والعالمية ذات 

       الشهرة األكاديمية والبحثية، وكذلك األمور المتعلقة بالمهام العلمية والتف�غ العلمي ألعضاء هيئة 
       التد��س.
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ويكلفان من عميد الكلية بناء على ترشيح وكيل الكلية المختص وتقوم باألنشطة التالية:
تعميق ثقافة االبتكار و��ادة اإلعمال والملكية الفك��ة وحمايتها، ومفهوم اقتصاد المعرفة على   .١

        مستوى الكلية والمجتمع.
تشجيع الطلالب والطالبات والخ��جين للعمل ال��ادي وبناء المشا��ع الصغيرة بما يتيح ايجاد فرص عمل.  .٢

اليات وب�امج توعوية وإعالنات دو��ة في مجاالت الموهبة  إلب�از مواهبهم من خالل  �نفيذ مناشط وفعَّ  .٣
       االبتكار و��ادة األعمال.

ا�احة فرص التعليم وب�امج التد��ب لمنسوبي الكلية في مجاالت �نمية اإلبداع واالبتكار والتفكير   .٤
       ال��ادي والموهبة ورعايتها.

إقامة الش�اكات المحلية والدولية مع المؤسسات والم�اكز العلمية والتقنية المرموقة واالستفادة   .٥
       منها في الجوانب العلمية والتط�يقية.

تفعيل الش�اكة المجتمعية عن ط��ق دعم المشا��ع ذات الفكر الجديد بحيث تخدم الطالب والطالبات   .٦
       والخ��جين وأسرهم وتكون المشا��ع �توافق مع احتياجات سوق العمل.

دعم األفكار المبتكرة والمشا��ع اإلبداعية في إدارة األعمال وتهيئة ال�يئة المناسبة لها وتطو�رها،   .٧
       وتقديمها لسوق العمل من خالل حاضنات األعمال.

اعداد النماذج المتكاملة من النواحي الفنية ود�اسات للجدوى االقتصادية للمش�وعات ال��ادية   .٨
       الصغيرة وعرضها على الجهات ذات العالقة بالجامعة.

تع��ز األنشطة البحثية والتي تعتمد على المعرفة واألساليب التقنية المتطورة.  .٩

ج - وحدة العالقات العامة واالعالم:
   كيان �نظيمي إداري رئيس، يد�ره موظف إداري ترجع تبعيته لعميد الكلية، وتعاونه مساعدة إدا��ة بمقر 
المتعلقة  األعمال  بكافة  القيام  عن  الوحدة مسؤولة  الطالبات، وهذه  لشؤون  الكلية  وكيلة  �تبع  الطالبات 
بالفاعليات والمحافل داخل الكلية، والتواصل مع جهات االعالم لنشر تلك الفاعليات، و�نظيم استقبال الوفود 
التي ت�ور الكلية، ومتابعة مستلزمات �نظيم اللقاءات والمؤتم�ات داخل الكلية، من خالل األنشطة واإلج�اءات 

التالية:
١. التنسيق مع الجهات المختصة للفعاليات والمحافل.

٢. توفير احتياجات الفعاليات المحافل.
٣. دعوة الضيوف واستقبالهم وضيافتهم.

٤. التواصل مع جهات االعالم لنشر الفعاليات والمحافل.
٥.  التنسيق والتنظيم أ�ناء إقامة المحافل والفعاليات.

٦.  إصدار النش�ات والمجالت والنش�ات واللوحات الخاصة بالكلية.
٧. �نفيذ ما يكلفه به عميد الكلية من أعمال.

د- مكتب عميد الكلية:
يضم مجموعة من اإلدا��ين، يتم ترشيحهم من مد�ر إدارة الكلية ويصدر ق�ار بتع�ينهم وتبعيتهم من عميد الكلية 

للقيام بأعمال السكرتا��ة ال�تنفيذية واالتصاالت اإلدا��ة والتقنية لمكتب العميد.

ج- الوحدات التابعة لوكالة الكلية للد�اسات العليا والبحث العلمي:
(١)- وحدة الد�اسات العليا: 

     كيان �نظيمي فرعي يختص باألمور المتعلقة بالد�اسات العليا، يتولى االش�اف عضو هيئة تد��س متميز 
على د�اية وخبرة باألمور المتعلقة بالد�اسات العليا واللوائح والقوانين المنظمة لها، ويكون ارتباطه بوكيل 
الكلية للد�اسات العليا والبحث العلمي، وتساعده منسقة من شطر الطالبات تمتلك نفس الممي�ات �تبع 
بناء على ترشيح وكيل الكلية المختص وتقوم  وكيلة الكلية لشؤون الطالبات، ويكلفان من عميد الكلية 

الوحدة بما يلي:
١. تشجيع االلتحاق بالد�اسات العليا.

٢. متابعة وم�اجعة إج�اءات التسجيل لخ��جي الجامعات.
٣. تطو�ر قد�ات أعضاء هيئة التد��س والهيئات المعاونة في مجال الد�اسات العليا لتحقيق جودة األداء 

       العلمي والبحثي لطالب الد�اسات العليا.
٤. متابعة أعمال االختبا�ات الخاصة بطالب الد�اسات العليا.

٥. إرشاد وتوجيه طالب الد�اسات العليا، وحل مشكالتهم.
٦. التنسيق مع عمادة الد�اسات العليا فيما يخص تط�يق اللوائح والقوانين المتعلقة بالد�اسات العليا.
٧. استقبال ملفات طالب الد�اسات العليا المتقدمين لعمادة الد�اسات العليا وتو��عها على األقسام 

       المختلفة في الكلية.
٨. المساهمة في تصميم ب�امج الد�اسات العليا المستحدثة والمطورة.

(٢)- وحدة البحث العلمي واالبتكار: 
هيئة  عضو  االش�اف  يتولى  واالبتكار،  العلمي  بالبحث  المتعلقة  باألمور  يختص  فرعي  �نظيمي  كيان      
تد��س، يفضل أن يكون على رتبة أستاذ، ومتميز في المجاالت ذات الصلة بالبحث العلمي واالبتكار، وعلى 
العلمي،  والبحث  العليا  للد�اسات  الكلية  بوكيل  ارتباطه  ويكون  لها،  المنظمة  والقوانين  باللوائح  د�اية 
وتساعده منسقة من شطر الطالبات تمتلك نفس الممي�ات �تبع وكيلة الكلية لشؤون الطالبات، ويكلفان 

من عميد الكلية بناء على ترشيح وكيل الكلية المختص وتقوم الوحدة بما يلي:
١. وضع خطط وفاعليات تفعيل البحث العلمي بالكلية.

٢. حصر احتياجات أعضاء هيئة التد��س من المها�ات الالزمة للبحث العلمي.
٣. حصر احتياجات البحث العلمي من التجهي�ات والمستلزمات.  

٤. تشجيع ومتابعة أعضاء هيئة التد��س لحضور الندوات والمؤتم�ات والفاعليات البحثية األخرى.
٥. تفعيل المشاركة والتعاون مع المؤسسات والم�اكز التعليمية والبحثية ومؤسسات المجتمع على 

       المستوى المحلى واإلقليمي والعالمي. 
٦. تشجيع البحث العلمي في الكلية.

٧. إعداد قائمة بأعضاء هيئة التد��س والباحثين المتمي��ن في التخصصات المختلفة، ورفعها للجهات ذات 
       الصلة تمهيدًا الستقطابهم للعمل بالكلية. 

٨. حصر البحوث واالبتكا�ات وب�اءات االخت�اع السنوية ألعضاء هيئة التد��س وتصنيفها.
٩. تق�يم األداء البحثي بالكلية.

١٠.  إعداد تق��ر عن أداء الكلية في مجال البحث العلمي لوكيل الكلية للد�اسات العليا والبحث العلمي.
١١.  توفير مناخ مناسب لتطو�ر مجاالت جديدة ومبتكرة للبحوث في التخصصات النادرة والمتميزة.
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(٣)- وحدة االبتعاث والتد��ب:  
    كيان �نظيمي فرعي يختص باألمور البحثية خا�ج إطار الجامعة سواء داخل المملكة أو خارجها، وترتبط 
بالعمل على تيسير ومتابعة ابتعاث المعيد�ن والمحاض��ن إلى الجامعات المحلية والعالمية ذات الشهرة 
األكاديمية والبحثية لنيل الدرجات العليا واكتساب المعرفة والخبرة وتطو�ر مها�ا�هم التعليمية والبحثية 
واللغوية، وكذلك األمور المتعلقة بالمهام العلمية والتف�غ العلمي ألعضاء هيئة التد��س، يتولى االش�اف 
له، ويكون  المنظمة  والقوانين  واللوائح  باالبتعاث،  الصلة  المجاالت ذات  تد��س متميز  في  عضو هيئة 
ارتباطه بوكيل الكلية للد�اسات العليا والبحث العلمي، وتساعده منسقة من شطر الطالبات تمتلك نفس 
الكلية  ترشيح وكيل  بناء على  الكلية  الطالبات، ويكلفان من عميد  الكلية لشؤون  �تبع وكيلة  الممي�ات 

المختص وتقوم الوحدة بالمهام التالية:
١. مخاطبة جميع األقسام لموافاة الوحدة بما يلي:

•  قائمة بكل المبتعثين (داخليا وخارجيا).
•  تقا��ر المشرفين الخارج�ين على المبتعثين.

• جميع ملفات المبتعثين.
• احتياجات األقسام من التخصصات.

٢. استيفاء احتياجات األقسام ومساندة المعيد�ن والمحاض��ن للحصول على القبول األكاديمي في 
       جامعات متميزة.

٣. تقديم دو�ات �ثقيفية وإرشادية للمحاض��ن والمبتعثين قبل االبتعاث.
٤. إعداد مقت�ح لخطة الكلية االست�ا�يجية لالبتعاث والتد��ب في ضوء الخطة االست�ا�يجية للجامعة، 

       واحتياجات الكلية.
٥. إعداد قوائم بالجامعات ذات السمعة العالمية في ضوء التخصصات المطلوبة.

٦.  التنسيق مع األقسام المعنية لمتابعة المبتعث في مقر البعثة في األمور التالية:
•  اقت�اح تمديد البعثة أو تغ�ير التخصص وغيرها من االج�اءات المتعلقة بالمبتعث.

•  مدى التقدم الد�اسي واألكاديمي بما يحقق الهدف المرجو من ابتعا�ه وذلك عن ط��ق التقا��ر 
المختلفة من المشرفين الخارج�ين والملحقيات الثقافية والتي ترد للوحدة من عمادة الد�اسات العليا.
٧.    اعداد تق��ر سنوي مفصل عن وضع االبتعاث والتد��ب على مستوى الكلية واألقسام العلمية ورفعه 

       الى صاحب الصالحية.
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٣- وكالة الكلية لشؤون الطالبات:
أ-التع��ف:

و�نفيذ  الكلية،  إدارة  على  العام  واإلش�اف  بالمساهمة  منوط  الكلية،  هيكل  ضمن  رئيس  �نظيمي  كيان 
السياسات والقواعد والق�ا�ات المتعلقة بالكلية فيما يخص جميع شؤون الطالبات.

    وي�أس الوكالة وكيلة الكلية لشؤون الطالبات، يتم تعينها بق�ار من مد�ر الجامعة، وترتبط بعميد الكلية 
مباشرة، وتختص بتس�ير شؤون الطالبات بما تقتضيه مصلحة العمل وفق اللوائح المنظمة، بالتنسيق مع وكالء 

الكلية و�ؤساء األقسام .وهي أحد أعضاء مجلس الكلية.
    ويساعد وكيلة الكلية لشؤون الطالبات إحدى أعضاء هيئة التد��س للطالبات، يتم تع�ينها بق�ار من مد�ر 
الجامعة بترشيح من العميد بناًء على توصية من وكيلة الكلية لشؤون الطالبات بمب��ات توضح ض�ورة االحتياج 
وتحديد المهام األساسية المتطلبة منها, وترتبط إدا��ًا بوكيلة الكلية لشؤون الطالبات وتختص بتنسيق العمل 

مع وكالء الكلية ومتابعة �نفيذ ما تفوضها فيه وكيلة الكلية.
    ويعاونهما في الشؤون االدا��ة أحد الموظفات التي يتم ترشيحها لمنصب مساعدة مد�ر إدارة الكلية حيث 

تقوم بالتنسيق مع مد�ر االدارة وتفوض في نفس مهامه بشطر الطالبات.
 

ب-األنشطة والصالحيات:

١. اإلش�اف على �نفيذ الخطة االست�ا�يجية للكلية بشطر الطالبات.
٢. المساهمة مع عميد الكلية في إدارة شؤون الكلية التعليمية والبحثية واإلدا��ة والمالية والثقافية  

        بشطر الطالبات.
٣. �نسيق وتطو�ر عالقات الكلية داخل وخا�ج الجامعة بشطر الطالبات.

٤. متابعة توفير كل متطلبات الكلية التعليمية والبحثية واإلدا��ة والمالية بشطر الطالبات.
٥. متابعة األداء األكاديمي واإلداري بجميع الكيانات التنظيمية بشطر الطالبات.

٦. �نفيذ ومتابعة توصيات مجلس الكلية، والمعتمدة ق�ا�ا�ها من الجامعة بشطر الطالبات.
٧. �نسيق و�نظيم العالقة اإلدا��ة والتنظيمية مع عميد ووكالء و�ؤساء أقسام الكلية كل في مجال 

        اختصاصه الوظيفي فيما يخص أقسام الطالبات.
٨. ترشيح مساعدة الوكيلة ومنسقات الوحدات، ومشرفات األقسام العلمية بالتنسيق مع رئيس القسم 

        المعني وعميد الكلية.
٩. ترشيح أعضاء هيئة التد��س للجان التنفيذية بالتنسيق مع عمادة الكلية.

١٠.  المشاركة في تقويم أداء منسوبات الكلية.
١١.  متابعة �نفيذ ما �وكل لها من عميد الكلية أو مجلس الكلية.

١٢.  التوصية بالموافقة من خالل لجان الكلية المعتمدة على طلبات اعتذار الطالبات و التحو�ل واعادة القيد 
        والتمديد واالختبا�ات البديلة واعتماد قوائم الحرمان والرفع بها للحرمان وفقًا لالئحة المنظمة.

١٣.  اعتماد الجداول الد�اسية المقدمة من األقسام العلمية بالكلية فيما يخص شطر الطالبات.
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١٤. إق�ار ��ادة عدد الطالبات في الشعب أو تقسيم الشعب بالتنسيق مع األقسام المعنية وعمادة القبول 
           والتسجيل بما ال يجاوز السعة المثلى للشعبة.

١٥. إق�ار الصرف من عهدة الوكالة وفقًا لالئحة المنظمة.
١٦. التوصية باإلجا�ات االس�ثنائية لعضوات هيئة التد��س وفقًا اللوائح واألنظمة.

١٧. التوصية بالموافقة على طلب الجهات الحكومية باالستعانة بعضوات هيئة التد��س في إلقاء 
          المحاض�ات واالشت�اك في الندوات والمؤتم�ات بما ال �ؤثر على أدائهن في الجامعة. 

١٨. التوصية بالموافقة على اإلجا�ات االضط�ا��ة والعادية لموظفات الكلية والتوصية باعتمادها من 
           عميد الكلية.

١٩.    المساهمة مع عميد الكلية في إدارة الكلية فيما يخص شؤون الطالبات، و�نفيذ التعليمات والق�ا�ات 
          الصادرة من عمادة الكلية.

٢٠. تقوم وكيلة الكلية برئاسة لجنة قضايا الطالبات ومتابعة أعمالها.

ج- الوحدات التابعة لوكالة الكلية لشؤون الطالبات:
١-  مكتب مساعدة وكيلة الكلية:

كيان �نظيمي رئيس ضمن هيكل الكلية ت�أسه مساعدة وكيلة الكلية, وهي أحد أعضاء هيئة التد��س من 
شطر الطالبات تمتلك القدرة على القيادة، والقدرة على العمل التعاوني، وعلى د�اية باألعمال األكاديمية 
واإلدا��ة, وتعاون وكيلة الكلية للتنسيق لألنشطة المختلفة التي �تم بشطر الطالبات، ويتم ترشيحها من قبل 
وتحديد  االحتياج  ض�ورة  توضح  بمب��ات  الطالبات  لشؤون  الكلية  وكيلة  من  توصية  على  بناًء  الكلية  عميد 
المهام األساسية المتطلبة منها ويصدر لها ق�ار من مد�ر الجامعة وترتبط بوكيلة الكلية و�نسق مع وكالء 

الكلية حسب االختصاص.

٢-  مكتب مساعدة مد�ر إدارة الكلية:
    كيان �نظيمي رئيس ضمن هيكل الكلية ت�أسه مساعدة مد�ر إدارة الكلية, وهي موظفة إدا��ة تعاون مد�ر 
إدارة الكلية للتنسيق لألنشطة المختلفة التي �تم بشطر الطالبات، وتفوض في نفس مهامه بشطر الطالبات، 
ويتم ترشيحها من قبل عميد الكلية ويصدر لها ق�ار من مد�ر الجامعة وترتبط بمد�ر اإلدارة و�نسق مع وكيلة 

الكلية حسب االختصاص.
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١- مجلس القسم:

أ- التع��ف:
    كيان �نظيمي يعنى باألنشطة األكاديمية وما يتعلق بها من الشؤون اإلدا��ة ويدار من خالل مجلس القسم 
هيئة  اعضاء  من  يتألف  قسم  مجلس  الكليات  أقسام  من  قسم  لكل  يكون  بأن  اللوائح  نصت  حيث  العلمي 

التد��س فيه، ولكل قسم صالحيات في الشؤون العلمية والمالية واإلدا��ة في حدود النظام ولوائحه.

    يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على األقل، وال يصح االجتماع إال بحضور ثلثي أعضائه، 
وتصدر ق�ا�ا�ه باألغل�ية المطلقة ألصوات األعضاء الحاض��ن، وعند التساوي �رجح الجانب الذي فيه الرئيس، 
وتعتبر ق�ا�ات المجلس نافذة ما لم �رد عليها اعت�اض من عميد الكلية، خالل خمسة عشر �ومًا من تا��خ تسلمها، 

فإذا بقى المجلس على �أيه ُيحال الق�ار المعترض عليه إلى مجلس الكلية، وللمجلس صالحية البت فيه.

ب- األنشطة والصالحيات:
يختص مجلس القسم بمتابعة أنشطة القسم العلمي المختلفة ود�اسة كل ما يحال إليه من مجلس الكلية أو 
عميد الكلية أو رئيس القسم والتوصية با�خاذ ق�ا�ات وتشكيل اللجان الفرعية، ورفعها لإلعتماد من عميد الكلية 

أو مجلس الكلية وفق الصالحيات الممنوحة له بكافة المجاالت والتي �تمثل فيما يلي:

١- الشؤون التعليمية والتطو�ر :
١. اقت�اح ضوابط قبول الطالب / الطالبات وتحويلهم من وإلى الب�امج التعليمية بالقسم.

٢. الموافقة على تحديد مق��ات مناسبة يدرسها الطالب / الطالبة لرفع معدله الت�اكمي في حالة نجاحه 
    في المق��ات المطلوبة للتخ�ج ورسوبه في المعدل بناء على توصية مجلس القسم.

٣. اقت�اح تشكيل لجان أكاديمية من �ين أعضائه أو من غيرهم.
٤. اقت�اح درجة األعمال الفصلية بما ال يقل عن (٣٠) درجة.

٥. التوصية بأن يكون ضمن االختبار النهائي اختبار عملي أو شفوي وتحديد الدرجة التي تخصص لكل 
       منهما.

٦. التوصية لمجلس الكلية بالموافقة على اس�ثناء درجات مق��ات الندوات واألبحاث والمق��ات ذات 
       الصبغة العملية أو الميدانية من اللوائح المحددة لدرجات األعمال الفصلية وط�ق احتسابها واللوائح 

        الخاصة بما يتضمنه االختبار النهائي. على ان يحدد مجلس الكلية قياس تحصيل الطالب / الطالبة في هذه 
       المق��ات. 

٧. التوصية بتحديد زمن االختبار النهائي للمق��ات التابعة للقسم بما ال يقل عن ساعة وال ي��د عن ثالث 
       ساعات. 

٨. السماح للطالب بناء على توصية أستاذ المق�ر باستكمال متطلبات أي مق�ر د�اسي في الفصل الد�اسي 
       التالي بما يتوافق مع الالئحة المنظمة.

٩. السماح برصد تقد�ر مستمر (م) أو (IP) للطالب إذا كانت د�اسة مق��ات األبحاث �تطلب أكثر من فصل 
       د�اسي، وبعد ا�تهاء الطالب / الطالبة من د�اسة المق�ر واجتياز االختبا�ات يمنح التقد�ر الذي حصل عليه، 
       وإذا لم يستكمل المق�ر في الوقت المحدد، فيجوز لمجلس القسم الموافقة على رصد تقد�ر غير مكتمل 

(ل) أو (IC) في سجل الطالب.

ثالثًا : األقسام العلمية للكلية
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١٠.   التوصية بمعادلة المق��ات الد�اسية التي درسها الطالب / الطالبة خا�ج الجامعة.
١١.   التوصية بتشكيل لجنة لتق�يم العملية التد��سية ألعضاء هيئة التد��س.

١٢.   التوصية �إعتماد الخطة الد�اسية وما تضمنه من تو��ع المحاض�ات والساعات العملية واألعمال 
         الفصلية على أعضاء هيئة التد��س ومن حكمهم.

١٣.   مناقشة مقترحات تشكيل لجان اعداد الخطط االست�ا�يجية والتنفيذية على مستوى القسم العلمي 
         والتوصية بما يلزم.

١٤.  م�اجعة خطط التد��ب وب�امج التوعية في مجال التطو�ر والجودة على مستوى القسم والتوصية بما يلزم. 
١٥.  االطالع على تقا��ر �تائج القياس والتقويم ومنج�ات الخطط التنفيذية بالقسم العلمي والتوصية باأل�اء 

        والمقترحات (إن وجدت).
١٦.  التوصية بما يلزم فيما يتعلق بأنشطة ضمان الجودة وسياسا�ها بالكلية، والتنسيق مع الوحدات التنظيمية 

        المعنية بالكلية وخارجها.
١٧.  مناقشة مقترحات التقدم لالعتماد والتوصية بما يلزم.

١٨.  تق�يم الصعوبات والمشاكل التي تواجه القسم فيما يتعلق بالتطو�ر والجودة واقت�اح الحلول الممكنة.
١٩.  االطالع على �تائج تقا��ر تحليل استبانات استطالع �أي المستفيد�ن بالقسم العلمي والتوجيه لصاحب 

        الصالحية أو التوصية بما يلزم.
٢٠.  مناقشة مقترحات خطط التطو�ر والتحسين المستمر للعمليات واألنشطة المختلفة على مستوى القسم 

        العلمي، والتوصية بمايلزم.

٢- الد�اسات العليا والبحث العملي (ان وجدت): 
١. التوصية بمنح الدرجات العلمية اآلتية: الدبلوم العالي-الماجستير (العالمية)-الدكتو�اه (العالمية العالية).

٢. التوصية بمعادلة الوحدات الد�اسية التي درسها الطالب / الطالبة المحول من جامعة أخرى معترف بها 
       وفقًا لالئحة المنظمة لذلك.

٣. التوصية بالموافقة على االختبا�ات البديلة والمق��ات التي �تطلب د�استها أكثر من فصل د�اسي في 
       مق��ات الد�اسات العليا.

٤. التوصية باجتياز طالب الماجستير اختبا�ًا تح����ًا وشفويًا شامًال في التخصص الرئيس للطالب/الطالبة 
       والتخصصات الفرعية (إن وجدت) لطالب تعقده لجنة متخصصة وفق قواعد يقرها مجلس الجامعة لطالب 

       الد�اسات العليا بعد اجتيازه جميع المق��ات المطلوبة.
٥. التوصية بتشكيل لجنتي االش�اف والمناقشة على الرسائل العلمية.

٦. التوصية بمد فترة التسجيل لطالب الماجستير والدكتو�اه لمدة ال ت��د عن فصلين د�اس�ين بناء على تق��ر 
       المشرف.  

٧. التوصية ب��ادة إش�اف عضو هيئة التد��س على الرسائل العلمية حسب اآللية المعتمدة.
٨. اقت�اح مشرف بد�ل على الرسالة العلمية في حال عدم تمكن المشرف من االستم�ار في االش�اف أو 

       وفا�ه أو ا�تهاء خدمته بالجامعة.
٩. التوصية �إلغاء قيد الطالب / الطالبة إذا ثبت عدم جديته في الد�اسة، أو أخل بأي من واجبا�ه الد�اسية بناًء 

       على تق��ر من المشرف على د�استه وإنذاره مرتين، وعدم تالفيه أسباب اإلنذار. 
١٠.  التوصية بكتابة الرسائل العلمية بلغة غير اللغة العر�ية في بعض التخصصات مع إرفاق ملخص واف باللغة 

       العر�ية.
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١٩. التوصية بأن يقوم باإلش�اف على الرسائل العلمية مشرفون من ذوي الخب�ات المتميزة والكفاية العلمية 
          في مجال البحث العلمي من غير أعضاء هيئة التد��س بالجامعة.

٢٠. التوصية �إعادة قيد الطالب/الطالبة في حالة القيد وتقديم عذر يقبله المجلس.
٢١. د�اسة مقت�ح المش�وع التفصيلي للب�امج المستحدثة.

٢٢. التنسيق مع مجلس الد�اسات العليا والبحث العلمي على مستوى الجامعة والتوصية بتعد�ل مق��ات أو 
         متطلبات أو ش�وط القبول لب�امج الد�اسات العليا, أو إنشاء ب�امج مشتركة للد�اسات العليا �ين قسمين 

         أو أكثر أو كليتين أو أكثر وفق قواعد يضعها مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الد�اسات العليا.
٢٤. اقت�اح أعداد الطالب الذ�ن سيتم قبولهم سنويًا في الد�اسات العليا بناء على توصية مجلس الد�اسات 

         العليا.
٢٥.   التوصية بقبول الحاصلين على تقد�ر (جيد) للقبول بمرحلة الماجستير في بعض الب�امج التي يحددها 

          مجلس الجامعة على أال يقل معدل الطالب / الطالبة في جميع األحوال عن (جيد جدًا) بمق��ات التخصص 
         لمرحلة البكالو��وس.

٢٦. التوصية �إضافة ش�وط أخرى ي�اها المجلس ض�و��ة للقبول بالماجستير أو الدكتو�اه.
٢٧. اقت�اح المق��ات المطلوبة للحصول على الدبلوم العالي ومسمى الشهادة.

٢٨. التوصية بقبول الطالب / الطالبة لد�اسة الماجستير أو الدكتو�اه في غير مجال التخصص وفقًا لالئحة 
          المنظمة لذلك.

٢٩. وضع ش�وط لقبول الطالب / الطالبة في مرحلتي الماجستير والدكتو�اه ترتبط باجتياز عدد من المق��ات 
          التكميلية من مرحلة سابقة في مدة ال ت��د عن ثالثة فصول د�اسية وفقًا لالئحة المنظمة.

٣٠. اقت�اح اسم المشرف على الرسالة والمشرف المساعد (إن وجد) أو أسماء أعضاء لجنة اإلش�اف مع تحديد 
          رئيسها.

٣١. الموافقة على تأجيل د�اسة الطالب / الطالبة وحذف جميع مق��ات الفصل الد�اسي وفقًا لالئحة 
          المنظمة.

٣٢. التوصية بمنح الطالب / الطالبة فرصة إضافية واحدة لفصل د�اسي واحد أو فصلين د�اس�ين كحد أعلى 
          وعدم فصله عندما ينخفض معدله الت�اكمي عن تقد�ر (جيد جدًا) لمدة فصل�ين د�اس�ين م�تال�ين.

٣٣. التوصية بتحديد موعد إلعادة مناقشة الرسائل العلمية التي أوصت لجنة المناقشة بض�ورة استكمال 
          أوجه نقص بها وإعادة مناقشتها وفقًا لالئحة المنظمة. 

٣٤. التوصية بقبول تحو�ل الطالب / الطالبة إلى الجامعة من جامعة أخرى معترف بها والتحو�ل من تخصص 
          آلخر داخل الجامعة وفقًا لالئحة المنظمة.

٣٥. التوصية بالموافقة على مش�وع الرسالة المقدم من طالب/طالبة الد�اسات العليا وفقًا لالئحة المنظمة.
٣٦. التوصية بابتعاث المعيد�ن والمحاض��ن والتمديد لهم أو إنهاء ابتعا�هم وفقًا لالئحة المنظمة لذلك.

٣٧. التوصية بالموافقة على تغير المبتعث لتخصصه العام أو الدقيق، أو جامعته أو بلد الد�اسة بناء على 
          طلبه.

٣٨. التوصية بالموافقة على الرحلة العلمية للمبتعث أ�ناء إعداد الرسالة ولمرة واحدة خالل المرحلة الد�اسية 
          إلى المملكة العر�ية السعودية أو غيرها خا�ج مقر البعثة وفقًا لالئحة المنظمة.

٣٩.   التنسيق مع لجنة االبتعاث لمتابعة أوضاع المبتعثين.
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٤٠. تكليف المعيد أو المحاضر المبتعث من القسم العلمي للد�اسات العليا في الداخل للقيام بأعمال إدا��ة 
          أو تد��سية مناسبة لتخصصه على أال تؤثر على تحصيله العلمي.

٤١. التوصية �إنهاء بعثة المبتعث في الحاالت التالية:
• طلبه إنهاء البعثة والعودة للمملكة العر�ية السعودية.

• لم يستطيع أن �واصل الد�اسة وفقًا للتقا��ر المتعلقة بسير د�استه.
• خالف األنظمة أو التعليمات أو امتنع عن �نفيذها.

• ثبت توقفه عن الد�اسة دون عذر مقبول.
• لم يحصل على المؤهل المطلوب في المدة المحددة.

٣-  خدمة المجتمع:
١.   م�اجعة خطط تفعيل أنشطة المسؤولية المجتمعية على مستوى الكلية.

٢.   االطالع على تقا��ر أنشطة المسؤولية المجتمعية بالكلية والتوصية بما يلزم.
٣.   التوصية بتع��ز الش�اكات والتعاون �ين الكلية وكيانات المجتمع الخارجي، على كافة المستويات وفي 

      شتى المجاالت.
٤.   د�اسة مقترحات االستفادة من خب�ات منسوبي القسم العلمي المتمي��ن في إ�احة االستشا�ات 

      التخصصية لمنسوبي المجتمع.
اليا�ها المختلفة داخل الكلية  ٥.   دعم مشاركة القسم العلمي في أنشطة المسؤولية المجتمعية وفعَّ

      والجامعة وخارجهما وبخاصة األعمال التطوعية.
٦.   إق�ار المباد�ات المقترحة من منسوبي القسم العلمي لحل مشكالت وقضايا المجتمع ذات االرتباط 

      ورفعها لصاحب الصالحية أو التوصية بما يلزم. 
٧.   مناقشة المقترحات التطوي��ة المرتبطة بالتنمية المستدامة ذات العالقة بالقسم العلمي  والرفع لصاحب 

      الصالحية أو التوصية بما يلزم.
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٤-  الشؤون اإلدا��ة: 

أوًال:  شؤون أعضاء هيئة التد��س السعود�ين ومن في حكمهم:

١. التوصية بحصول عضو هيئة التد��س على إجازة تف�غ علمي لمدة عام د�اسي وفقًا لالئحة المنظمة.
٢. د�اسة التق��ر المقدم من عضو هيئة التد��س عن إنجا�ا�ه خالل التف�غ العلمي. 

٣. التوصية بتع�ين أعضاء هيئة التد��س والمحاض��ن والمعيد�ن ومدرسي اللغة ومساعدي الباحثين.
٤. التوصية برفع طلبات الترقية المقدمة من أعضاء هيئة التد��س بالقسم لمجلس الكلية، مصحوبًا باقت�اح 

       أسماء عدد من المحكمين المتخصصين لتق�يم اال�تاج العلمي بما ال يقل عددهم عن ثمانية بعد النظر 
       فيه والتحقق من استيفائه للش�وط واإلج�اءات وفقًا لالئحة المنظمة.

٥. التوصية بالتع�ين على رتبة أستاذ مساعد من دون اشت�اط الحصول على درجة الدكتو�اه في التخصصات 
       التي ال تمنح فيها الدكتو�اه وفق الضوابط المحددة.

٦. التوصية بصرف بدل وحدات تد��سية إذا �اد عدد الوحدات التد��سية لعضو هيئة التد��س ومن في حكمه 
       عن النصاب المق�ر.

٧. التوصية بالموافقة على عمل عضو هيئة التد��س كمستشار غير متف�غ في الجهات الحكومية أو القطاع 
       الخاص أو المنظمات اإلقليمية أو الدولية لمدة سنة قابلة للتجديد، وكذلك التجديد بذلك.

٨. التوصية بالموافقة على مشاركة عضو هيئة التد��س في المؤتم�ات والندوات التي تعقد داخل 
       المملكة وخارجها.

٩. التوصية �إعارة خدمات عضو هيئة التد��س ومن في حكمه وفقًا لالئحة المنظمة.
١٠.  التوصية �إيفاد عضو هيئة التد��س في "مهمة علمية" خا�ج مقر الجامعة أو خا�ج المملكة وفقًا لالئحة 

       المنظمة.
١١.  التوصية بالسماح لعضو هيئة التد��س بالسفر إلج�اء بحوث في جامعة غير جامعته خالل االجازة الصيفية 

       وفقًا لالئحة المنظمة.
١٢. التوصية بنقل عضو هيئة التد��س ومن في حكمه في نطاق تخصصه العلمي من قسم إلى أخر داخل 

       الكلية، ومن كلية ألخرى داخل نطاق الجامعة أو ألي وظيفة خا�ج الجامعة.
١٣.  التوصية بقبول استقالة عضو هيئة التد��س ومن في حكمه أو إحالته الى التقاعد بناء على طلبه.

١٤.  التوصية باالستعانة بأسا�ذة غير متفرغين لفترة ال ت��د عن سنتين قابلة للتجديد.
١٥.  التوصية بمنح األستاذ غير المتف�غ مكافأة تعادل أول مربوط الرتبة العلمية التي كان عليها، فإن لم 

        يكن من أعضاء هيئة التد��س السابقين، فيحدد مجلس الجامعة مقدار المكافأة بما ال يتجاوز أول 
        مربوط رتبة أستاذ مساعد.

١٦.  التوصية بندب عضو هيئة التد��س ومن في حكمه للعمل لدى الجهات الحكومية.
١٧.  التوصية باالستعانة بالكفاءات السعودية المتميزة خا�ج الجامعة من غير الموظفين للقيام بالتد��س 

        في كليات الجامعة ومعاهدها وم�اكزها وتحديد مكافآ�هم بما ال يتجاوز �ا�ب الدرجة األولى من        
        رتبة أستاذ مساعد.
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ثانيًا:  شؤون أعضاء هيئة التد��س غير السعود�ين ومن في حكمهم:

١. التوصية بالتجاوز عن الحد األعلى للعمر (ستين سنة ميالدية) عند توظيف المتعاقد�ن وفقًا لالئحة 

       المنظمة.
٢. التوصية باحتساب الخب�ات في غير التد��س الجامعي إذا كانت في مجال التخصص وبعد المؤهل 

       العلمي الذي تم التعاقد معه على أساسه بواقع سنة لكل سنتين، وذلك ألغ�اض التوظيف كما يجوز 
       التوصية باحتسابها ألغ�اض الترقية بعد موافقة المجلس العلمي.

٣.    التوصية بالموافقة على حضور  عضو هيئة التد��س مؤتم�ًا أو ندوة علمية دون أن �تحمل الجامعة أي 
       نفقات.

٤. التوصية بالنظر في ترقية عضو هيئة التد��س، وترشيح عدد من المحكمين المتخصصين ال يقل عن ثمانية 
       ممن رشحهم مجلس القسم أو من سواهم.
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٢-رئيس القسم:

أ - التع��ف:
     ُيعين رئيس القسم من اعضاء هيئة التد��س السعود�ين المتمي��ن بالكفاءات العلمية واإلدا��ة بق�ار من مد�ر 
الجامعة بناءًا على ترشيح عميد الكلية ، ويكون التع�ين لمدة سنتين قابلة للتجديد وهو المسؤول عن تس�ير 
األمور العلمية واإلدا��ة والمالية بالقسم العلمي ومتابعة تط�يق اللوائح واألنظمة، ويقدم تق���ًا للعميد عن 

أعمال القسم في نهاية كل سنة د�اسية.

ب-المهام والصالحيات :
١. تفعيل ومتابعة كافة اإلج�اءات الالزمة لتحقيق �ؤية ورسالة الجامعة وأهـــدافها االســــــت�ا�يجية و�نفيذ 

       السياسات العليا للجامعة, والمرتبطة بالقسم العلمي.
٢. رئاسة مجلس القسم واإلش�اف على �نظيم شؤونه والدعوة لحــضور جلســـــــا�ه ومتابعة �نفيذ توصيا�ه، 

       وإرسال محاضر جلسا�ه إلى عميد الكلية، وعرض توصيا�ه على مجلس الكلية.
٣. �نفيذ ق�ا�ات مجلس الكلية فيما يتعلق بالقسم العلمي.

٤. متابعة �نفيذ إدارة وتطو�ر شـــؤون القسـم التعليمية والبحثية واإلدا��ة والمالية وأنشــــطته، مع توفـــير 
       متطلبات تفعيل المسؤولية المجتمعية.

٥. �نسيق وتطو�ر عالقات القسم مع األقسام األخرى داخل الكلية ومع الكليات والمعاهد المختلفة داخل 
       الجامعة وخارجها.

٦. متابعة �نفيذ مختلف األنشطة الطال�ية بالقسم العلمي.
٧. م�اقبة سير االختبا�ات، وضبط النظام داخل القسم العلمي.

٨. إعداد تق��ر سنوي شامل عن سير الد�اسة واألداء األكاديمـــي واإلداري والبحثي في القســــم العلمي 
       ورفعه إلى عميد الكلية لالعتماد.

٩. م�اجعة وتدقيق كشوف الدرجات النهائية و�تائج الطالب, والتوجـــيه العتمادها من صاحــــب الصالحـــية.
١٠.  تو��ع العبء التد��سي على أعضاء هيئة التد��س ومن في حكمهم.

١١.  إعداد ومتابعة الجداول الد�اسية الفصلية بالقسم.
١٢.  التنسيق مع الكليات األخرى حول المق��ات المشتركة والعامة التي تدرس بها.

١٣.  إشـــ�اك متخصص أو أكثر مع مدرس المقــ�ر لتصحـيح أو�اق االختبار النهائي عــند الحاجــة، التصد�ق على 
        كشوف رصد درجات الطالب.

١٤.   اقت�اح عند االقتضاء أن يخـتار مجـــلس الكـــلية عضو هــــيئة تد��س لوضــع اختبار المق�ر خالف من يقوم 
         بتد��سه.

١٥.   متابعة تط�يق نظم ولوائح الجودة والتقويم المؤسسي على مستوى القسم العلمي.
١٦.   التوصية بحضور منسوبي القسم الدو�ات التد���ية داخل الجامعة وخارجها.

١٧.   تقديم تق��ر واف عن الرحلة العلمية للمبتعث إذا كانت داخل المملكة وتحت إشــ�اف القســم العلمي، 
         ورفعه إلى مجلس الكلية لالعتماد.

١٨.   رفع تق��ر لجان مناقشة الرسائل العلمية إلى عميد الد�اسات العليا في مدة ال �تجاوز ثالثة أســـا�يع من 
         تا��خ المناقشة.

١٩.   التنسيق مع لجنة االبتعاث في متابعة أوضاع المبتعثين والمتدر�ين.
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٢٠. اعتماد التق��ر الذي يقدمه المشرف الرئيس على الرسالة العلمية وإرسال صورة إلى عميد الد�اســـــــات 
          العليا في نهاية كل فصل د�اسي.

٢١. تقديم تق��ر سنوي عن سير العمل والنشاط العلمي ألعضاء هيئة التد��س ومن في حكمهم بالقســــم 
          لعميد الكلية.

٢٢. رفع تقا��ر لجان المناقشة لعميد الد�اسات العليا في مدة ال �تجاوز ثالثة أسا�يع من تا��خ المناقشــــــة.
٢٣. استالم تق��ر لجان المناقشة وم�اجعة محتويا�ها، وا�خاذ الالزم وفقًا لالئحة الموحدة للد�اسات العــــليا. 
٢٤. استالم ود�اسة تقا��ر مشرفي الرسائل العلمية عن اكتمالها كإج�اء تمهيدي الستكـمال اإلج�اءات, عن 

          مدى تقدم الطالب في د�استهم.
٢٥. الرفع بتوصية مجلس القسم بالتمديد ألعضاء هيئة التد��س من السعود�ين بعد ا�تهاء الخدمة. 

٢٦. تقديم تق��ر لعميد الكلية وعميد الد�اسات العليا بنهاية كل عام د�اسي عن سير الد�اســـــات العليا فيه.
٢٧. رفع توصية لعميد الكلية بشأن كل ما يقع من عضو هيئة التد��س ومن في حكمه من إخالل بالواجبات 

          المطلوبة أو أي مخالفات أخرى. 
٢٨. القيام بالمهام المتعلقة بما يفوض إليه من صالحيات من قبل عميد الكلية.

٢٩. التوصية بصرف بدل االتعليم ألعضاء هيئة التد��س ومن في حكمهم.
٣٠. إعداد تقا��ر األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التد��س ومن في حكمهم، ورفعه لعميد الكلية.

٣٢. الرفع بتوصية مجلس القسم بالتعاقد مع أعضاء هيئة التد��س من السعود�ين بعد ا�تهاء فترة التــمديد. 
٣٣. التوصية �إنهاء عقود أعضاء هيئة التد��س من غير السعود�ين بعد موافقة مجلس القسم العلمي.  

٣٤. ابالغ عميد الكلية عن أي مالحظة عن كل ما يقع من عضو هيئة التد��س ومن في حـــكـمه من إخالل 
          بالواجبات المطلوبة أو أي مخالفات أخرى.
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٣- أعضاء هيئة التد��س ومن في حكمهم:

أ - التع��ف:
نصت اللوائح على أن أعضاء هيئة التد��س هم:

١. األسا�ذة.       ٢. األسا�ذة المشاركون.      ٣. األسا�ذة المساعدون.
    ويقصد بمن في حكم عضو هيئة التد��س:

١. المحاض�ون.      ٢. المعيدون.      ٣.  مدرسو اللغة.      ٤. مساعدو الباحثين.
ب- المهام:

    ويقوم عضو هيئة التد��س بالمهام التالية:
١. �نفيذ كافة اإلج�اءات الالزمة لتحقيق �ؤية ورسالة الجامعة وأهدافها االست�ا�يجية و�نفيذ السياسات 

        العليا للجامعة في إطار مجال عمله.
٢. �نفيذ توصيات مجلس القسم أو الكلية أو الجامعة فيما يتعلق بمسؤوليا�ه.

٣. الحضور والمشاركة بفاعلية وإبداء ال�أي خالل مناقشات جلسات مجلس القسم.
٤. �نفيذ ما �وكل إليه من أعمال من رئيس القسم فيما يخص مجال عمله.

٥. تد��س المق��ات الد�اسية بوحدات تعليمية ضمن نصابه األكاديمي.
٦. تد��س الوحدات غير التعليمية أو ال�ائدة عن نصابه إذا اقتضت المصلحة وفق اللوائح المنظمة لذلك.

٧. إعداد أدوات التق�يم المناسبة لقياس تحصيل وقد�ات طالبه تبعا للتوصيفات المعتمدة للمق��ات 
        وتطو�رها، واستخ�اج النتائج واالستفادة منها في تطو�ر العملية التعليمية.

٨. إعداد كشوف الدرجات للطالب الملتحقين بالمق��ات الد�اسية للقسم العلمي التابع له.
٩. تصحيح االختبا�ات والواجبات والتقا��ر والتكليفات المطلوبة من طالبه وتق�يمها.

١٠.  إعداد كشوف الحرمان.
١١.  المشاركة في أعمال االمتحانات والتق�يم وفق اللوائح المنظمة.

١٢.  �نفيذ كل ما يتعلق بأنشطة ضمان الجودة على مستوى القسم العلمي.
١٣.  اإلش�اف على بحوث طالب الد�اسات العليا وفق اللوائح المنظمة.

١٤.  تمثيل الجامعة بالحضور أو المشاركة بالندوات والمؤتم�ات العلمية وغيرها ذات العالقة بتخصصه وفق 
          اللوائح المنظمة لذلك.

١٥.  المشاركة في فعاليات وأنشطة وب�امج خدمة المجتمع التي ينفذها القسم أو الكلية أو الجامعة.
١٦.  المشاركة في أعمال لجان القسم وأنشطته المختلفة.

١٧.  التف�غ للعمل في الجامعة، وال يجوز له العمل خا�ج الجامعة إال بعد أخذ موافقة مسبقة وفق النظام.
١٨.  الحصول على أجازه تف�غ علمي بحد أقصى عام د�اسي بعد مضي خمس سنوات من تع�ينه أو حصوله 
         على إجازة تف�غ علمي سابقة، أو بحد أقصى فصل د�اسي واحد بعد مضي ثالث سنوات من تعينه أو 

         تمتعه �إجازة تف�غ علمي سابقة، على أال �ؤثر ذلك على سير العملية التعليمية.
١٩.  اال�تداب أو اإلعارة أو تقديم خدمات استشا��ة بما ال يتعارض مع اللوائح المنظمة لذلك.
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    ويقوم المحاضر والمعيد بالمهام التالية:
١.   القيام بالتم��نات والد�وس العملية وغير ذلك من األعمال التي تفرضها حاجة القسم.

٢.   القيام باألعمال اإلدا��ة التي توكل إليه.
٣.   المشاركة مع أعضاء قسمه في إعداد الخطط الد�اسية وتطو�ر الب�امج للقسم.
٤.   اإلش�اف على الجانب العملي أو الميداني في متطلبات المواد التي يدرسها.

٥.   التد��س ضمن النصاب المق�ر.
٦.   التد��س اإلضافي فوق النصاب المق�ر إذا دعت الض�ورة إلى ذلك.

V.   إعداد االمتحانات الخاصة بمواده.
٨.   المساعدة في إج�اء البحوث والد�اسات وورش العمل والمشاركة في البحوث في مجال تخصصه.

٩.   متابعة ما استجد من مؤلفات ودو��ات وبحوث في مجال تخصصه.

٤- مق�ر القسم:

أ- التع��ف: 
التنسيق والتواصل ويعين بق�ار من رئيس  بالقدرة على  بالقسم والذي يتسم  التد��س      أحد أعضاء هيئة 
القسم بناء على ترشيح من مجلس القسم, ويتولى اإلش�اف على األعمال اإلدا��ة بمجلس القسم ومتابعة 

�نفيذ توصيا�ه، ويتبع رئيس القسم العلمي.

ب- المهام:
١. التنسيق �ين أعضاء القسم لتنفيذ توصيات مجلس القسم.

٢. التنسيق مع رئيس المجلس إلعداد جدول األعمال ودعوة أعضاء مجلس القسم لحضور اجتماعا�ه.
٣. متابعة �نفيذ توصيات مجلس القسم، ورفع تق��ر دوري لرئيس القسم عما تم �نفيذه بنهاية كل فصل 

        د�اسي.
٤. إعداد محضر اجتماع مجلس القسم.

٥. توثيق حضور أعضاء مجلس القسم الجتماعا�ه.

٥- منسق البرنامج األكاديمي:

أ- التع��ف: 
    عضو هيئة التد��س الذي يتسم بالقدرة على التنسيق والتواصل ويعين بق�ار من عميد الكلية بناء على 
�نفيذ  لضمان  معين  تعليمي  برنامج  في  التد��س  هيئة  أعضاء  �ين  بالتنسيق  يكلف  القسم,  مجلس  ترشيح 

أنشطة البرنامج.
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ب- المهام:
١. �نسيق األعمال واألنشطة �ين أعضاء هيئة التد��س بالبرنامج التعليمي.

٢. تطو�ر واقت�اح أنشطة وأهداف جديدة للبرنامج مع ف�ق العمل المشكلة لذلك الغرض.
٣. تطو�ر خطة العمل والجداول الزمنية للبرنامج وفقًا للمعا�ير القياسية التي تلتزم بها الجامعة، وفي ضوء 

       التغذية ال�اجعة.
٤. �نسيق األنشطة المختلفة للبرنامج مع األنشطة المرتبطة بها في الب�امج األخرى.

٥. تقديم المشورة الفنية للموظفين والطالب فيما يخص البرنامج األكاديمي، وحل مشكالتهم واإلجابة عن 
       اسئلتهم الخاصة بأهداف البرنامج وأنشطته المختلفة وغيرها.

٦. متابعة إج�اءات إعداد توصيف البرنامج وتقا��ره.
٧. تق�يم فعالية أساليب التحسين المستمر لتطو�ر البرنامج.

٨. متابعة وضع منهجية تق�يم البرنامج وتحليل النتائج ووضع خطط التحسين في ضوء التغذية ال�اجعة.
٩. ضمان استيفاء البرنامج للمتطلبات والنماذج الخاصة باالعتماد من جهات االعتماد المختلفة.

٦- منسق المق�ر:

أ- التع��ف: 
    أحد أعضاء هيئة التد��س الذي يتميز بالقدرة على التنسيق والتواصل الجيد الفعال, ويعين بق�ار من رئيس 
القسم بناء على ترشيح مجلس القسم, يتولى التنسيق �ين أعضاء هيئة التد��س القائمين على تد��س مق�ر واحد 

لشعب متعددة، و�رتبط منسق المق�ر إدا��ًا برئيس القسم.

ب- المهام:
١. التنسيق �ين القائمين على تد��س المق�ر الواحد ومتابعة إعداد توصيف المق�ر وأدوات تقويم الطالب في 

        المق�ر الد�اسي.
٢. عقد اجتماعات دو��ة �ين القائمين على تد��س المق�ر الواحد لمناقشة سير العملية التد��سية.

٣. التأكد من الت�ام جميع القائمين على تد��س المق�ر بخطة تد��س موحدة، وفق التوصيف المعتمد.
٤. إعداد أرشيف كامل لجميع نماذج االختبا�ات النهائية للمق�ر.

٥. إعداد تقا��ر المق�ر وم�اجعتها ويضع خطط التحسين للمق�ر في ضوء التغذية ال�اجعة وآ�اء القائمين على 
        تد��س المق�ر.

٧- مشرفة القسم: 

أ- التع��ف: 
التطو�ر  القدرة على  وتربويًا، ولد�ها  علميًا وخلقيًا  الطالبات متميزة  التد��س من شطر  أعضاء هيئة  إحدى     
الطالبات وزميالتها من أعضاء  الجيد مع  التواصل  بالقيادة والقدرة على  والمبادرة والعمل في ف��ق، �تسم 
هيئة التد��س، يتم ترشيحها من قبل رئيس مجلس القسم بالتنسيق مع وكيلة الكلية لشؤون الطالبات و�رفع 
بترشيحها من قبل العميد ويصدر لها ق�ار من مد�ر الجامعة، وترتبط برئيس القسم وتعمل بالتنسيق مع وكالء 

الكلية حسب اإلختصاص فيما يخص شطر الطالبات.

ب- المهام:
   تقوم بما يفوضها به رئيس مجلس القسم بشطر الطالبات.



٤٥الدليل التنظيمي لكليات جامعة �يشة

والمالية  األكاديمية  غير  اإلدا��ة  الشؤون  بمهام  للكلية منوط  التنظيمي  بالهيكل  رئيس  �نظيمي      كيان 
للكلية ي�أسه مد�ر اإلدارة وفقًا لما يلي :

١- التع��ف:
       موظف إداري يمتلك مها�ات القيادة في مجال العمل المالي واإلداري وله خب�ات وقد�ات في مجال 
تحمل مسؤولية، وقيادة ف�ق العمل، وعلى د�اية باللوائح والقوانين المالية واإلدا��ة و�رتبط بعميد الكلية 

ويعين من مد�ر الجامعة بناءًا على ترشيح عميد الكلية.

٢- األنشطة والصالحيات:
١. �نفيذ ما يكلفه به عميد الكلية من أعمال.

٢. مخاطبة الجهات ذات العالقة داخل الجامعة في اختصاص ونطاق عمله.
٣. رفع مباشرة واجا�ات منسوبي الكلية ومتابعة إج�اءا�ها.

٤. متابعة تط�يق اللوائح المالية واإلدا��ة وأنظمتها في الكلية.
٥. متابعة اإلج�اءات اإلدا��ة المتعلقة بشؤون المتعاقد�ن بالكلية.

٦. متابعة المشت��ات بالكلية وضمان سرعة توفيرها.
٧. اإلش�اف ومتابعة عمليات الصيانة والنظافة بالكلية.

٨. متابعة تط�يق عمليات التطو�ر في العمل اإلداري بالكلية.
٩. متابعة سجالت الحضور واالنص�اف، ورفع التقا��ر الخاصة بها.

١٠.  متابعة تو��ع األثاث بالكلية.
١١.  �نسيق ب�امج استخدام القاعات للفاعليات واألنشطة.

١٢.  متابعة تجهيز القاعات الد�اسية وصيا�تها.
١٣.  متابعة إج�اءات الشؤون المالية والعهد المخصصة لإلدارة وفق اللوائح واألنظمة.
١٤.  إعداد تقا��ر دو��ة عن األعمال اإلدا��ة والوحدات التابعة له ورفعها لعميد الكلية.

١٥.  اعتماد شهادات التع��ف لمنسوبي الكلية بالتنسيق مع عمادة الموارد البش��ة.
١٦.  التوقيع على اخالء الطرف لمن ا�تهى عمله.

١٧.  التوقيع على خطابات تحو�ل الكشف الطبي لموظفي وعمال الكلية.
١٨.  التوصية بترشيح اإلدا��ين التابعين له للدو�ات التد���ية, لعميد الكلية.

١٩.  التوقيع على مذك�ات الفحص والتسلم.
٢٠.  تق�يم أداء موظفي اإلدارة التابعين له.

٢١.  التوصية بتكليف اإلدا��ين بالعمل خا�ج الدوام بما تقتضيه مصلحة العمل بالتنسيق مع عمادة الكلية 
        وطبقًا لألنظمة واللوائح.

٢٢.  الرد على المعامالت الواردة إليه من الجهات اإلدا��ة بالجامعة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة 
        بالمعاملة.

٢٣.  الرفع باحتياجات الكلية من التجهي�ات للجهات المعنية بالتنسيق مع عمادة الكلية.

�ابعًا : إدارة الكلية



٤٦الدليل التنظيمي لكليات جامعة �يشة

٣ - الوحدات اإلدا��ة التنظيمية التابعة لمد�ر إدارة الكلية:
يتبع مد�ر إدارة الكلية الوحدات التالية:

أ - وحدة الموارد البش��ة:
     �تكون من عدد من اإلدا��ين بشطر الطالب تكون تبعيتهم لمد�ر اإلدارة، واإلدا��ات بشطر الطالبات تكون 
وغير  السعود�ين  التد��س  هيئة  أعضاء  بشؤون  تختص  مهام  بعدة  يقوموا  اإلدارة  مد�ر  لمساعدة  تبعيتهم 
السعود�ين، والموظفين اإلدا��ين والشؤون المالية المرتبطة بتنظيم األعمال المالية بالكلية. ومتابعة سلف 

الكلية ومنسو�يها ومتابعة تسديدها، وتقوم بعدة أنشطة وفق اإلج�اءات التالية:

١- فيما يخص الشؤون اإلدا��ة ألعضاء هيئة التد��س والموظفين:

١. إعداد ملف لكل عضو وموظف يحفظ به جميع ما يخصه من مستندات.
٢. الرفع بمباش�ات أعضاء هيئة التد��س والموظفين المستجد�ن بالكلية.

٣. الرفع بطلبات اإلجا�ات (االعتيادية، االضط�ا��ة، المرضية، الم�افقة، رعاية مولود، االس�ثنائية... إلخ).
٤. الرفع بطلبات مستحقات (اال�تداب وخا�ج الدوام والبدالت) للجهة المعنية.

٥. الرفع بمباش�ات ونماذج بدل السكن ألعضاء هيئة التد��س المتعاقد�ن بعد العودة مع كل بداية كل 
       سنة د�اسية.

٦. إنهاء خدمات المتعاقد�ن فيما يخص الجوا�ات (اإلقامة، والتأشي�ات، وتذاكر السفر) والرفع بها للجهة 
       المعنية.

٧. إنهاء طلبات وتعويض الرسوم لألعضاء المشاركين بالمؤتم�ات والرفع بها للجهات المعنية.
٨. إنهاء إج�اءات عقود المتعاونين والمتعاونات، والرفع بمستحقا�هم خالل بداية الفصل الد�اسي الموقع 

       فيه العقد بالتنسيق مع عمادة الكلية وفقا لالئحة المنظمة.
٩. تجهيز استما�ات تق�يم األداء الوظيفي وحفظها في الملفات بعد تعبئتها من قبل العميد/ مد�ر اإلدارة 

       واعتمادها.
١٠.  حصر المستحقين للترقية والعمل على إنجاز متطلبا�ها ليتم الرفع بها للجهات المعنية.

١١.  الرد على كل ما �رد للكلية من طلبات الجهات األخرى لتوفير اإلحصائيات أو �يانات وغيرها فيما يخص 
        أعضاء هيئة التد��س والموظفين ليتم الرفع بها من صاحب الصالحية.

١٢.  العمل بكل ما يتعلق بهذه الوحدة حسب اللوائح واألنظمة.

٢- فيما يخص الشؤون المالية والمشت��ات:
١. م�اجعة وتق�يم ع�وض األسعار لالحتياجات الم�اد ش�اؤها بالتنسيق مع عمادة الكلية. 

٢. حساب مي�انيات الب�امج والفعاليات والمستلزمات.
٣. توفير االحتياجات في ضوء الضوابط المنظمة.

٤. االحتفاظ بملفات منظمة عن العهد، متابعة سدادها.
٥. مطابقة أرصدة العهد بالسجالت.

٦. إعداد تق��ر الم�اجعة الشهري.
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ب- وحدة الخدمات المساندة: 
    �تكون من عدد من اإلدا��ين بشطر الطالب (تبعيتهم لمد�ر اإلدارة)، وعدد من اإلدا��ات بشطر الطالبات 

تكون (تبعيتهم لمساعدة مد�ر اإلدارة) يقوموا بعدة خدمات على النحو التالي:

١ - الخدمات اإلدا��ة لألقسام:
   خدمات يقدمها إداري/إدا��ة بكل قسم علمي للقيام بأعمال السكرتا��ة التنفيذية.

٢ - خدمات االتصاالت االدا��ة والتقنية بالكلية:
    �تكون من عدد من اإلدا��ين بشطر الطالب تكون تبعيتهم لمد�ر اإلدارة، واإلدا��ات بشطر الطالبات تكون 
تبعيتهم لمساعدة مد�ر اإلدارة تختص تلك الوحدة بالتعامل مع الب��د والمعامالت والتعاميم الواردة إلى 
الكلية وتسجيلها وتوجيهها إلى أقسام الكلية ووحدا�ها المختلفة, وتصد�ر المعامالت الصادرة من أقسام 
الم�اجعين  استعالم  على  بالرد  تختص  الكلية, كما  خا�ج  الجهات  إلى  وتوجيها  المختلفة  الكلية ووحدا�ها 
بالشبكات  المختصة  الجوانب  جميع  على  والفني  اإلداري  باإلش�اف  تختص  وكذلك  المعامالت،  بشأن 
حاسوب  أجهزة  من  المختلفة  إحتياجا�هم  لتحديد  المختلفة  الكليات  أقسام  مع  والتنسيق  والحاسوب 

وطابعات وأجهزة العرض وغيرها.

٣ - خدمات السالمة واألمن الجامعي:
    خدمات يقوم بها عدد من اإلدا��ين بشطر الطالب تكون تبعيتهم لمد�ر اإلدارة، واإلدا��ات بشطر الطالبات 
حجم  عددهم حسب  يتحدد   ، بالجامعة  السالمة  إدارة  مع  بالتنسيق  اإلدارة  مد�ر  لمساعدة  تبعيتهم  تكون 
الكلية وعدد طالبها، يختصوا باألمور المرتبطة باألمن والسالمة بالمباني وكل ما يتعلق �إج�اءا�ها من خالل 

القيام بالمهام التالية:
١. وضع خطط لإلخالء وعمل جداول زمنية لتط�يق هذه الخطط، ومتابعة أجهزة اإلنذار والطفايات ومتابعة 

        عمل كامي�ات الم�اقبة بالتنسيق مع إدارة السالمة بالجامعة.
٢. توفير مستلزمات األمن والسالمة بالكلية.

٣. �نظيم دخول الطالب للكلية والتأكد من هويتهم.
٤. ضبط األمن والنظام داخل الكلية.

٥. المحافظة على عدم االخالل بالمظهر الالئق لطالب الجامعة.
٦. المحافظة على األمن أ�ناء أنشطة وفعاليات الطالب خا�ج وداخل الكلية.

٧. متابعة الت�ام الح�اس بالتواجد خا�ج مبنى الكلية.
٨. المشاركة في ضبط نظام باالختبا�ات.

٩. التأكد من شخصية ال�وار للكلية.
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٤ - خدمات المستودعات والمخ�ون:
       خدمات يقوم بها إدا��ون وإدا��ات وتختص �إدارة الموارد المادية بالكلية التي يتم تسلمها من الجامعة 
تبعًا لالحتياج، وأذون الصرف من خالل  الفاعليات و�نظيم تو��عها  التي �تبقى من  أو  للكلية،  كحصة سنوية 

المهام التالية:
١. توفير احتياجات الكلية من األحبار، واألثاث المكتبي أو القرطاسية أو األجهزة للعاملين بالكلية والقاعات 

        والمعامل.
٢. تأمين االحتياج من اللوحات اإلرشادية أو اللوحات اإلعالنية أو غيرها.

٣. تولي مسؤولية العهد بالكلية والقيام بكل ما يتعلق �إج�اءات ومسؤوليات العهد وجردها وتسجيلها 
        بالتنسيق مع إدارة المستودعات وم�اقبة المخ�ون.

٤. االلت�ام بالعمل بكل ما يتعلق بهذه الوحدة وفقًا اللوائح واألنظمة.

٥ - خدمات الصيانة والنظافة:
التشغيل  ادارة  مع  وبالتنسيق  والنظافة  الصيانة  إج�اءات  لضمان  واإلدا��ات  اإلدا��ون  بها  يقوم  خدمات      
والصيانة بالجامعة من حيث حصر المطلوب لهذه األعمال بصورة دو��ة، واالحتياج من عمال النظافة والتواصل 

مع الشركة المسؤولة عن ذلك من خالل المهام التالية:
١.   استقبال بالغات تقنية المعلومات ألعطال أجهزة الحاسب اآللي والطابعات وأجهزة السكانر والفاكسات 
        وآالت التصو�ر بالمكا�ب والقاعات التد���ية وتسجيلها بالنموذج ورفعها للجهة المعنية ومتابعة وإصالحها.

٢.   استقبال بالغات األعطال و�نظيم أعمال النظافة لجميع المباني والقاعات التد���ية، وتسجيلها بالنموذج 
       ورفعها ومتابعة �نفيذها.

٣.   تأمين مواد النظافة ومستلزما�ها للمباني.
٤.  العمل على متابعة مواعيد الصيانة الدو��ة للكهرباء والسباكة والتك�يف بأقسام ووحدات العمادة 

      والقاعات التد���ية. 
٦ - المستخدمون والفنيون بالكلية:

   ويمثلون العمال والح�اس وسائقي الكلية وم�اسليها داخل وخا�ج الكلية والقائمين باألعمال الفنية بالكلية.
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الفصل الثالث:
اللجان والمشرفون
والمنسقون بالكلية
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أ .  اللجنة التنفيذية:
للتخصص،  وتبعًا  العمل  ومصلحة  حاجة  وفق  اختيارهم  يتم  الكلية،  منسوبي  من  مجموعة  من  مكون  كيان 
وُتشكل بق�ار من عميد الكلية بعد العرض على مجلس الكلية بناًءا على توصية من الوكيل المختص، لمناقشة 
موضوعات متخصصة، أو عاجلة، أو فيها مخاطرة إذا تم ا�خاذ ق�ار بصورة فردية، وتقوم بعدة وظائف من أهمها 
معالجة قضايا محددة وموضوعات معينة، وا�خاذ الق�ا�ات المناسبة، أو رفع التوصيات الالزمة، حيث يتضمن 

الق�ار أدوار أعضاء اللجنة ومدة س��انها وصالحيا�ها والمهام المطلوبة.

ب .  اللجنة الفرعية:
وتبعًا  العمل  ومصلحة  حاجة  وفق  اختيارهم  يتم  العلمي،  القسم  منسوبي  من  مجموعة  من  مكون  كيان 
موضوعات  لمناقشة  العلمي،  القسم  مجلس  على  العرض  بعد  القسم  رئيس  من  بق�ار  وُتشكل  للتخصص، 
متخصصة، أو عاجلة، أو فيها مخاطرة إذا تم ا�خاذ ق�ار بصورة فردية، كما تقوم بعدة وظائف من أهمها معالجة 
قضايا محددة وموضوعات معينة، وا�خاذ الق�ا�ات المناسبة، أو رفع التوصيات الالزمة، حيث يتضمن الق�ار أدوار 

أعضاء اللجنة ومدة س��انها وصالحيا�ها والمهام المطلوبة.

ج- اللجنة التخصصية المؤقتة:
كيان من مجموعة من المتخصصين يضم ممثلين من الشؤون اإلدا��ة و/أو المالية، يتم اختيارهم وفق حاجة 

ومصلحة العمل وتبعًا للتخصص، وُتشكل بق�ار من عميد الكلية.

د .  رئيس اللجنة:
أحد أعضاء هيئة التد��س ُيعين رئيسًا في تشكيل اللجنة بق�ار من صاحب الصالحية تبعًا لنوعها، ويقوم بالمهام 

التالية:
١. دعوة األعضاء لالجتماع.

٢. التأكد من اكتمال النصاب الالزم النعقاد االجتماع.
٣. ترتيب أولوية الموضوعات المدرجة في جدول األعمال.

٤. تو��ع الزمن المناسب لنقاش كل موضوع.
٥. إدارة الحوار أ�ناء اجتماعات اللجنة. 

٦. إج�اء التصويت على الق�ا�ات والتوصيات.

أوًال: التع��فات



٥١الدليل التنظيمي لكليات جامعة �يشة

هـ .  أمين اللجنة:
أحد أعضاء هيئة التد��س ُيعين أمينًا في تشكيل اللجنة بق�ار من صاحب الصالحية تبعًا لنوعها، ويقوم بالمهام 

التالية:
١. إدارة االتصاالت الخاصة باللجنة، الداخلية ,والخارجية �ين رئيس اللجنة واألعضاء، و�ين األعضاء، وكذلك �ين 

       اللجنة والجهات اإلدا��ة ذات العالقة بعمل اللجنة على مستوى الكلية/الجامعة/المجتمع. 
٢. إرسال جدول األعمال الجتماعات اللجنة إلى األعضاء، والملفات والمستندات التي يجب االطالع عليها 

        من األعضاء التخاذ الق�ا�ات المناسبة، أو التوصيات الالزمة، في االجتماع، قبل ثالثة أيام على األقل.
٣.  اعداد محاضر االجتماعات، وم�اجعتها مع رئيس اللجنة، وتجميع توقيعات الحضور.

٤. �نسيق األعمال ذات العالقة بمهام اللجنة لتحقيق أهدافها.

و .  عضو اللجنة:
أداء  لنوعها، ويشارك في  تبعًا  الصالحية  بق�ار من صاحب  اللجنة  ُيعين عضوًا في تشكيل  اللجنة  أعضاء  أحد 
المهام كما وردت في ق�ار تشكيل اللجنة، كما يقوم بالمشاركة في مناقشة الموضوعات المط�وحة أ�ناء 

اإلجتماعات.

ز .  المشرف:
أحد أعضاء هيئة التد��س من شطر الطالب، يتميز بقد�ات ومها�ات تواصل تمكنه من اإلش�اف، وُيعين بق�ار من 

صاحب الصالحية بناء على ترشيح من الوكيل المختص.

ح .  المنسق:
أحد أعضاء هيئة التد��س من شطر الطالب، يتميز بقد�ات ومها�ات تواصل تمكنه من التنسيق، وُيعين بق�ار من 

صاحب الصالحية بناء على ترشيح من رئيس القسم.

ط .  المنسقة:
أحد أعضاء هيئة التد��س من شطر الطالبات، �تميز بقد�ات ومها�ات تواصل تمكنها من التنسيق، وُتعين بق�ار 
(على  الوكيلة  أو  العلمي)  القسم  مستوى  القسم(على  رئيس  من  ترشيح  على  بناء  الصالحية  صاحب  من 

مستوى وكالة الكلية) تبعًا للدور الذي ستقوم به.
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أ - التشكيل والمهام:
ومهامها  اللجان،  مسميات  اعتماد  يشمل  الكلية  مجلس  من  بق�ار  الكلية  مستوى  على  اللجان  تشكل      
الد�اسي، وفق المحددات  العام  أ�ناء أول اجتماع للمجلس من  وأعضائها وفترة عملها، على أن يكون ذلك 

التالية:
١. �تكون من أعضاء هيئة التد��س من شطري الطالب والطالبات يمثلون جميع أقسم الكلية على أال يتجاوز 

       سبعة أعضاء بما فيهم رئيس اللجنة، عدا اللجنة التنفيذية لقضايا الطالب، حيث ُتشكل منفصلة، احداهما 
       بشطر الطالب واألخرى بشطر الطالبات.

٢. يجوز ��ادة عدد أعضاء اللجنة اذا عمل اللحنة يستلزم عدد أكبر، ويجوز إضافة أعضاء بعد تشكيل اللجنة وفقًا 
        لمصحلة العمل، أو إعفاء أشخاص لعدم فاعليتهم.

٣. يتم تمثيل الطالب/الطالبات بواقع طالب/طالبة واحد/واحدة على األقل في كل لجنة �نفيذية على 
        مستوى الكلية ذات الصلة المباشرة بأنشطة الطلبة وفعاليا�هم، يتم اختيارهم من �ين أعضاء المجلس 

        االستشاري الطالبي، و�رشحان من قبل وكيل الكلية للشؤون التعليمية والتطو�ر, بشرط عدم تك�ار 
        أسمائهم بأكثر من لجنة.

٤. في حالة استحداث الكلية يجوز لمجلس الكلية تأجيل تشكيل بعض اللجان لعدم مالئمة أنشطتها لفترة 
        زمنية محددة.

٥. ي�أس اللجنة وكيل الكلية المختص، ويتم اختيار مق�ر للجنة من �ين األعضاء بترشيح من رئيس اللجنة.
٦. فترة عمل اللجنة عام د�اسي واحد، ويجوز التجديد لرئيسها أو أحد أعضائها فترة أخرى.

ثانيًا: اللجان التنفيذية بالكلية والمشرفون والمنسقات
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ب - محددات العمل: 
١. ُيعقد االجتماع األول للجنة خالل ثالثة أيام كحد أقصى من صدور ق�ار تشكيل اللجنة، ويتم االتفاق على 

       تحديد مكان وزمان عقد اجتماعات اللجنة بتنسيق من رئيس اللجنة، ويتم التواصل عبر قناة االتصال 
       الرسمية المعتمدة في الجامعة (إنجاز - الب��د االلكت�وني الرسمي - ها�ف العمل).

٢. يجوز لرئيس اللجنة دعوة شخص أو أكثر من خا�ج أعضاء اللجنة إلى اجتماعات اللجنة إذا اقتضت الحاجة 
       لذلك بعد موافقة عميد الكلية.

٣. يكون رئيس القسم العلمي رئيس اجتماع أي لجنة يحضر فيه ضمن القسم.
٤. يكون عميد الكلية رئيس اجتماع أي لجنة يحضر فيه ضمن الكلية.

٥. تعقد اللجان التنفيذية مرة واحدة شه��ًا على األقل.
٦. ُيشترط النعقاد اللجنة حضور ثلثي أعداد األعضاء.

٧. يتم ا�خاذ الق�ا�ات واعتماد التوصيات في اجتماعات اللجنة بموافقة األعضاء باإلجماع، أو باألغل�ية، 
       وفي حالة تساوي األصوات، �رجح الجانب الذي صّوت معه رئيس اللجنة.

٨. يقوم أمين اللجنة بتدو�ن محاضر اجتماعات اللجنة، �وقع عليها جميع األعضاء، ويتم رفعها إلى عميد 
       الكلية خالل أسبوع كحد أقصى من تا��خ انعقاد اللجنة.

٩. يتضمن محضر اجتماع اللجنة ما يلي:
•  تا��خ انعقاد وا�تهاء االجتماع وتوقيته ومكانه.

•  أسماء األعضاء الحاض��ن، والمعتذ��ن، والمتغي�ين.
•  جدول أعمال االجتماع.

•  ما يستجد من األعمال في االجتماع.
•  الق�ا�ات التي تم ا�خاذها باإلجماع أو باألغل�ية، وكذلك التوصيات.

•  مناقشة الموضوعات بما يتضمن المب��ات التي أدت التخاذ الق�ا�ات أو التوصيات.
•  تحفظات األعضاء على الق�ا�ات أو التوصيات (إن وجدت).

١٠.  يقوم عميد الكلية بالرد على رئيس اللجنة بخطاب رسمي �وضح فيه مرئيا�ه وتوجيها�ه حول الق�ا�ات 
        التي تم ا�خاذها، والتوصيات المقترحة، خالل أسبوع واحد من تا��خ استالمه محضر االجتماع، كحد 

        أقصى.
١١.  يجوز لعميد الكلية تفويض اللجنة ضمن حدود الصالحيات الممنوحة له حسب النظام با�خاذ الق�ا�ات 

        في نطاق ومهام عمل اللجنة. 
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      يمكن استع�اض اللجان التنفيذية على مستوى الكلية تبعًا لجهة ارتباطها بالهيكل التنظيمي المنتمي 
للكلية على النحو التالي:

أ - اللجان التنفيذية والمشرفون بوكالة الكلية للشؤون التعليمية والتطو�ر:
   تضم وكالة الكلية للشؤون التعليمية والتطو�ر سبع لجان �نفيذية دائمة وخمسة مشرفين بشطر الطالب 
أعضاء هيئة  اللجان من  الكلية, وتشكل هذه  الطالبات, فضال عن مسجل  يعاونهم خمس منسقات بشطر 
التد��س بالكلية (من شطري البنين والبنات) ومشرفي الوحدات المرتبطة بعمل هذه اللجان وتكون تبعية 

هذه اللجان لوحدات وكالة الكلية للشؤون التعليمية والتطو�ر.

أوًال: اللجان التنفيذية بوكالة الكلية للشؤون التعليمية والتطو�ر:

١- اللجنة التنفيذية للب�امج والخطط الد�اسية بالكلية: 
    تختص هذه اللجنة بالمهام المرتبطة باستحداث وتطو�ر الب�امج التعليمية والخطط الد�اسية، و�تبع وحدة 

الشؤون التعليمية.

أ- التشكيل:
١. وكيل الكلية للشؤون التعليمية والتطو�ر (رئيسًا).

٢. وكيلة الكلية لشؤون الطالبات (عضوًا).
٣. مساعدة وكيلة الكلية لشؤون الطالبات (عضوًا).

٤. مشرف المواءمة والخ��جين بالكلية (عضوًا).
٥. مشرف وحدة التطو�ر وضمان الجودة بالكلية (عضوًا).

٦. منسقو الب�امج والخطط الد�اسية باألقسام العلمية (أعضاء).
٧. مشرف وحدة الشؤون التعليمية (أمينًا).

ب- المهام:
١. تقديم االستشا�ات العلمية والمقترحات المد�وسة لمجلس الكلية فيما يتعلق بتطو�ر الب�امج التعليمية 

       والخطط الد�اسية في الكلية وتقويمها.
٢.    م�اجعة التقا��ر السنوية الخاصة بالب�امج التعليمية والخطط الد�اسية ورفعها لعميد الكلية لمناقشتها 

       بمجلس الكلية وإق�ا�اها.
٣. د�اسة مقترحات الب�امج التعليمية والخطط الد�اسية الجديدة وفق التوجهات االست�ا�يجية واحتياجات 

       سوق العمل.
٤. مناقشة طلبات استحداث أو تطو�ر أو تعليق ب�امج أكاديمية المقدمة من األقسام، وم�اجعتها والتأكد 

       من استيفائها لجميع العناصر والمعا�ير المطلوبة، ورفع التوصية بما يلزم.
٥. تطو�ر وم�اجعة آليات ضمان �نفيذ الخطط الد�اسية والمناهج، وتحقيق األهداف المطلوبة.

٦. التنسيق مع مشرفي اللجان المؤقتة للب�امج والخطط باألقسام العلمية للكلية، ووحدة الب�امج 
       والخطط بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية والتطو�ر.

٧. د�اسة ما يحال لها من أعمال أخرى، والرفع بالمقترحات المناسبة أو ا�خاذ الق�ا�ات السليمة في حدود 
       الصالحيات الممنوحة أو المفوضة من صاحب الصالحية بشكل مكتوب.

٨.   رفع محاضر اللجنة لعميد الكلية لمناقشتها بمجلس الكلية وإق�ارها.
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٢- اللجنة التنفيذية للشؤون األكاديمية الطال�ية بالكلية :
    تختص بجميع األمور األكاديمية المتعلقة بالطالب/الطالبات، و�تبع وحدة الشؤون التعليمية.

أ- التشكيل:
١. وكيل الكلية للشؤون التعليمية والتطو�ر (رئيسًا).

٢. وكيلة الكلية لشؤون الطالبات (عضوًا).
٣. مساعدة وكيلة الكلية لشؤون الطالبات (عضوًا).

٤. منسقو الشؤون األكاديمية الطال�ية باألقسام العلمية (أعضاء).
٥. مشرف وحدة الشؤون التعليمية (أمينًا).

ب- المهام:
١. ضمان تفعيل القواعد المنظمة لالئحة الدارسة واالختبا�ات بالجامعة والتأكد من تط�يقها.

٢. النظر فيما �رفع من توصيات من مجالس األقسام فيما يخص الحاالت األكاديمية الطال�ية إلعادة القيد 
       والفرص االس�ثنائية وطلبات التأجيل واالعتذار وغيرها في ذات االختصاص واقت�اح التوصيات الالزمة 

       وفق اللوائح المنظمة والرفع لعميد الكلية لمناقشتها بمجلس الكلية.
٣. التنسيق مع األقسام العلمية وعمادة القبول والتسجيل واإلدا�ات المختلفة لتسهيل اإلج�اءات المتعلقة 

       بمهام الشؤون األكاديمية. 
٤. م�اجعة الجداول الد�اسية الفصلية المقترحة, والتوصية بما يلزم.

٥. اقت�اح ومتابعة �نفيذ خطط التوعية بأهمية االعتماد لبرنامج القسم من خالل اللقاءات اإلرشادية وغيرها.
٦. اقت�اح الحلول ألي مشاكل تعترض المسيرة التعليمية.

٧. النظر في أعذار الطالب عن الغياب وعدم حضور االختبا�ات.
٨. اقت�اح انشاء ومتابعة قاعدة �يانات للطالب المتمي��ن أكاديميًا وأخالقيًا وكذلك من عليهم مالحظات 

       سل�ية.
٩. اقت�اح التعليمات والقواعد الخاصة بأعضاء هيئة التد��س لالستعداد للعام الجامعي.

١٠.  م�اجعة معادالت الطالب المحولين والمعاد قيدهم بالد�اسة مع بداية كل فصل د�اسي، وم�اجعة 
       تقا��ر وإج�اءات عمليات التحو�ل.

١١. د�اسة ما يحال لها من أعمال، والرفع بالمقترحات وا�خاذ الق�ا�ات المناسبة في حدود الصالحيات 
       الممنوحة أو المفوضة من صاحب الصالحية بشكل مكتوب.

١٢. رفع محاضر اجتماعات اللجنة لعميد الكلية لمناقشتها بمجلس الكلية وإق�ارها.
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٣- اللجنة التنفيذية للتقويم واالختبا�ات:
        لجنة �تبع وحدة الشؤون التعليمية وتختص بد�اسة مقترحات تعد�ل أساليب التقويم الطالبي وتطو�رها، 

وم�اجعة اج�اءات أعمال االختبا�ات.

أ- التشكيل:
١. وكيل الكلية للشؤون التعليمية والتطو�ر (رئيسًا).

٢. وكيلة الكلية لشؤون الطالبات (نائبًا).
٣. مساعدة وكيلة الكلية لشؤون الطالبات (عضوًا). 

٤. منسقو االختبا�ات باألقسام العلمية (أعضاء).
٥. مشرف وحدة التطو�ر وضمان الجودة بالكلية (عضوًا).

٦. مشرف وحدة الشؤون التعليمية (أمينًا).

ب- المهام:

أوًال: قبل بدء االختبا�ات:
١. اقت�اح تطو�ر أساليب ووسائل التقويم واالختبا�ات بالكلية واستخدام أحدث الط�ق.

٢. التوصية �إنشاء وتطو�ر  بنوك األسئلة واستخدامها في عمليات التقويم.
٣. إعداد أدلة بالضوابط والمعا�ير الالزمة لضمان جودة عمليات التقويم واالختبا�ات المستندة إلى المعا�ير 

       األكاديمية القياسية التي �تبناها الكلية وفقا للوائح المنظمة والمعتمدة, وتطو�رها بصورة مستمرة.
٤. م�اجعة جدول اختبا�ات األعمال الفصلية والبديلة بالتنسيق مع األقسام والتنسيق مع اللجنة الدائمة 

       للقويم واالختبا�ات بالجامعة فيما يخص االختبا�ات النهائية.
٥. م�اجعة أسماء الطالب المح�ومين ومتابعة األسماء، للتوصية بما يلزم ضمانًا لعدم دخول الطالب / الطالبة 

       اختبار المق�ر وهو مح�وم.
٦. م�اجعة السجالت الخاصة بجدولة تصو�ر واستالم اختبا�ات كل قسم فى ظرف مغلق وموقع عليه من 

       أستاذ المق�ر، �تضمن تا��خ استالم االختبار، واسم األستاذ، واسم المق�ر وحفظها في األماكن اآلمنة 
       المخصصة لها.

٧. م�اجعة وتدقيق لضمان مناسبة أو�اق اإلجابة لنوع االختبار (تصحيح آلي، دفتر اإلجابة، اإلجابة على الورقة 
       نفسها).

٨. م�اجعة جداول الم�اق�ين، والتأكد من توافر عدد مناسب من الم�اق�ين في كل لجنة.
٩. اقت�اح معالجة العجز في عدد الم�اق�ين فى الكلية ان وجد والرفع به لعميد الكلية التخاذ الالزم.

١٠.  التدقيق لضمان جاه��ة أو�اق األسئلة واإلجابات بالتنسيق مع األقسام العلمية وفقًا للمواعيد 
       واإلج�اءات المتبعة بالجامعة.

١١.  د�اسة وم�اجعة القوائم والسجالت والملفات المتعلقة باالختبا�ات وتقديم الدعم الفني للجان الفرعية 
       حول آلية عملها.

١٢.  التدقيق لضمان وضوح التعليمات الخاصة بالحاالت الطارئة أ�ناء االختبا�ات وتهيئة الظ�وف المناسبة.
١٣.  التوصية بتعميم التعليمات الخاصة بالم�اق�ين على �ؤساء األقسام األكاديمية، والتأكد من تعميميها 

        على أعضاء هيئة التد��س الم�اق�ين.
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١٤.   التوصية بتوجيه تعاميم التعليمات الخاصة بجميع أنواع االختبا�ات للطالب والطالبات وذلك عن ط��ق 
         الملصقات على مداخل قاعات االختبا�ات ولوحة اإلعالنات بالكلية ووسائل التواصل بالتنسيق مع 

         اللجنة الدائمة للتقويم واالختبا�ات.
١٥.   م�اجعة جاه��ة القاعات، وتو��عها على األقسام حسب االحتياج واألعداد، والتأكد من خلوها من أية 

         كتابات على المقاعد او الجد�ان او السبو�ات وغيرها والتوجيه بما يلزم.
١٦.   التدقيق لضمان توافر العدد الكافي من المقاعد في كل لجان االختبا�ات طبقًا لألعداد المعتمدة 

         ووجود مسافات كافية �ين المقاعد, والتوجيه بالالزم.

ثانيًا: أ�ناء االختبا�ات:
١. م�اجعة إج�اءات جميع االختبا�ات بالكلية بالتنسيق مع األقسام. 

٢. د�اسة وم�اجعة كشوف حضور الم�اق�ين وضمان قيام كل م�اقب بالتوقيع على الكشف، والتأكيد على 
       ا�تظامهم في األوقات المحددة.

٣. م�اجعة تق��ر سير االختبا�ات اليومي والرفع به للجنة التنفيذية الدائمة للتقويم واالختبا�ات بالجامعة.
٤. م�اجعة �يان بحاالت (الغش ومخالفات األنظمة والتعليمات والحاالت المرضية والطارئة) تمهيدًا التخاذ 

       اإلج�اء المناسب حسب اللوائح المنظمة لذلك. 
٥. م�اجعة تقا��ر اللجان الفرعية لالختبا�ات باالقسام وتقديم الدعم الفني/اللوجيستي أ�ناء االختبا�ات.

ثالثًا: بعد االختبا�ات:
١. الم�اجعة لضمان سالمة إج�اءات استالم أو�اق االجابات وتقا��ر سير االختبا�ات (تق��ر مشرفي القاعات) 

       وإحصائات اللجان.
٢. الم�اجعة لضمان سالمة إج�اءات تسليم أو�اق االجابات الى استاذ المق�ر المعني متضمنا رقم الشعبة 

       واسم المق�ر
٣. التدقيق لضمان متابعة عمليات التصحيح والم�اجعة لالختبا�ات.

٤. التدقيق لضمان متابعة أعمال م�اجعة االختبا�ات وتدقيق النتائج.
٥. التدقيق لضمان متابعة أعمال الرصد وإخ�اج النتائج وتسليمها وحفظها.

٦. رفع التوصية بالحاالت الطال�ية (طلب اختبار بد�ل-حاالت الغش..الخ) إلى اللجان ذات العالقة.
٧. اقت�اح وتطو�ر آليات للم�اجعة الداخلية والخارجية لنظم االختبا�ات بالكلية.

٨. د�اسة طلبات التظلم من �تائج االختبا�ات المقدمة من الطالب، ورفعها لمجلس الكلية.
٩. د�اسة ما يحال لها من أعمال أخرى من صاحب الصالحية، والرفع بالمقترحات أو ا�خاذ الق�ا�ات المناسبة 

       في حدود الصالحيات الممنوحة أو المفوضة.
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٤- اللجنة التنفيذية لإلرشاد األكاديمي والطالبي بالكلية:
      �تبع وحدة الشؤون الطال�ية بوكالة الكلية للشؤون التعليمية والتطو�ر تختص بالشؤون المتعلقة باإلرشاد 
األكاديميات  والمرشدات  للطالب  األكاديم�ين  المرشد�ن  بعمل  المرتبطة  واألمور  والطالبي،  األكاديمي 

للطالبات.

أ- التشكيل:
١.    وكيل الكلية للشؤون التعليمية والتطو�ر (رئيسًا).

٢.    مشرف وحدة الشؤون الطال�ية (نائبًا).
٣. ممثلو األقسام العلمية بالكلية (أعضاء).

٤. مشرف االرشاد بالكلية (أمينًا).
٥. منسقة االرشاد بشطر الطالبات (عضوًا).

ب- المهام:
١. اقت�اح الخطة العامة لإلرشاد الجامعي بالكلية والتوصية باإلج�اءات الالزمة لضمان متابعة �نفيذها.

٢. د�اسة خطط التوعية للطالب بأهمية مفهوم اإلرشاد الجامعي في توجيههم للتخطيط لمستقبلهم 
       التعليمي والمهني.

٣. التحقق من تو��ع الطالب على المرشد�ن وتلقيهم دعوات خالل الفصل من مرشد�هم ل��ارتهم، ومتابعتهم.
٤. م�اجعة سالمة وضمان اج�اءات عمليات عمل المرشد�ن وتطو�رهم، ومتابعة ما �رفع لهم من حاالت.

٥. التوصية بتنسيق محاض�ات أو ندوات إرشادية لتقديم اإلرشاد الجمعي، وتكثيف ملصقات والفتات إرشادية 
       في الكلية.

٦. اقت�اح حلول لمشاكل الطالب المتك�رة والمرفوعة من قبل المرشد�ن الجامع�ين.
٧. استالم تقا��ر من منسقي اإلرشاد الجامعي باألقسام في نهاية الفصل الد�اسي عما تم إنجازه.

٨. د�اسة وم�اجعة التق��ر النهائي عن المنج�ات وفقًا للخطة الموضوعة في بداية الفصل الد�اسي، ويتضمن 
       فاعلية كل عضو من أعضاء هيئة التد��س في اإلرشاد، وعدد الحاالت اإلرشادية، وف�ز الحاالت حسب نوع 

       اإلرشاد المطلوب لها واإلج�اء المتخذ حيالها.
٩. التوصية بما يتعلق بب�امج ذوي االحتياجات الخاصة ( الموهو�ين - المعاقين - متعثري التعلم ).

١٠.  د�اسة ما يحال لها من أعمال أخرى ، وا�خاذ الق�ا�ات المناسبة في حدود الصالحيات الممنوحة أو المفوضة 
       من صاحب الصالحية.



٥٩الدليل التنظيمي لكليات جامعة �يشة

٥- اللجنة التنفيذية لقضايا الطالب:
    لجنتان �تبعان وحدة الشؤون الطال�ية بوكالة الكلية للشؤون التعليمية والتطو�ر, احداها للطالب واألخرى 
حلول  ايجاد  ومحاولة  الطال�ية،  بالحقوق  المتعلقة  واألمور  المخالفات  في  بالتحقيق  وتختصان  للطالبات 

للقضايا التي تواجه الطالب والطالبات وفقًا لالئحة القضايا الطال�ية، و�تشكالن بق�ار من العميد .

أ- التشكيل:

لجنة الطالب:
١. عميد الكلية (رئيسًا).

٢. وكيل الكلية للشؤون التعليمية والتطو�ر (عضوًا).
٣. عضو من هيئة التد��س للطالب  (عضوًا).

٤. مشرف االرشاد بالكلية (عضوًا).
٥. مسجل الكلية (عضوًا).

٦. مشرف وحدة الشؤون الطال�ية بالكلية (أمينًا).

لجنة الطالبات:
١. وكيلة الكلية لشؤون للطالبات (رئيسًا).

٢. عضو من هيئة التد��س بشطر الطالبات (عضوًا).
٣. منسقة التسجيل بالكلية (عضوًا).

٤. منسقة االرشاد بالكلية (عضوًا)
٥. منسقة وحدة الشؤون الطال�ية (أمينا).

ب- المهام:
١. البت في حاالت مخالفات الطالب/الطالبات حسب الئحة قضايا الطالب بالجامعة. 

٢. اقت�اح ما يلزم لضمان دعم حقوق الطالب/الطالبات على أسس �توافق مع األنظمة واللوائح المطبقة 
        بالجامعة. 

٣. التوصية �إج�اءات االستشا�ات الالزمة وتبصيرهم بحقوقهم الجامعية والحصول عليها من خالل القنوات 
       النظامية.

٤.    اقت�اح الحلول المناسبة للقضايا التي تواجه الطالب/الطالبات في شتى المجاالت وعلى كافة 
       المستويات.

٥. د�اسة ما يحال لها من أعمال أخرى، وا�خاذ التوصيات المناسبة في حدود الصالحيات الممنوحة.
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٦- اللجنة التنفيذية لالنشطة الطال�ية بالكلية:
      لجنة �تبع وحدة الشؤون الطال�ية بوكالة الكلية للشؤون التعليمية والتطو�ر تختص بالشؤون المتعلقة 

ياالنشطة الطال�ية.

أ- التشكيل:
١.    وكيل الكلية للشؤون التعليمية والتطو�ر (رئيسًا).

٢.    مشرف وحدة الشؤون الطال�ية (نائبًا).
٣. ممثلو األقسام العلمية بالكلية (أعضاء).

٤. مشرف االنشطة الطال�ية بالكلية (أمينًا  ).
٥. منسقة االنشطة الطال�ية بشطر الطالبات (عضوًا).

ب- المهام:
١.   م�اجعة وتطو�ر الخطة السنوية لألنشطة الطال�ية بالكلية.

٢.   د�اسة مقترحات األنشطة المختلفة، والمرتبطة بتمنية المواهب الطال�ية والتوصية بما يلزم.
٣.   م�اجعة اج�اءات متابعة النشر اإلعالمي للفاعليات واألنشطة الطال�ية, لضمان فاعليتها واقت�اح ما يلزم 

       لتطو�رها.
٤.   الم�اجعة والتدقيق لإلج�اءات المرتبطة بب�امج األنشطة الصفية والالصفية: ال��اضية، والثقافية، 

       والعلمية، واالجتماعية. 
٥.   الم�اجعة لضمان سالمة اإلج�اءات المرتبطة بب�امج المشاركات المجتمعية في الفعاليات الوطنية 

      والمناسبات العامة بالتنسيق مع لجان الجامعة.
٦.   م�اجعة التقا��ر السنوية الختامية لألنشطة الطال�ية بالكلية, والتوصية بما يلزم.

٧- اللجنة التنفيذية للتطو�ر وضمان الجودة بالكلية:
    تقوم بالتنسيق ودعم جميع األنشطة المرتبطة بالتطو�ر وضمان الجودة واإلش�اف على الجوائز والتميز 

بالكلية.

أ - التشكيل:
١. وكيل الكلية للشؤون التعليمية والتطو�ر (رئيسًا).
٢. مساعدة وكيلة الكلية لشؤون الطالبات (عضوًا).

٣. مشرف وحدة التطو�ر وضمان الجودة بالكلية (أمينًا).
٤. منسقو ومنسقات التطو�ر وضمان الجودة باألقسام العلمية (أعضاء).

ب- المهام:
١. رسم االست�ا�يجيات ووضع السياسات العامة للتطو�ر والجودة على مستوى الكلية.

٢. اقت�اح مباد�ات لدعم الجودة والتطو�ر األكاديمي والبحثي واإلداري في الكلية.
٣. تق�يم تقا��ر نشاطات التقويم واالعتماد األكاديمي بالكلية.

٤. التنسيق مع منسقي الجودة باألقسام العلمية، متابعة مستوى الجودة في الكلية.
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٥. اقت�اح ما يلزم والتوصية بتفعيل إج�اءات التحسين المستمر ألداء الجودة بالكلية.
٦. م�اجعة تقا��ر حول كافة التحديات والمصاعب المتعلقة بالجودة والتطو�ر واقت�اح الحلول لها.

٧. م�اجعة التقا��ر وتوجيهها الى الجهات المعنية بعد اعتمادها من وكيل الكلية للجودة والتطو�ر.
٨. مناقشة كافة المواضيع المحالة إليها من قبل وكيل الكلية للجودة والتطو�ر. 

٩.    د�اسة ما يحال لها من أعمال أخرى، والرفع بالمقترحات المناسبة أو ا�خاذ الق�ا�ات المناسبة في حدود 
       الصالحيات الممنوحة أو المفوضة من صاحب الصالحية بشكل مكتوب.

١٠.  وضع سياسات والحث على تفعيل اج�اءات تحفيز منسوبي الكلية للمشاركة في جوائز الجامعة للتميز.
١١.  د�اسة تقا��ر اللجان المؤقتة للجوائز والتميز باألقسام العلمية.

١٢.  اعداد ملف التقدم لفئة المسؤولية المجتمعية �إسم الكلية, ورفعه على ال�ابط االلكت�وني للجائزة 
        وتسليم الملف ألمانة الجائزة بعمادة التطو�ر والجودة بعد مناقشته وإق�اره في مجلس الكلية.

١٣.  تقديم الدعم الفني وتوصيات التطو�ر وإعادة الملفات للمرشحين بط��قة س��ة بعد اإلعالن عن الجائزة 
        على مستوى الجامعة.

١٤.  المشاركة في وضع ومتابعة الخطة االست�ا�يجية للكلية.
١٥.  إعداد خطط تمو�ل مش�وعات وب�امج الخطط التشغيلية السنوية للخطة مع الجهات ذات الصلة.

١٦.  اقت�اح مصادر تمو�ل بديلة ومدعمة لإلنفاق على مش�وعات الخطة واستدامتها.
١٧.  متابعة عمل الجهات المنفذة للخطة وكتابة تقا��ر بمؤش�ات اآلداء ونسب اإلنجاز، ومقار�تها 

        بالمستهدف ورفعها لعميد الكلية.
١٨.  د�اسة معوقات �نفيذ الخطة واقت�اح الحلول والبدائل الجيدة وتعد�ل الخطة بصورة مرنة ومستمرة.

ثانيًا : المشرفون ومسجل الكلية بوكالة الكلية للشؤون التعليمية والتطو�ر:

١- مشرف التد��ب الميداني بالكلية:

أ- التع��ف:
     عضو هيئة تد��س يختص بشؤون التد��ب الميداني بشطر الطالب، وتعاونه منسقة من هيئة تد��س تختص 
عملية  جودة  تحسين  وإدارة  بتخطيط  ويختصان  بالكلية،  التعليمية  الشؤون  لوحدة  ينتميان  الطالبات  بشطر 

التد��ب ومتابعة اج�اءا�ها, ويعينان بق�ار من عميد الكلية بناءًا على ترشيح الوكيل المختص.
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ب- المهام:
١.   إعداد دليل تد��ب ميداني مناسب لمتطلبات الكلية بما يتوافق مع القواعد التنظيمية للتد��ب الميداني 
      ويتم اعتماده من مجلس الكلية ويتم ت�ويد وحدة التد��ب الميداني بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية 

      والتطو�ر واألكاديمية بنسخة من الدليل المعتمد ويشمل الدليل على اآلتي:
•  أهداف التد��ب الميداني.

•  متطلبات وش�وط االلتحاق بالتد��ب الميداني من عدد ساعات مجتازة أو إكمال مق��ات د�اسية محددة.
•  آلية التقديم على التد��ب الميداني لمن ينطبق عليه ش�وط االلتحاق.

•  قائمة بمتطلبات التد��ب الميداني في الكلية من نماذج وتقا��ر دو��ة نهائي وكشف حضور وانص�اف 
    خالل فترة التد��ب, أي نماذج أخرى يقرها مجلس الكلية.

•  آلية االش�اف والمتابعة للطالب المتدر�ين خالل فترة برنامج التد��ب الميداني.
•  آلية التق�يم للطالب المتدر�ين بعد استيفاء كل متطلبات التد��ب الميداني.

•  تطو�ر نماذج التد��ب الميداني بما يسهم في �نظيم برنامج التد��ب الميداني ويفي بمتطلبا�ه ويحقق 
    معا�ر جودة عالية في م�احل التنفيذ والمتابعة والتق�يم.

•  التع��ف بما يتوافر من خدمات بوابة التد��ب الميداني االلكت�ونية.
٢ .  �نفيذ عمليات مخطط ال��ا�ات الميدانية في الكلية شامل لقائمة المشرفين المرشحين لبرنامج ال��ا�ات 

       الميدانية وفق التغذية ال�اجعة وخطط التحسين والرفع لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية والتطو�ر بطلب 
       االعتماد والتكليف.

٣.    �نظيم محاض�ات وورش عمل لتهيئة الطالب لبرنامج التد��ب الميداني.
٤.   التواصل مع األقسام العلمية لحصر أعداد الطالب والطالبات ال�اغ�ين بالتسجيل للخبرة الميدانية ثم الف�ز 

      والتنسيق مع جهات التد��ب لتوفير أماكن للتد��ب تغطي تلك األعداد.
٥.   التواصل مع جهات التد��ب قبل توجيه الطالب لتلك الجهات وإرسال مظ�وف لكل جهة، يحتوي على قائمة 

      بأسماء الطالب والطالبات، وكشف الحضور واالنص�اف، واستمارة التق�يم، واستبانة لمقر الخبرة الميدانية
٦.   �نفيذ دو�ات تد���ية وورش عمل وغيرها بما يسهم في تطو�ر المها�ات التي يحتاجها الطالب/الطالبة خالل 

      فترة التد��ب الميداني.
٧.   االلت�ام بمواعيد التقويم األكاديمي السنوي للتد��ب الميداني حسب الخطة المعتمدة.

٨.   إعداد تق��ر سنوي عن برنامج التد��ب الميداني في الكلية يشتمل على أعداد الطالب المتدر�ين وجهات 
       التد��ب والتخصصات ومخرجات برنامج التد��ب وغيرها من ال�يانات مع رصد اإليجا�يات والسل�يات وذلك من 

      وجهة نظر الطالب والمشرفين األكاديم�ين والمشرفين الميدان�ين وذلك بغرض التحسين, ورفع التق��ر 
      السنوي إلى وحدة التد��ب الميداني بوكالة الجامعة للشؤون التعليمة من أجل الم�اجعة والتطو�ر.

٩.   المساهمة والتنسيق مع األقسام في إعداد ملف المق�ر األكاديمي "لمق�ر الخبرة الميدانية" بنهاية كل 
      فصل د�اسي.

١٠. المساهمة في تطو�ر بوابة التد��ب الميداني اإللكت�ونية والتعاون التام في مجال تط�يقها واالستفادة 
       مما يتاح من خدمات إلكت�ونية بوابة التد��ب الميداني.
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٢- مشرف المعامل والمختب�ات:

أ- التع��ف:   
    عضو هيئة تد��س يختص بشطر الطالب، ومنسقة من هيئة تد��س تختص بشطر الطالبات ينتميان لوحدة 
التعليمية  للعملية  الالزمة  والتجهي�ات  المعامل  استيفاء وكفاءة  من  بالتحقق  ويختصان  التعليمية،  الشؤون 

ومستلزما�ها، والتد��ب على استخدامها, ويعينان بق�ار من عميد الكلية بناءًا على ترشيح الوكيل المختص.

ب- المهام:
١. تل�ية مستلزمات ال�يئة التقنية لخدمة عمليتي االتعليم والتعلم.

٢. التواصل مع أعضاء هيئة التد��س لتل�ية احتياجا�هم بشأن أي قصور أو أعطال في المعامل والتجهي�ات 
       والمكتبة وغيرها في ذات االختصاص.

٣. تل�ية االحتياجات التد���ية ألعضاء هيئة التد��س على استخدام المعامل واألدوات واألجهزة الخاصة 
        بالمعامل والمختب�ات بجميع أنواعها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 ٣- مشرف األنشطة الطال�ية:

أ- التع��ف:       
    عضو هيئة تد��س يختص بشطر الطالب، وتعاونه منسقة من هيئة تد��س الطالبات، ينتميا لوحدة الشؤون 
الطال�ية، يختصان بالتنظيم واإلش�اف على األنشطة الطال�ية ويعينان بق�ار من عميد الكلية بناءًا على ترشيح 

الوكيل المختص.

 ب- المهام: 
١. اعداد مقت�ح الخطة السنوية للنشاط الطالبي بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لألنشطة الطال�ية بالكلية.

٢. اكتشاف وتشجيع المواهب والمها�ات وتوجيهها للنشاط المناسب.
٣.  إرشاد الطالب/الطالبات وتع��فهم باألنشطة المختلفة.

٤. النشر االعالمي للفاعليات واألنشطة الطال�ية.
٥. تفعيل أنشطة التد��ب بالتنسيق مع الجهات التي تقدم التد��ب للطالب والطالبات.

٦.  التنسيق مع األقسام المعنية إلقامة الفعاليات والمحافل الوطنية واالجتماعية والعلمية والتواصل 
        والتنسيق مع عمادة شؤون الطالب لتنفيذ خطتها داخل الكليات.
٧. م�افقة الطالب/الطالبات في المسابقات واألنشطة خا�ج الكلية.

٨. إعداد و�نظيم ودعم األنشطة الصفية والالصفية ال��اضية والثقافية والعلمية واالجتماعية وغيرها 
        لطالب/لطالبات القسم وتشجيعهم على االشت�اك فيها.

٩. التنسيق مع لجنة اإلرشاد األكاديمي والطالبي.
١٠.  إعداد التقا��ر السنوية لألنشطة الطال�ية على مستوى الكلية.
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٤- مشرف الموائمة والخ��جين:

أ- التع��ف: 
     عضو هيئة تد��س يختص بشطر الطالب، ومنسقة من هيئة تد��س تختص بشطر الطالبات ينتميان لوحدة 
وفق  التعليمية  الب�امج  تطو�ر  وتوصيات  الخ��جين  بشؤون  المرتبطة  باألمور  ويختصان  التعليمية  الشؤون 
ترشيح  على  بناءًا  الكلية  عميد  من  بق�ار  ويعينان  التعليمية,  الشؤون  وحدة  يتبعان  العمل،  سوق  متطلبات 

الوكيل المختص.

ب- المهام:
١. إنشاء قاعدة �يانات لخ��جي الكلية ومتابعة تحديثها.

٢.    إنشاء قاعدة �يانات لجهات العمل والتوظيف والمؤسسات ذات العالقة بالخ��جين.
٣. توثيق أواصر التواصل مع الخ��جين والمؤسسات ذات العالقة وتعميق العالقات �ينهم.

٤. تهيئة الخ��جين لسوق العمل، عن ط��ق �نظيم الفعاليات الالزمة لضمان التواصل الفعال �ين الخ��جين 
       وسوق العمل بما يكفل توفير تغذية �اجعة لتطو�ر الب�امج التعليمية بالكلية.

٥. التنسيق مع إدارة الد�اسات والمعلومات لقياس مستوى الرضا للخ��جين ومؤسسات العمل وبالتعاون 
       مع وحدة القياس والتقويم بالكلية.

٦. �نظيم �وم المهنة بشكل سنوي لخ��جي الكلية.
٧. �نويع وتفعيل قنوات تواصل فعالة مع الخ��جين وسوق العمل وتغذيتها بما يستجد في النواحي 

       األكاديمية والبحثية والمجتمعية وغيرها.
٨. إنشاء �ابطة للخ��جين على موقع الكلية.

٩. استطالع آ�اء الخ��جين والمستفيد�ن من ب�امج وأنشطة وفعاليات الكلية.
١٠.  مشاركة الخ��جين بالملتقيات والندوات والجلسات العلمية التي تعقدها الكلية واستع�اض قصص 

        النجاح.
١١.  إعداد التقا��ر الدو��ة عن أنشطة ومنج�ات الوحدة وكفاية ب�امجها ومستوى �نفيذها ورفعها لوكيل 

        الكلية للشؤون التعليمية والتطو�ر.
١٢.  التواصل مع جهات التوظيف والتنسيق لمحاولة توفير فرص عمل لخ��جي الكلية. 

١٣.  إعداد وتحديث د�اسات واحصاءات دو��ة دقيقة بأعداد ونسب خ��جي الكلية الذ�ن لم يحصلوا على 
        فرص عمل.

١٤.  إج�اء د�اسات الستطالع آ�اء جهات التوظيف عن متطلبات سوق العمل والمهن المستقبلية، ودعم 
        ومتابعة الد�اسات التي يقدمها اعضاء هيئة التد��س بالكلية في هذا المجال واستخالص النتائج.

١٥.  التنسيق مع لجنة الب�امج والخطط وتغذيتها بالمتطلبات الالزمة لتطو�ر الب�امج التعليمية والخطط  
        الد�اسية لمواكبة متطلبات سوق العمل واحتياجات المهن المستقبلية، وحثها على التطو�ر والمتابعة.



٦٥الدليل التنظيمي لكليات جامعة �يشة

٥- مشرف االرشاد األكاديمي والطالبي بالكلية:

أ- التع��ف:
    أحد أعضاء هيئة التد��س يختص بشطر الطالب، وتعاونه منسقة من هيئة تد��س تختص بشطر الطالبات، 
ويعينان  والطالبي,  االكاديمي  االرشاد  على  واإلش�اف  بالتنظيم  يختصان  الطال�ية،  الشؤون  لوحدة  ينتميان 

بق�ار من عميد الكلية بناءًا على ترشيح الوكيل المختص.

ب- المهام: 
١. إعداد خطة اإلرشاد الجامعي بالكلية العامة ومتابعة �نفيذها.

٢. �نفيذ فعاليات من شأنها توعية الطالب بأهمية مفهوم اإلرشاد الجامعي في توجيههم للتخطيط 
       لمستقبلهم التعليمي والمهني.

٣. التحقق من تو��ع الطالب على المرشد�ن الجامع�ين، وتلقيهم دعوات خالل الفصل من مرشد�هم 
       الجامع�ين ل��ارتهم، ومتابعتهم.

٤. د�اسة وتق�يم ما �رفع من المرشد�ن الجامع�ين للحاالت الطال�ية واقت�اح الحلول.
٥. التنسيق لتنفيذ محاض�ات أو ندوات إرشادية لتقديم اإلرشاد الجامعي، وتكثيف ملصقات والفتات إرشادية 

       في الكلية.
٦. متابعة �نفيذ ب�امج تد��ب وتطو�ر المرشد�ن الجامع�ين وت�ويدهم بكل ما يستجد في نطاق اإلرشاد.

٧. متابعة األنشطة المتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة ( الموهو�ين - المعاقين - متعثري التعلم... الخ ).
٨. إعداد التقا��ر الدو��ة عن األنشطة المختلفة وما تم إنجازه من األقسام وفقًا للخطة, على أن تضمن 

       فاعلية أعضاء هيئة التد��س في اإلرشاد، وعدد الحاالت اإلرشادية، وف�ز الحاالت حسب النوع واإلج�اء 
       المتخذ حيالها ورفعها لصاحب الصالحية المختص.

٦- مسجل الكلية: 

أ- التع��ف:
    عضو هيئة تد��س يختص بشطر الطالب، وتعاونه منسقة من هيئة تد��س تختص بشطر الطالبات ينتميان 
لوحدة الشؤون التعليمية، ويختصان باألمور المرتبطة بتنظيم عملية التسجيل, ويعينان بق�ار من عميد الكلية 

بناءًا على ترشيح الوكيل المختص. 

ب- المهام:
١.    التنسيق مع عمادة القبول والتسجيل بالجامعة في كل ما يتعلق بتسجيل الطالب / الطالبات.

٢. متابعة التسجيل المبكر للطالب والطالبات وأ�ناء فترة التسجيل لمعالجة أي قصور.

٣. �نسيق نقل الطالب �ين الشعب تيسي�ًا لتنظيم مواعيد المحاض�ات ورغبات الطالب.
٤.  إرشاد الطالب لكيفية التعامل مع الموقع االلكت�وني المخصص للطالب.

٥.  رفع جداول التد��س واالختبا�ات والم�اقبة على الموقع االلكت�وني المخصص ألعضاء التد��س. 
٦.     اعداد تقا��ر كل فصل د�اسي عن احصاءات المقبولين بالكلية ورفعها.
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النحو  �نفيذية، ومشرفين ومنسقتين على  لجان  العلمي ثالث  والبحث  العليا  للد�اسات  الكلية  تضم وكالة 
التالي:

أوًال: اللجان التنفيذية بوكالة الكلية للد�اسات العليا والبحث العلمي: 

١- اللجنة التنفيذية للد�اسات العليا:
    لجنة تقوم بالبت وا�خاذ الق�ا�ات وتيسير األعمال المتعلقة بالد�اسات العليا بالكلية.

أ- التشكيل:
١. وكيل الكلية للد�اسات العليا  والبحث العلمي (رئيسًا).

٢. مساعدة وكيلة الكلية لشؤون الطالبات(عضوًا).
٣. منسقو الد�اسات العليا باألقسام العلمية (أعضاء).

٤. مشرف وحدة الد�اسات العليا بالكلية (أمينًا).
ب- المهام:

١. التوصية بتفعيل أنشطة لضمان �نفيذ اهداف الخطة االست�ا�يجية بما يتعلق الد�اسات العليا  بالكلية.
 ٢. التوصية بدعم األقسام في تصميم و�نفيذ ب�امج الد�اسات العليا لخدمة التنمية المستدامة.

٣. م�اجعة وتدقيق الب�امج لضمان توافق ب�امج الد�اسات العليا والبحث العلمي مع معا�ير االعتماد 
        األكاديمي.

٤. تفعيل العالقات االرتباطية �ين ب�امج الد�اسات العليا داخل الكلية وخارجها.
٥.    بناء ش�اكات است�ا�يجية تخدم مجاالت الدارسات العليا بالجامعة.

٦. تق�يم مخرجات ب�امج الد�اسات العليا بالكلية.

٢- اللجنة التنفيذية للبحوث واالبتكار:
بالبحث العلمي واالبتكار في حدود  بالبت وا�خاذ الق�ا�ات المتعلقة وتيسير األعمال المتعلقة  لجنة تقوم 

الصالحيات الممنوحة أو المفوضة أو التوصية بما يلزم.
أ- التشكيل:

١. وكيل الكلية للد�اسات العليا والبحث العلمي (رئيسًا).
٢. مساعدة وكيلة الكلية لشؤون الطالبات(عضوًا).

٣. منسقوالبحث العلمي باألقسام العلمية (أعضاء).
٤. مشرف وحدة البحوث واالبتكار بالكلية (أمينًا).

ب- المهام:
١. التوصية بتفعيل أنشطة لضمان �نفيذ اهداف الخطة االست�ا�يجية بما يتعلق البحث العلمي بالكلية .

٢. التوجيه بتوعية الباحثين والطالب بحاضنات االبتكار ومشرعات األعمال، ومنصات التمو�ل.
٣. التوصية بالتنسيق إلقامة دو�ات لتنمية مها�ات الباحثين في مجال البحث العلمي.

٤. اقت�اح إج�اءات تشجيع و�نسيق المؤتم�ات والندوات والفاعليات العلمية البحثية.
٥. اقت�اح إج�اءات تع��ز القد�ات البحثية في الكلية ومساندتها للحصول على الدعم.

٦. تق�يم مخرجات ب�امج  البحث العلمي بالكلية.

ب - اللجان التنفيذية والمشرفون بوكالة الكلية للد�اسات العليا والبحث العلمي:
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٣- اللجنة التنفيذية للمعيد�ن والمحاض��ن:
والمحاض��ن ومدرسي  المعيد�ن  المتعلقة بشؤون  األعمال  وتيسير  الق�ا�ات  وا�خاذ  بالبت  تقوم  لجنة 

اللغات ومساعدي الباحثين في حدود الصالحيات الممنوحة أو المفوضة أو التوصية بما يلزم.
أ- التشكيل:

١. وكيل الكلية للد�اسات العليا والبحث العلمي (رئيسًا).
٢. مساعدة وكيلة الكلية لشؤون الطالبات(عضوًا).

٣. ممثلو األقسام العلمية (أعضاء).
٤. مشرف وحدة االبتعاث والتد��ب بالكلية (أمينًا).

ب- المهام:
١.    متابعة �نفيذ السياسات المقترحة من اللجنة الدائمة الختيار المعيد�ن والمحاض��ن ومدرسي اللغات 

       ومساعدي الباحثين وتو��عهم على األقسام.
٢.    متابعة التوصيات الصادرة من مجالس االقسام العلمية بشان تع�ين المعيد�ن والمحاض��ن 

       ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين وفقًا للمعا�ير اآلتية:
    أ.  عدد أعضاء هيئة التد��س السعود�ين ونسبتهم إلجمالي عدد أعضاء هيئة التد��س في القسم  

        وتخصصا�هم الدقيقة وأعبائهم التد��سية.
  ب.  عدد المحاض��ن والمعيد�ن ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين في القسم.
  ج.   عدد المبتعثين من القسم وتخصصا�هم الدقيقة والتوا��خ المتوقعه لعودتهم.

٣.   اقت�اح تو��ع وظائف المعيد�ن والمحاض��ن ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين حسب حاجة 
       االقسام العلمية الحالية والمستقبلية.

٤.    د�اسة المعامالت الخاصة بنقل المحاض��ن والمعيد�ن إلى وظائف إدا��ة داخل الجامعة او إحالتهم 
       الى د�وان الخدمة المدنية, والتوصية بما يلزم.

٥.    أي مهام أخرى تحال اليها من جهات االختصاص بهذا الشأن.
٦.    رفع تقا��ر ومحاضر وتوصيات اللجنة إلى صاحب الصالحية لالطالع والتوجيه بما يلزم.
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ثانيًا: المشرفون بوكالة الكلية للد�اسات العليا والبحث العلمي:

١- مشرف التعاون والش�اكات:

أ- التع��ف:
    أحد أعضاء هيئة التد��س يتبع وكيل الكلية للد�اسات العليا والبحث العلمي، وتعاونه منسقة من هيئة 
التد��س بشطر الطالبات �تبع وكيلة الكلية لشؤون الطالبات، للقيام باألعمال المتعلقة بتعاون الكلية مع 

قطاعات ومؤسسات مجتمعية خدمية وقطاعات أعمال خاص وحكومية في إطار خدمة المجتمع وتفعيل 
التبادل النفعي المشترك لكال الطرفين، ويعينان بق�ار من عميد الكلية بناءًا على ترشيح الوكيل المختص.

ب- المهام:
١. التوعية باللوائح المنظمة إلب�ام عقود التعاون والش�اكات.

٢. �نسيق التعاون والشركات مع المؤسسات المجتمعية من خالل ادا�ات الجامعة المعنية.
٣. اقت�اح و�نفيذ اج�اءات تسو�ق المنتجات المعرفية للكلية لدى المجتمع الخارجي.

٤. د�اسة ع�وض التعاون والشركات من الجهات المختلفة.
٥. �نفيذ اج�اءات تفعيل االس�ثمار المعرفي في �أس المال البشري بالكلية.

٢- مشرف المكتبات:

أ - التع��ف:
    أحد أعضاء هيئة التد��س أو موظف إداري بشطر الطالب �رتبط بوكيل الكلية للد�اسات العليا والبحث 

العلمي، وتعاونه منسقة بشطر الطالبات �تبع وكيلة الكلية لشؤون الطالبات، لد�هما القدرة على التنظيم 
والفهرسة والتعامل والتواصل واستخدام الب�امج المكت�ية للحاسب اآللي, ويعينان بق�ار من عميد الكلية 

بناءًا على ترشيح الوكيل المختص.

ب - المهام: 
١. فهرسة الكتب الموجودة بمكتبة الكلية.

٢. �نظيم سجالت االستعارة من مكتبة الكلية.
٣. الحفاظ على هدوء ونظام ومقتنيات مكتبة الكلية.

٤. إعداد قائمة باالحتياجات من الكتب وغيرها وذلك بالتنسيق مع األقسام العلمية بالكلية.
٥. تقديم المساعدة ل�وار مكتبة الكلية والمتردد�ن عليها.

٦. �نفيذ فعاليات وأنشطة مكتبة الكلية.
٧. إج�اء الجرد الدوري لمحتويات مكتبة الكلية.

٨. فحص محتويات مكتبة الكلية وإرسال الكتب المهلكة للتجليد.
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العمليات  في  مباشر  بشكل  تؤثر  حيث  بالكلية  التنظيمي  الهيكل  مكونات  أهم  العلمية  األقسام  ُتعتبر 
فيها  الق�ا�ات  �تخذ  أن  يجب  لذا  بالكلية؛  التعليمي  األداء  عمليات  على  ينعكس  بما  التنفيذية  واالج�اءات 
بصورة جماعية تشاو��ة، ومن هناك انطلقت أهمية اللجان في عملية صناعة وا�خاذ الق�ا�ات الخاصة بها، 
وعليه تضم األقسام العلمية بالكلية مجموعة من اللجان المؤقتة التي من شأنها التوصية با�خاذ الق�ار او 
البت في بعض األمور حسب الصالحيات الممنوحة او المفوضة لتيسير سير العمل بمعاونة مجموعة من 

المشرفين على النحو التالي:

أ- اللجان الفرعية المؤقتة على مستوى األقسام العلمية:
    ُتشكل للقيام بمهمة معينة وقت الحاجة، ويجب أن يكون مسماها مناظر للمسمى باللجان التنفيذية، 
وي�أسها رئيس القسم أو من �رشحه مجلس القسم، وتشكل بق�ار من مجلس القسم من ثالثة أعضاء هيئة 
تد��س من القسم على األقل، ويتم اختيار أمين لها من �ينهم، و�تضمن اللجان الفرعية المؤقتة بالقسم مما 

يلي:

١- اللجنة الفرعية المؤقتة للب�امج والخطط الد�اسية:
     تشكل لجنة الب�امج والخطط الد�اسية في القسم العلمي ممثلة لجميع التخصصات الفرعية بالقسم، عند 

الحاجة الستحداث أو تطو�ر الب�امج أو الم�اجعة الدو��ة لها.

أ- التشكيل:
١. ي�أس اللجنة رئيس القسم أو من �رشحه مجلس القسم من ذوي الخبرة من أعضاء هيئة التد��س.

٢. �تكون عضوية اللجنة على األقل من عضو�ن ال تقل درجتهما عن أستاذ مساعد، مع م�اعاة أن يتم تمثيل 
        كل برنامج بعضو في اللجنة باألقسام التي بها أكثر من برنامج.

٣. أمينًا  للجنة يتم اختياره من أعضاء اللجنة.

ب- المهام:
١. إج�اء المقارنات المرجعية، والتقويم الدوري، والم�اجعة الشاملة للب�امج والخطط األكاديمية في 

        القسم على مستوى البكالو��وس والدبلوم والد�اسات العليا.
٢. التوصية لمجلس القسم باستحداث أو تطو�ر أو تعليق ب�امج أكاديمية مرفقًا بها الد�اسات والمسوغات 

        العلمية والتنظيمية المطلوبة (المب��ات-المقارنات المرجعية وغيرها).
٣. التوصية بتو��ع المق��ات على أعضاء القسم لتوصيفها، وم�اجعة التوصيف، والتأكد من مطابقته 

        لمعا�ير الجودة، ومتطلبات االعتماد.
٤. د�اسة التقا��ر والمقترحات والمالحظات المتعلقة بالب�امج والخطط الد�اسية في القسم، وإبداء 

        المرئيات بشأنها.
٥.  اقت�اح متطلبات التخصص، ومتطلبات المق��ات، وترشيح المحكمين.

٦. إج�اء م�اجعة دو��ة للب�امج والخطط األكاديمية في القسم للتأكد من مواكبتها للتطو�ات العلمية 
        ومتطلبات سوق العمل، وتوافقها مع متطلبات الجودة ومعا�ير االعتماد األكاديمي وحاجة سوق 

       العمل.
٧. ما تشكل من أجله من أعمال أخرى حسب الحاجة من مجلس القسم أو رئيس القسم.

ثالثًا : اللجان الفرعية المؤقتة باألقسام العلمية والمنسقون والمنسقات
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٢- اللجنة الفرعية المؤقتة للد�اسات العليا والبحث العلمي:
     تشكل هذه اللجنة باألقسام العلمية التي بها ب�امج د�اسات عليا، عند الحاجة لألمور المتعلقة بالد�اسات 

العليا والبحث العلمي.

أ- التشكيل:
١. رئيس القسم أو من �رشحه مجلس القسم من ذوي الخبرة من أعضاء هيئة التد��س (رئيسًا).

٢. منسق/منسقة الد�اسات العليا بالقسم (أعضاء).
٣. ممثلو ب�امج الد�اسات العليا بالقسم ال تقل درجتهما عن أستاذ مساعد (أعضاء).
٤. عضو هيئة تد��س يتم اختياره من أعضاء اللجنة بترشيح من رئيس اللجنة (أمينًا).

ب- المهام:
١. م�اجعة وتطو�ر خطط ب�امج الد�اسات العليا بالقسم.

٢. إج�اء اختبا�ات القبول للمتقدمين للد�اسات العليا بالقسم، وترشيح المقت�ح قبولهم لمجلس القسم.
٣. ما تشكل من أجله من أعمال أخرى حسب الحاجة من مجلس القسم أو رئيس القسم.

٣- اللجنة الفرعية المؤقتة للتطو�ر وضمان الجودة:
بالجودة والحصول على      تشكل بق�ار من مجلس القسم في حالة الحاجة للقيام ببعض األمور المتعلقة 

االعتمادات بالقسم.
أ- التشكيل: 

١. رئيس القسم (رئيسًا).
٢. مشرفة القسم (عضوًا).

٣. ممثلين من أعضاء هيئة التد��س (أعضاء), وأحدهم (أمينًا).    
ب-المهام: 

١. د�اسة خطط التطو�ر والتخطيط المستقبلي للقسم.
٢. د�اسة الخطط التشغيلية بالقسم.

٣. إعداد الد�اسة الذا�ية (SSR) لب�امج القسم األكاديمية.
٤. ما تكلف به من مهام وأعمال أخرى من مجلس القسم أو رئيس القسم.

٤- اللجنة الفرعية المؤقتة للجوائز والتميز:
     ُتشكل بق�ار من مجلس القسم الستقبال ملفات المتقدمين من أعضاء القسم والطالب وف�زها في ضوء 

الضوابط.
أ- التشكيل: 

١. رئيس القسم (رئيسًا).
٢. مشرفة القسم (عضوًا).

٣. ممثلين من أعضاء هيئة التد��س (أعضاء), وأحدهم (أمينًا).    
ب-المهام: 

١. م�اجعة ال�يانات المطلوب اعتمادها والخاصة بالمتقدمين (طالب، أعضاء هيئة التد��س) لجائزة التميز. 
٢.  تقديم الدعم الفني للتأكد من استيفاء ملفات المرشحين لمتطلبات الجائزة وفقا لمعا�ير وأحكام الالئحة. 
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٥- اللجنة الفرعية المؤقتة للتقويم واالختبا�ات:
     ُتشكل بق�ار من مجلس القسم للقيام بأعمال االختبا�ات في ضوء الضوابط وفق اللوائح والنظم.

أ- التشكيل:
١. رئيس القسم (رئيسًا).

٢. مشرفة القسم (عضوًا).
٣. عضو/ممثلة من هيئة التد��س (أعضاء).    

٤. منسق االختبا�ات بالقسم (أمينًا).  
ب- المهام: 

أوًال: قبل بدء االختبا�ات:
١. التأكد من قيام أستاذ المق�ر أو من يتم تكليفه من رئيس القسم، بوضع أسئلة االختبار للمق�ر وفق محددات 

       توصيف المق�ر مع استخدام النموذج المعتمد.
٢. م�اجعة وجود الشمولية والتنويع، وجودة الصياغة، ووضوح العبارة في وضع االختبار من قبل رئيس القسم.

٣. تجهيز  ثالث نسخ من كشوفات توقيع قوائم الطالب والطالبات المطبوعة من النظام االكاديمى بعد 
       استالمها من مكتب المسجل.

٤. تسليم أو�اق األسئلة  وتصو�رها بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لالختبا�ات بالكلية من قبل  أعضاء هيئة 
       التد��س فى ظرف مغلق وموقع عليه من أستاذ المق�ر، وذلك قبل موعد االختبار بمدة كافية.

٥. �ثقيف وتهيئة الطالب والطالبات  لالختبا�ات من خالل األدلة االسترشادية المعتمدة.
٦. إعالم أعضاء هيئة التد��س بآليات عمل االختبا�ات ورصد الدرجات.

٧. ت�ويد واعالم الطالب وأعضاء هيئة التد��س (خاصة لغير الناطقين بالعر�ية )عن لوائح االختبا�ات وأنظمتها. 
٨. حصر الطالب المح�ومين ومتابعة األسماء، والتأكد من جاه��ة قاعات االختبا�ات بالتنسيق مع اللجنة 

       التنفيذية لالختبا�ات بالكلية.
ثانيًا: أ�ناء االختبا�ات:

١.   �نفيذ االج�اءات التي من شأنها التأكيد على أستاذ المق�ر -أو من ينوبه- بالحضور عند إج�اء االختبار للتأكد 
       من سير االختبار ومعالجة أي حاالت طارئة.

٢.   �نفيذ االج�اءات التي من شأنها التأكد من سير عملية االختبار من قبل رئيس القسم للمق��ات التابعة له.
ثالثًا: بعد االختبا�ات:

١.    الم�اجعة والتدقيق لعمليات الرصد والجمع.
٢.    ضمان مطابقة الكشف النهائي بالدرجات المسجلة على شاشة االعتماد في النظام األكاديمي من خالل 

       التأكد من اصل كشوف توقيع الحضور والدرجات فيما ال يتعدى (٧٢) من اج�اء االختبار.
٣.    ضمان األداء األكاديمي الفّعال للطالب من خالل التحقق من التغذية ال�اجعة لالختبا�ات وحل جميع 

       مشاكلهم المتعلقة باالختبا�ات.
٤.   توفير اإلحصائيات الخاصة بدرجات األعمال الفصلية واالختبا�ات النصفية والنهائية.

٥.    يقدم رئيس القسم تق���ًا نهائيًا عن سير االختبا�ات وإحصائية لنتائج المق��ات بالقسم متضمنًا التوصيات التي 
       تهدف إلى تحسين وتطو�ر أداء سير االختبا�ات لعميد الكلية عقب اال�تهاء من اختبا�ات القسم .

٦.    المشاركة في إعداد التق��ر السنوي للكلية فيما يخص االختبا�ات.
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ب - منسقو األقسام العلمية:

١- منسق الشؤون الطال�ية:

أ- التع��ف:
     عضوان من أعضاء هيئة التد��س بالقسم العلمي أحدهما من شطر الطالب واألخرى من شطر الطالبات, 
بشؤون  المرتبطة  بالمهام  للقيام  القسم  مجلس  خالل  من  ترشيحهم  ويتم  القسم،  لرئيس  تبعيتهم  وتكون 

الطالب/الطالبات.

ب- المهام:
١. �نسيق الجهود في عمليات الشؤون الطال�ية واالرشاد بالقسم.

٢. د�اسة شكاوى الطالب فيما يتعلق بالمق��ات أو أعضاء هيئة التد��س.
٣. اإلعداد والمشاركة في �نفيذ استقبال وإرشاد الطالب الجدد وتوعيتهم بالخدمات الداعمة للطالب. 

٤. إعداد و�نظيم ودعم خطة األنشطة الصفية والالصفية ال��اضية والثقافية والعلمية واالجتماعية لطالب 
        القسم وتشجيعهم على االشت�اك فيها.

٥. إعداد استبانات استطالعات ال�أي المتعلقة باإلرشاد األكاديمي وتو��عها على المستفيد�ن وتحليل 
        �تائجها واقت�اح التوصيات الالزمة.

٦. إعداد النش�ات التع��قية وكت�بات وأدلة القسم العلمي.

٢- منسق الد�اسات العليا والبحث العلمي:

أ - التع��ف:
    عضوان من أعضاء هيئة التد��س بالقسم العلمي أحدهما من شطر الطالب واألخرى من شطر الطالبات, 
وتكون تبعيتهم لرئيس القسم، ويتم ترشيحهم من خالل مجلس القسم للقيام بالمهام التي تخص الد�اسات 

العليا والبحث العلمي بالقسم.

ب- المهام:
١. د�اسة الطلبات المقدمة من طالب الد�اسات العليا ورفعها لمجلس القسم مع التوصية بما يلزم.

٢. د�اسة طلبات االبتعاث المقدمة من المعيد�ن والمحاض��ن، والتحقق من ش�وطها مع التوصية بما يلزم 
        وفقًا لالئحة المنظمة والقواعد المنظمة.

٣. إعداد تقا��ر عن األوضاع الد�اسية للمبتعثين وتقويم ب�امج الد�اسات العليا ومشا��ع البحث العلمي 
       بالقسم .

٤. تقديم االرشاد االكاديمي لطلبة الد�اسات العليا.
٥. متابعة المبتعثين وم�اجعة تقا��رهم بالقسم العلمي في الداخل والخا�ج، ورفعها لمجلس القسم.

٦. إنشاء وتحديث قاعدة �يانات األبحاث والمشا��ع المنشورة من قبل منسوبي القسم العلمي من أعضاء 
       هيئة التد��س، وإعالنها على الموقع االلكت�وني للقسم العلمي.
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٣- منسق االختبا�ات:

أ- التع��ف:
    عضوان من أعضاء هيئة التد��س بالقسم العلمي أحدهما من شطر الطالب واألخرى من شطر الطالبات, 
وتكون تبعيتهم لرئيس القسم، ويتم ترشيحهم من خالل مجلس القسم للقيام بالمهام التي تخص االختبا�ات 

بالقسم العلمي.

ب- المهام:
١. وضع آلية للم�اجعة الداخلية والخارجية لنظم االختبا�ات بالقسم العلمي.

٢. د�اسة وإعداد تقا��ر عن نظم تق�يم الطالب بالقسم، ومدى استيفائها للش�وط المعتمدة، وأحدث سبل 
        التق�يم وتطو�رها بصورة مستمرة ، ورفعه لمناقشته بمجلس القسم العلمي.

٣. التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتوفير نماذج متكاملة للورقة االمتحانية على مستوى القسم العلمي.
٤. التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتوفير الدعم الفني والتد��ب ألعضاء هيئة التد��س ومن في حكمهم 

        فيما يخص كل جديد في مجال التق�يم.
٥. �نسيق الج�اءات عملية االختبا�ات بالقسم، ومتابعة االلت�ام بزمن إعالن النتائج للطالب.
٦. د�اسة طلبات التظلم من �تائج ا الختبا�ات المقدمة من الطالب، ورفعها لرئيس القسم.

٤- منسق التطو�ر وضمان الجودة:

أ- التع��ف:
     عضوان من أعضاء هيئة التد��س بالقسم العلمي أحدهما من شطر الطالب واألخرى من شطر الطالبات, 
وتكون تبعيتهم لرئيس القسم، ويتم ترشيحهم من خالل مجلس القسم للقيام بالمهام التي تخص التطو�ر 

وضمان الجودة بالقسم العلمي.

ب- المهام:
١. تطو�ر وإدارة ومتابعة عمليات ضبط الجودة في القسم العلمي.

٢. د�اسة االحتياجات التد���ية بالقسم لتطو�ر المها�ات التد��سية والبحثية والفنية ألعضائه.
٣. إعداد تقا��ر عن مدى استكمال متطلبات االعتماد األكاديمي.

٤.  استقبال لجان الجودة من داخل الجامعة، وف�ق هيئات االعتماد األكاديمي من خارجها.
٥. توثيق جميع إج�اءات االعتماد بالقسم، وت�ويد رئيس مجلس القسم بنسخ منها.

٦. جمع وم�اجعة ملفات جميع مق��ات البرنامج بنهاية كل فصل د�اسي، والتي �تضمن ما يلي:
• السيرة الذا�ية لعضو هيئة التد��س.

• انجا�ات عضو هيئة التد��س وشهادات التقد�ر والجوائز
• توصيف المق��ات التي يدرسها.

• تقا��ر المق��ات التي يدرسها (تق��ر لكل شعبة).
• عينة من نماذج االختبا�ات واجابا�ها النموذجية.

• عينة من اجابات الطالب تمثل مستويات مختلفة. 
• عينة من تكليفات الطالب.
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١- لجنة الجرد السنوي:

أ- التع��ف:
    لجنة إدا��ة تشكل في نهاية السنة المالية بق�ار من عميد الكلية.

ب- التشكيل:
١. مد�ر إدارة الكلية (رئيسًا).

٢. عضوان من موظفي الكلية أحدهم (أمينًا).

ج-المهام:
١. م�اجعة أرصدة العهد المدونة بالسجالت, وضمان مطابقتها لواقع المخ�ون.

٢.    إعداد تق��ر دوري ورفعه لصاحب الصالحية المختص.

٢- لجنة المشت��ات:

أ - التع��ف:
لجنة إدا��ة تشكل فى حالة وجود حاجة لش�اء مستلزمات للكلية بق�ار من عميد الكلية.

ب- التشكيل:
١. مد�ر إدارة الكلية (رئيسًا).

٢. ذوي االختصاص من موظفي الكلية (أعضاء), أحدهم (أمينًا).

ج- المهام:
١. م�اجعة قوائم احتياجات ومتطلبات الكلية.

٢.    اعداد ك�اسة المواصفات الفنية واإلدا��ة بالتنسيق مع اإلدارة المختصة بالجامعة.
٣. إعداد التق��ر الفني بعد م�اجعة وتق�يم وفحص ع�وض األسعار لالحتياجات المطلوب ش�اؤها.

�ابعًا : اللجان التخصصية المؤقتة للشؤون اإلدا��ة بالكلية 
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الم�اجع

١.   نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه. 
٢.   الخطة االست�ا�يجية للجامعة (٢٠١٧-٢٠٢٢).

٣.   القواعد التنفيذية للوائح جامعة �يشة.
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تم بحمد اهلل





منظومة معرفية إبداعية لمجتمع منتج .الــــرؤيـــة

بناء مجتمع معرفي تنافسي من خالل؛ بيئة تعليمية متطورةالرســـالة
وبــحـــوث عــلـــمـــيــــة، ومــبـــادرات وشــــراكــــات مـــجـــتمعية فاعلة . 

>  تــنــويع مصــادر الــدخـــل وتــنــمــيــتــهــا .األهداف
>  رفع كفاءة الموارد المادية والبشرية والتقنية .

>  تــطــوير الـعــمــل المـؤســســـي الجاذب والمحفز .
>   تصميم برامج تعليمية نوعية تلبي احتياجات ســـوق العــمــــل .

>   بناء منظومة بحثية علمية متطورة .
>   تــعــزيـــز القـيـــم واالنــتــمـــاء والــفــكـــر المــعــتـــــدل لدى الطلبة .
>   تقديم مبادرات مجتمعية فاعلة تعزز دور الجامعة ومكانتها .

اإلتقان ، المسؤولية ، المؤسسية ، روح الفريق ،اإلبداع ، التنافسية  ، الفاعلية .الــقـــيــــم 


