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 مقدمة :

في المنظمات التي يمثل الدليل التنظيمي أبرز متطلبات العمل المؤسس ي ألي منظمة، وتتأكد أهميته      

تمتلك المرونة الكافية لتعديل وتطوير خططها االستراتيجية. ويعد الدليل التنظيمي للكليات الجامعية 

لجامعة بيشة أحد أهم األدوات المعينة  مراكز واإلدارات التابعةوالعمادات المساندة والمعاهد وال

داخل الكليات ومع الوحدات بالعمادات  والمساعدة في إحداث تكامل األدوار بين الوحدات التنظيمية

المساندة والمراكز التدريبة والبحثية واالستشارية، كما يعد داعما للمهام الرئيسة للعمادات المساندة 

 وإضافة لذلك فهوالمسؤولة عن تطوير وتحسين البرامج األكاديمية واألنشطة املختلفة لتلك الكليات. 

تنظيمية الالزمة لتحقيق متطلبات االعتمادات المؤسسية والبرامجية مثل األساس التنظيمي والبنية الي  

 والمهنية واإلدارية بالجامعة.

وقد انطلق الدليل التنظيمي لكليات جامعة بيشة كأحد مشروعات الخطة االستراتيجية األولى لجامعة     

، وتوفير بيئة مؤسسية انبمن جليساهم في تهيئة البيئة التنظيمية واإلدارية واألكاديمية  ؛م9199بيشة 

. وقد تم مراعاة التوافق والتكامل مع رؤية المملكة العربية من جانب آخر جاذبة ومحفزة بالجامعة

تحقيق متطلبات االعتماد المؤسس ي  التعليم، ويدعمومع األهداف االستراتيجية لوزارة  9121السعودية 

 واإلداري.والبرامجي والمنهي 
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 كليات الجامعيةلهيكل التنظيمي للا
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 توطئة :

يتكون الدليل التنظيمي من العديد من الوحدات التنظيمية املختلفة ، ويستعرض في كل وحدة 

 مكوناتها ومهامها ولجانها وصالحياتها وذلك على النحو التالي :

: مجلس الكلية.  
ً
 أوال

: ثا
ً
 عميد الكلية .نيا

: وكيل الكلية للشؤون التعليمية .
َ
 ثالثا

: وكيل الكلية للتطوير والجودة.
ً
 رابعا

: وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي 
ً
 .خامسا

: وكيلة الكلية 
ً
 لشؤون الطالبات .سادسا

 :
ً
 القسم األكاديمي .سابعا

: مدير إدارة الكلية.
ً
 ثامنا
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: مجلس ا
ً
 لكليةأوال

 تعريف : -أ

، وعضوية الوكالء ورؤساء األقسامهو مجلس يتكون من 
ً
يكون أحد على أن ، العميد رئيسا

 الوكالء أميًنا للمجلس .

 تنظيم مجلس الكلية : -ب

 يجتمع مجلس الكلية مرة كل شهر على األقل، وال يصح االجتماع إال بحضور ثلثي أعضائه. -1

بيــــة المطلقــــة ألصــــوات األعضــــاء الساضــــرين، وعنــــد التســــاوي يــــر ح تصــــدر قــــرارات املجلــــس باأل ل -2

 الجانب الذي فيه الرئيس.

( خمسـة 05تعتبر قرارات املجلس نافذة ما لم يـرد علههـا اعتـراض مـن معـالي مـدير الجامعـة خـالل   -3

 مــن تــاري  وصــولها إليــه. وإذا اعتــرض علههــا أعادهــا إلــى مجلــس الكليــة مشــفوعة بوجهــة 
ً
عشــر يومــا

ه لدراســـ ها مـــن جديـــد، فـــسذا بقـــه املجلـــس علـــى رأيـــه يحـــال القـــرار المعتـــرض عليـــه إلـــى مجلـــس نظـــر 

الجامعـة للبـف فيـه فـي أول جلسـة عاديــة أو اسـتونائية، وملجلـس الجامعـة التصـديق علـى القــرار أو 

 .تعديله أو إلغاؤه، ويكون قراره في ذلك نهائه

 مهام املجلس : -ت

 لية:يقوم مجلس الكلية بالمهام التا

التوصــــــية بــــــسقرار الخطــــــة االســــــتراتيجية للكليــــــة بمــــــا يتوافــــــق مــــــع الخطــــــ  االســــــتراتيجية  -1

 للجامعة. 

 إقرار الخطة العامة لتطبيق معايير الجودة والسصول على/ االعتماد األكاديمي بالكلية.   -2
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 وضع ضواب  القبول والتحويل من الكلية وإلهها. -3

 ئه أو من  يرهم.تشكيل لجان مؤقتة من بين أعضا -4

 تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية والعمل على نشرها. -5

النظـــر فـــي تعيـــين أعضـــاء هيئـــة التـــدريس، والمعيـــدين، واملساضـــرين، وإعـــارتهم، ونـــد هم،  -6

 وترقياتهم.

 الخط  الدراسية المقترحة من األقسام األكاديمية. أو تحديث التوصية بسقرار  -7

 إقرار مواعيد االختبارات ووضع التنظيمات الخاصة بسجرائها. -8

 التوصية بسقرار الالئحة التنفيذية الداخلية للكلية. -9

 إقرار خط  التدريب واالبتعاث الالزمة للكلية. -11

 إقرار خطة النشاط الالمنهجي للكلية. -11

ملجلــس الجامعــة فيمــا عــدا البــف فــي األمــور الطالبيــة التــي تــدخل فــي اختصاصــه والتوجيــه  -12

 ذلك.

النظـــــر فيمـــــا يحيلـــــه إليـــــه مجلـــــس الجامعـــــة أو رئيســـــه أو نائبـــــه أو عميـــــد الكليـــــة للدراســـــة  -13

 وإبداء الرأي.
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 الكلية: مجلس صالحيات -ث

والتي تتمثل فيما  يحق ملجلس القسم اتخاذ عدة قرارات في ضوء الصالحيات املخولة له في عدة مجاالت    

 يلي:

: مجال الشؤون الطالبية:
ً
 أوال

ن الطلبـــة لـــدخول االختبـــار النهـــائه فـــي ضـــوء اعتمـــاد قـــوائم السرمـــان ورفـــع السرمـــان عـــ .1

 النسب المسموح له  ها من الجهة املختصة .

صــل الموافقـة علـى إعطــاء الطلبـة فرصـة اختبــار نهـائه لمقـرر دراالــ ي بـديل خـالل فتــرة ال تتجـاوز الف .2

 الدراال ي التالي.

 بسعادة قيد الطلبة .الموافقة  .3

الختبـارات النهائيـة للفصـل الموافقة على إعادة تصـسي  أورا  اإلجابـة خـالل فتـرة ال تتجـاوز بدايـة ا .4

 التالي عند وجود مبررات كافية .

: مجال الشؤون األكاديمية:
ُ
 ثانيا

 .الشؤون األكاديمية بأعمالتكوين اللجان املختصة  .1

الموافقة على توصية مجلس القسم بتكليف عضو هيئة تدريس خالف أستاذ المقرر بوضع  .2

 أسئلة االختبار النهائه أو تصسيحه لبعض المقررات في بعض الساالت الخاصة.

الموافقة على معادلة المقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة بناء على توصية األقسام  .3

 األكاديمية.
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فقة على دراسة الطالب لمقررات دراسية إذا أنهـ  الطالـب المقـررات المطلوبـة للتخـرج وكـان الموا .4

 معدله أقل من المطلوب.

 التوصية بسعطاء الطالب فرصة لرفع معدله التراكمي في ضوء التعليمات المنظمة.  .5

 م الدراالـ يالـذين يمكـن قبـولهم فـي العـاالتوصية بالموافقة على االعداد المقترحة للطلبة و  .6

 في ضوء ما ترفعه األقسام األكاديمية .

التوصــية بسعطــاء الطالــب فرصــة اســتونائية إلنهــاء متطلبــات التخــرج بحــد أق ــ   ال يتجــاوز نصــف  .7

المـــدة األصـــلية املســـددة للتخـــرج إذا لـــم ينهـــي الطالـــب متطلبـــات التخـــرج خـــالل مـــدة أقصـــاها نصـــف 

 مج. المدة المقررة لتخرجه عالوة على مدة البرنا

: مجال شؤون أعضاء هيئة التدريس:
ً
 ثالثا

مدرالــــــ ي اللغــــــة ومســــــاعدي البــــــاحثين والمعيــــــدين واملساضــــــرين التوصــــــية بتعيــــــين  .1

 والمتعاونين وأعضاء هيئة التدريس بالكلية .

 .التوصية بالتمديد أو التعاقد لعضو هيئة التدريس بعد ان هاء الخدمة .2

 دين ومدرال ي اللغة ومساعدي الباحثين.التوصية بتعيين املساضرين والمعي  .3

التوصـــــــية بـــــــالتعيين علـــــــى رتبـــــــة أســـــــتاذ مســـــــاعد مـــــــن دون اشـــــــتراط السصـــــــول علـــــــى درجـــــــة   .4

 الدكتوراه في التخصصات التي ال تمن  فهها درجة الدكتوراه وفق الضواب  املسددة.

 التوصية بترقية عضو هيئة تدريس بناًء على توصية مجلس القسم املختص. .5

توصية بالموافقة على صرف بدل وحدات تدريسية ألعضاء هيئة التدريس ومن في ال .6

 حكمهم من داخل الجامعة في ضوء التعليمات المنظمة. 
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التوصية بحصول عضو هيئة التدريس على إجازة تفرغ علمي لمدة عام دراال ي في ضوء  .7

 اللوائ  المنظمة.

 لتدريس خالل التفرغ العلمي.  دراسة التقرير المقدم عن إنجازات عضو هيئة ا .8

التوصية بالموافقة على عمل عضو هيئة التدريس بصفة مستشار  ير متفرغ في الجهات  .9

 السكومية أو القطاع الخاص أو المنظمات اإلقليمية أو الدولية.

التوصية بالموافقة على مشاركة عضو هيئة التدريس في المؤتمرات والندوات التي تعقد  .11

 ملكة أو خارجها.داخل الم

 التوصية بندب عضو هيئة التدريس ومن في حكمه للعمل لدى الجهات السكومية. .11

 التوصية بسعارة خدمات عضو هيئة التدريس ومن في حكمه. .12

 التوصية بسيفاد عضو هيئة التدريس في مهمة علمية خارج مقر الجامعة وداخل المملكة. .13

 تدريس في مهمة علمية أو للتدريس خارج المملكة.التوصية بسيفاد عضو هيئة ال .14

التوصية بالسماح لعضو هيئة التدريس بالسفر إلجراء بحوث في جامعة  ير جامعته  .15

 خالل العطلة الصيفية.

التوصية بنقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه في نطا  تخصصه العلمي من قسم إلى  .16

 آخر داخل الكلية نفسها.

 بنقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه من الكلية وإلهها.التوصية  .17

 التوصية بنقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه إلى وظيفة خارج الجامعة. .18

التوصية بقبول استقالة عضو هيئة التدريس ومن في حكمه أو إحالته إلى التقاعد  .19

 المبكر بناء على طلبه.
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 متفر ين لمدة ال تزيد عن سنتين قابلة للتجديد.التوصية باالستعانة بأساتذة  ير  .21

 التوصية باالستعانة بالكفاءات السعودية المتميزة من خارج الجامعة للقيام بالتدريس.  .21

: مجال شؤون االبتعاث والتدريب:
ً
 رابعا

 التوصية بابتعاث المعيدين واملساضرين والتمديد لهم أو إنهاء ابتعاثهم. .1

قة على تغيير المبتعث لتخصصه أو جامعته أو بلد الدراسة حسب ما تم رفعه التوصية بالمواف .2

 من مجلس القسم.

 التوصية بسيقاف مخصصات المبتعث في الساالت التالية: .3

 .ر تخصصه أو جامعته أو مقر دراسته من دون موافقة املجلس  تغييَّ

 للتقارير المتعلقة بسي 
ً
 ر دراسته. عدم قدرته على مواصلة الدراسة وفقا

  .مخالفة األنظمة أو التعليمات أو امتنع عن تنفيذها 

  .عدم السصول على المؤهل المطلوب في المدة املسددة 

  .ثبوت توقف المبتعث عن الدراسة أو ترك مقر الدراسة بدون عذر مقبول 

  .التقدم بطلب إنهاء البعثة والعودة إلى المملكة 

 تعثي الكلية المتعثرين في دراس هم الرفع بتقرير عن حالة مب .4
ً
للجهة ذات  فصليا

 العالقة بالجامعة .

 التوصية بالموافقة على الرحلة العلمية للمبتعث.  .5

: مجال شؤون الدراسات العليا:
ً
 خامسا

التوصية بسضافة شروط للقبول بمرحلة الماجستير او الدكتوراه بناء على توصية القسم  .1

 املختص.
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بول الطالب لدراسة الماجستير أو الدكتوراه في  ير مجال تخصصه بناء على توصية التوصية بق .2

 مجلس القسم.

التوصية بمن  الطالب فرصة إضافية واحدة لمدة فصل دراال ي واحد أو فصلين دراسيين كحد  .3

أق    بناء على توصية مجلس القسم في حال انخفاض معدله التراكمي عما يعادل تقدير جيد 

 جًدا. 

التوصية بمن  الطالب فرصة إضافية ال تزيد عن فصلين دراسيين بناء على توصية مجلس  .4

القسم املختص المبنية على تقرير المشرف المباشر على رسالة الطالب الجامعية في حال عدم 

 حصول الطالب على الدرجة خالل السد األق    للمدة املسددة للسصول علهها.

الب إلى الجامعة من جامعة أخرى معترف  ها بناء على توصية مجلس التوصية بقبول تحويل الط .5

 الجامعات. في نظام القسم املختص، مع مراعاة شروط التحويل 

التوصية بمعادلة الوحدات الدراسية التي درسها الطالب املسول من جامعة أخرى معترف  ها بناء  .6

 على توصية مجلس القسم املختص.

الب من تخصص داخل الجامعة إلى أحد تخصصات الكلية مع مراعاة التوصية بتحويل الط .7

شروط القبول وأي شروط أخرى يراها القسم األكاديمي املختص ضرورية بناء على توصية 

 مجلس القسم.

التوصية بالموافقة على االختبارات البديلة والمقررات التي تتطلب دراس ها أكثر من فصل  .8

 العليا، بناء على توصية مجلس القسم املختص.دراال ي في مقررات الدراسات 

التوصية بسجراء االختبار الشامل تعقده لجنة متخصصة وفق قواعد محددة لطالب الدراسات  .9

 العليا بعد إنهائه جميع المقررات المطلوبة بناء على توصية مجلس القسم.
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لى خمس رسائل بناء على التوصية بزيادة إشراف عضو هيئة التدريس على الرسائل العلمية إ .11

 توصية مجلس القسم املختص.

الموافقة على إضافة مشرف بديل لإلشراف على الرسالة في حال عدم تمكن المشرف السالي  .11

 بناء على اقتراح مجلس القسم املختص. ألي ظرفمن االستمرار 

لس القسم التوصية بتشكيل لجنة المناقشة على الرسائل العلمية بناء على توصية مج .12

 املختص. 

التوصية بسعادة قيد الطالب إذا ألغي قيده وتحديد المقررات التي يجب إعادة دراس ها إذا لم  .13

 يمض على إلغاء قيد الطالب ستة فصول دراسية. 

التوصية بكتابة الرسائل الجامعية بلغة  ير اللغة العربية مع تقديم ملخص واف باللغة العربية  .14

 مج. حسب لغة البرا

التوصية بأن يقوم على االشراف على الرسائل العلمية مشرفون من ذوي الخبرة المتميزة  .15

والكفاية العلمية في مجال البحث من  ير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بناًء على توصية 

 مجلس القسم. 
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: عميد الكلية
ً
 ثانيا

 تعريف : -أ

المتميزين في املجال القيادي، ويتم ترشيحه في ضوء  أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية من 

خبراته اإلدارية واألكاديمية والبحثية وخدمة املجتمع، وقدرته على اإلبداع واالبتكار؛ ليتولى قيادة 

إدارة الشؤون األكاديمية واإلدارية والمالية للكلية وتحقيق أعلى مستوى ممكن لجودتها في حدود 

 سؤولية قيام الكلية بمهام المسؤولية املجتمعية، النظم واللوائ ، وتحمل م

 االرتباط : -ب

 بمدير الجامعة، ويرتب  بوكالء الجامعة كل في تخصصه، ويعتبر عضو 
ً
يرتب  إداريا

 بمجلس الجامعة.

 مهام عميد الكلية: -ت

املجتمعية للكلية، يقوم باإلشراف على الشؤون األكاديمية واإلدارية والمالية والفنية والمسؤولية         

 والتي تتمثل فيما يلي:

 اإلشراف على إعداد الخطة االستراتيجية والخط  التشغيلية للكلية ومتابعة تنفيذها. .1

 اإلشراف على توفير كل متطلبات الكلية التعليمية والبحثية واإلدارية والمالية. .2

اء ورؤساء الوحدات التابعة له، تقييم أداء وكالء الكلية ورؤساء األقسام األكاديمية ومدر  .3

 مراجعة واعتماد تقارير األداء الوظيفه التي يعدها وكالء الكلية ورؤساء األقسام.و 
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مراجعة واعتماد تشكيل اللجان المشكلة من قبل الوكالء ورؤساء األقسام التابعة لها  .4

 الالزمة ألداء أعمال الكلية، واعتماد قراراتها وتوصياتها.

 يكلفه به مجلس الجامعة أو مديرها، وإصدار القرارات الخاصة بالكلية.   تنفيذ ما .5

 استقطاب أعضاء هيئة تدريس متميزين في التخصصات العلمية. .6

 تطبيق نظم الجودة ولوائحها وتهيئة أعمالها للسصول على االعتمادات الالزمة. .7

 اإلشراف على تطبيق الخط  والبرامج الدراسية في الكلية.  .8

إعداد تقرير دوري شامل عن سير الدراسة واألداء األكاديمي واإلداري والبحثي بالكلية  .9

 ورفعه إلى معالي مدير الجامعة.

 صالحيات عميد الكلية  : -ث

ترشي  وكالء الكلية ورؤساء األقسام األكاديمية ورفع التوصية بتعيينهم إلى معالي مدير  -1

 الجامعة. 

ر اجتماعات مجالس األقسام، وله السق في االعتراض على المصادقة على محاض -2

 من تاري  تسليمه لها. 05قراراتها خالل  
ً
 ( يوما

رئاسة مجلس الكلية واإلشراف على تنظيم شؤونه، ومتابعة تنفيذ قراراته، والدعوة  -3

 لسضور جلساته، وتنفيذ توصياته، وإرسال محاضر الجلسات إلى مدير الجامعة.

 لألنظمة واللوائ .إصدار ال -4
ً
 قرارات الداخلية التي يتطلبها حسن سير العمل بالكلية وفقا

اعتماد من  اإلجازات العادية واالضطرارية واالستونائية لمنسوبه الكلية من أعضاء  -5

 هيئة التدريس ومن في حكمهم.

 لصالحياته وفي ضوء األنظمة واللوائ  ال -6
ً
 منظمة.اعتماد طلبات الشراء بالكلية وفقا
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رؤساء بالتنسيق مع التوصية بسنهاء عقود أعضاء هيئة التدريس  ير السعوديين  -7

 األقسام المعنية.

التوصية بصرف االستحقاقات للعمل خارج الدوام والتكليف الداخلي والخارجي  -8

 .لمنسوبه الكلية 

 تمثيل الكلية داخل الجامعة وخارجها. -9

 للضواب -11
ً
   ولوائ  العمل الجامعية .تفويض صالحياته وفقا

 تشكيل اللجان املختلفة على مستوى الكلية . -11

 التوصية بالتكليف الداخلي والخارجي لمنسوبه الكلية . -12

 التوصية بحضور منسوبه الكلية للدورات التدريبية داخل الجامعة وخارجها . -13

ورؤساء األقسام ومديرو اعتماد تقارير األداء الوظيفه التي يعدها وكالء الكلية  -14

 اإلدارات والوحدات اإلدارية بشأن منسوبههم .
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ً
 : وكالة الكلية للشؤون التعليمية  -ثالثا

 للشؤون التعليمية أهداف وكالة الكلية : 

إلى تحقيق التطوير والتحسين المستمر لبيئة العمل  للشؤون التعليمية تهدف وكالة الكلية

وذلك من  داءاأل  ، وتحسين الخدمات الطالبية في الكلية لتحقيق التميز في والفنية ةاألكاديمي

 :خالل ما يأته

في مجال الشؤون وتطبيق أفضل الممارسات  لتزام بمعايير الجودة والتميز واالعتماد األكاديمي،اال -0

 والفنية . األكاديمية

  .للكلية مجال الشؤون األكاديمية ن متابعة وإدارة الشؤو  -9

جاذبة ومحفزة لتحقيق أعلى  أكاديمية دعم العملية التعليمية من خالل العمل على توفير بيئة -2

 معايير الجودة في التعليم والتعلم.

األكاديمية التي تلبي احتياجات  العمل على تطوير المناهج والخط  الدراسية واستحداث البرامج -4

  سو  العمل.

مات طلبة في مرحلة الدراسات الجامعية، والجوانب والخدتحقيق جودة العملية التعليمية لل -5

  األكاديمية المرتبطة  ها.
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 : وكيل الكلية للشؤون التعليمية 

 تعريف : -أ

أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية من المتميزين في التدريس ويمتلك مهارات عالية في التعامل مع     

 بالكلية . الفني و منسوبه الكلية وقيادة العمل األكاديمي 

 االرتباط : -ب

 بالعمادات المساندة ذات العالقة.
ً
 بعميد الكلية مباشرة، وفنيا

ً
ويعتبر عضو  يرتب  إداريا

 بمجلس الكلية، 

 :للشؤون التعليمية  ةمهام وكيل الكلي -ت

د ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة من مجلس الكلية بع م بأعمال أمانة مجلس الكلية،القيا .1

 اعتمادها وإقرارها من مجلس الجامعة، وحفظ كافة محاضر االجتماعات. 

الكليات د الجداول الدراسية، والتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل و اإلشراف على إعدا .2

 .تي تدرس مقررات بالكليةاألخرى ال

سام األكاديمية اإلشراف على سير االختبارات النهائية وتشكيل لجانها، وذلك بالتنسيق مع األق .3

 وعمادة القبول والتسجيل.

اإلشراف على تطبيق ضواب  القبول والتحويل من الكلية والهها وبين األقسام األكاديمية  .4

 املختلفة.
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اإلشراف على طلبات التأجيل واالعتذار عن الدراسة، وكذلك عمليات السذف واإلضافة  .5

 لألنظمة 
ً
 والقرارات الصادرة  هذا الخصوص.لطلبة مرحلة الدراسات الجامعية وفقا

 إقرار زيادة عدد الطلبة في الشعب بالتنسيق مع األقسام المعنية وعمادة القبول والتسجيل. .6

عرض طلبات التمديد وإعادة القيد واالختبارات البديلة لطالب المرحلة الجامعية على لجنة   .7

 الشؤون الطالبية بالكلية حسب اللوائ  المنظمة لذلك.

 حسب اللوائ  واألنظمة. الرفع بقوائم السرمان .8

 لألنظمة  .9
ً
إصدار القرارات الداخلية التي يقتضهها سير العمل في وكالة الكلية ووحداتها وفقا

 واللوائ .

الموافقة على تحويل الطالب من تخصص إلى تخصص أخر داخل الكلية، ومن خارج  .11

 كلية أخرى بالجامعة.الجامعة لكلية بالجامعة، أو من كلية إلى 

 الموافقة على السماح للطالب بالدراسة كطالب زائر. .11

 إلشراف على وحدته الشؤون المالية والمشتريات والموارد البشرية.ا .12

 تنفيذ ما يكلفه به عميد الكلية من أعمال. .13

 

 : للشؤون التعليمية  الوحدات واللجان التابعة لوكيل الكلية -ث

 الطالبية:ن الشؤو  وحدة-1

هي وحدة تتولى التنسيق واإلشراف على الشؤون الطالبية بالكلية، ويتولى اإلشراف علهها عضو هيئة 

 من:وتتكون  متميز في قضايا الشؤون الطالبية،تدريس 

 مسجل الكلية:  1-1
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 ويقوم بتنظيم عملية التسجيل والسذف واإلضافة للمقررات، وتنسيق نقل الطالب بين الشعب ت     
ً
يسيرا

لتنظيم مواعيد املساضرات ور بات الطالب، وإرشاد الطالب لكيفية التعامل مع الموقع االلكترونه 

املخصص للطالب، ورفع جداول التدريس واالختبارات والمراقبة على الموقع االلكترونه املخصص 

 ألعضاء هيئة التدريس. 

 لجنة الجداول:  1-2

 لتوزيعات األقسام في ضوء تعليمات التسجيل والقبول بشأن تختص بسعداد الجداول الدراسية      
ً
تبعا

 عدد الشعب.

 لجنة االختبارات:  1-3

تصوير االختبارات وفرز وتنظيم أورا  اإلجابات وتنظيم سير لجان سعداد جداول االختبارات و ب وتختص     

ن أعضاء هيئة التدريس والكليات االختبارات، وتوزيع المراقبين وقف االختبار، واستقبال أورا  االختبار م

األخرى، واالختبارات الفصلية، واالختبارات البديلة، ونشر تعليمات االختبار وتوجيه الطالب للجان 

بالكلية، وتلقه  الكونترولواملسافظة على نظام االختبارات في ضوء القواعد واللوائ ، وتنظيم عمل 

 مة. التظلمات والتعامل معها في ضوء القواعد المنظ

 لجنة قضايا الطالب:  1-4

 الطالبية.واألمور المتعلقة بالسقو  وتختص بالتحقيق في املخالفات    

 الشؤون التعليمية: وحدة-2
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وتختص باألمور التي تدعم تحقيق جودة عمليتي التعليم والتعلم بكل عناصرها من خالل اللجان     

 التالية:

 لجنة مصادر وتقنيات التعلم: 2-1

تص ب هيئة البيئة التقنية لخدمة عمليتي التعليم والتعلم، ومتابعة مدى مالئمة المعامل املختلفة وتخ    

للقيام بمهامها، والتواصل مع أعضاء هيئة التدريس لتلبية احتياجاتهم بشأن أي قصور أو أعطال في 

 .، وكذلك تلبية احتياجاتهم التدريبيةالمعامل والتجهيزات والمكتبة

 طط والمناهج: لجنة الخ 2-2

الخط  الدراسية والبرامج األكاديمية وتقويمها ومراجع ها. بالتنسيق مع  أو استحداث وتختص بتطوير   

 .بالكلية في ضوء المعايير المنظمة األقسام األكاديمية المعنية

 وحدة اإلرشاد الطالبي:-3

املختلفة والخدمات المقدمة  وتختص باستقبال وتوجيه الطالب الجدد وتعريفهم بالكلية وأقسامها    

واالهتمام بالطلبة  ، للطالب واللوائ  الطالبية، وتهيئ هم للدراسة والسياة الجامعية، وإرشادهم وتوجهههم 

 ، ودراسة الساالت التي تتطلب دعًما مادًيا من صندو  الطالب. ذوي االحتياجات الخاصة

 :غير الصفية األنشطة  وحدة-4

شراف على النشاطات الطالبية، واكتشاف وتشجيع المواهب والمهارات وتوجههها واإل  تختص بالتنظيم    

للنشاط المناسب، وإرشاد الطالب نحو األنشطة املختلفة، والتنسيق مع األقسام المعنية إلقامة 
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الفعاليات واملسافل الوطنية والتواصل والتنسيق مع عمادة شؤون الطالب لتنفيذ خط ها داخل الكليات، 

 باإلشراف العام على هذه الوحدة رائد النشاط الطالبه. ويقوم

 وتختص بتخطي  وإدارة تحسين جودة التدريب التعاونه ومتابعته.   وحدة التدريب التعاوني:-5

 
ً
 : وكالة الكلية للتطوير والجودة -رابعا

 :أهداف وكالة الكلية للتطوير والجودة 

تحقيق التطوير والجودة واالعتماد والتميز في جميع النواحي تهدف وكالة الكلية للتطوير والجودة إلى     

 الفنية والبحثية وخدمة املجتمع بالكلية من خالل اآلته: واألدريةاألكاديمية 

 .الجودة واالعتماد دعم األقسام والوحدات وتأهيلهم لتطبيق معايير .1

 .الكليةالفنية من منسوبه دارية و اإل كاديمية و األ القدراتتأهيل وبناء  .2

كلية، وتحقيق متطلبات الخطة االستراتيجية ضمان االلتزام بتطبيق الخطة االستراتيجية لل .3

 .للجامعة

-اإلدارية-إجراء عمليات القياس والتقويم بصورة مستمرة على المستويات  األكاديمية .4

 األكاديمي. االعتمادالفنية( لضمان االلتزام بمعايير 

 الفنية(.-اإلدارية-ت المستفيدين في املجاالت  األكاديميةاالرتقاء بنوعية خدما .5

دعم االبتكار واإلبداع األكاديمي واإلداري والفني داخل الكلية، والعمل على حسن  .6

 استثمارهما.

 منسوبه الكلية، ولجانها ووحداتها التنظيمية. وبين والتميز نشر ثقافة التطوير والجودة .7

 .تعزيز بناء شراكات فاعلة مع سو  العملة للكلية، و دعم المسؤولية املجتمعي .8
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متابعة التزام األقسام والوحدات اإلدارية بالكلية والمراكز التابعة لها بقواعد ومعايير  .9

 وشروط االعتماد األكاديمي، وصيا ة الضواب  التي تكفل تطبيقها.

لهم، ويقدم مؤشرات  تواصل مع الخريجين يحقق تقديم الخدمات المناسبة أنظمةبناء  .11

تغذية راجعة لمدى جودة الخريج في سو  العمل بما يسهم في تطوير املخرجات التعليمية 

 للبرامج والمقررات.

 التكامل في المهام واألدوار بين الوحدات املختلفة.تعزيز التنسيق و  .11

 وكيل الكلية للتطوير والجودة 

 عريف :ت -أ

قيادة والقدرة على التطوير والتغيير، ويختص برسم عضو هيئة تدريس متميز يتسم بال

 ،والتميز، واإلشراف علهها التطوير والجودة لعمليات الخط االستراتيجيات والسياسات، ووضع 

 الرتباط الوظيفه :ا-ب

 بعميد التطوير والجودة بالجامعة. كما أنه يعد أحد 
ً
 بعميد الكلية مباشرة، وفنيا

ً
ويرتب  إداريا

 س الكلية.أعضاء مجل

 مهام وكالة الكلية للتطوير والجودة -ت

 1بالكليةوالتميز تطوير والجودة واالعتماد وضع خطة تشغيلية لتحقيق ال .1

  1ةداء األكاديمي واإلداري ومتابعته بالكلياأل  تشجيع اإلبداع والتميز في .2

 العتماد األكاديمي بالكلية.تنظيم عمليات القياس والتقويم وتحقيق الجودة للسصول على/تجديد ا .3

 تفعيل أنشطة خدمة املجتمع والتعليم المستمر بالكلية. .4

 ضوء الخطة االستراتيجية للجامعة.إعداد الخط  االستراتيجية والتطويرية للكلية في فريق قيادة  .5
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 ق برامج الجودة والتميز بالكلية.تطبي .6

 كاديمي بالكلية.تطبيق برامج التقييم ومتطلبات االعتماد األ .7

 تفعيل برامج خدمة املجتمع والتعليم المستمر بالكلية. .8

العمل ذات االرتباط بعمليات التطوير والجودة   الهيئات واللجان وفر تنفيذ توصيات متابعة  .9

 واالعتماد والتميز.

 ترشي  منسوبه الكلية للفاعليات التدريبية المتنوعة. .11

 ات منسوبه الكلية من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب.تنفيذ برامج تطوير مهار  .11

وضع الخط  الزمنية للمراجعة الدورية لمعايير الجودة المعتمدة لضمان التحسين المستمر في  .12

 أداء األقسام األكاديمية والوحدات اإلدارية بالكلية.

 لها. اح السلول الجيدةدراسة الصعوبات والمشكالت التي تواجه برامج الوكالة واقتر  .13

تحديد االحتياجات التدريبية المتخصصة ألعضاء هيئة التدريس في األقسام األكاديمية بالكلية  .14

 ادة التطوير والجودة في تنفيذها.والتنسيق مع عم

 إعداد التقرير السنوي للكلية وتوزيعه على الجهات املختصة بعد اقراره من العميد. .15

دورية لعميد الكلية عن متابعة تنفيذ الخط  التنفيذية والتطويرية للوحدات تقديم تقارير  .16

 للمهام المنوطة به، والتحديات وا
ً
 لصعوبات التي تواجه تنفيذ الخط .التابعة له وفقا

 تنفيذ ما يكلفه به عميد الكلية من أعمال مرتبطة بالتطوير وخدمة املجتمع. .17

 

 يل الكلية للتطوير والجودةالوحدات واللجان التابعة لوك-ث

 وحدة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي. .1
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 وحدة القياس والتقويم. .2

 وحدة شؤون الخريجين والتوظيف. .3

 وحدة الشراكات والمسؤولية املجتمعية. .4

 :التابعة لوكالة الكلية للتطوير والجودة  اللجان -ت

 لجنة التخطي  االستراتيجي. .1

 ئز والتميز.لجنة الجوا .2

 لجنة تقويم الطالب. .3

 لجنة متابعة األداء األكاديمي.  .4

 

: وحدة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي:
ً
 أوال

 تعريف :-أ

تقوم وحدة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي بنشر ثقافة الجودة والتميز وتقييم أداء     

طويره، ووضع الخط  الالزمة لالعتماد الوحدات التابعة لوكالة التطوير والجودة بالكلية، وت

األكاديمي على مستوى الكلية ومتابعة تنفيذها، ومساندة األقسام العلمية والوحدات إلنجاز 

المهام المتعلقة باالعتماد األكاديمي، باإلضافة لترسي  ثقافة الجودة واالعتماد ونشرها بين 

مليات  الجودة لضمان االعتماد األكاديمي، ومتابعة تقارير المراجعة الداخلية لع 1منسوبه الكلية

ووضع الخط  الالزمة لعالج القصور، وكذلك جمع البيانات والمعلومات بشكل مستمر عن 

أنشطة وبرامج وفعاليات الجودة في الكلية. كما تعمل على تحديد االحتياجات التدريبية لمنسوبه 
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ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى فاعلي ها في الكلية والمشاركة في تنظيم وتقديم البرامج التدريبية 

 داء، وتقديم الدعم الفني واالستشارات لجميع وحدات الكلية لتحقيق الجودة والتميز.اال  تحسين

 

 مهام وحدة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي:-ب

 وضع رؤية ورسالة الكلية مع منسوبه الكلية، وتحديثها عند الساجة. .1

خلي للعمل في وحدة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي واالختصاصات وضع النظام الدا .2

 والتوصيف العام لمهام وواجبات منسوبه الوحدة.

 نشر ثقافة الجودة واالعتماد والتميز على مستوى الكلية. .3

المشاركة في إعداد الخط  االستراتيجية والتطويرية للكلية وتنفيذها ومتابع ها في ضوء  .4

 تراتيجية للجامعة.الخطة االس

وضع خط  وسياسات وأهداف تحقيق معايير االعتماد األكاديمي لبرامج الكلية في ضوء  .5

 الخطة االستراتيجية للجامعة.

تحديد االحتياجات التدريبية لمنسوبه الكلية من أعضاء هيئة التدريس والموظفين  .6

 والتنسيق مع عمادة التطوير والجودة في متابعة تنفيذها.

 تأهيل الكوادر للعمل على تحقيق الجودة والسصول على االعتماد. .7

تقديم االستشارات والدعم الفني لألقسام العلمية للتحسين المستمر في املجاالت الفنية  .8

واالدارية واألكاديمية المرتبطة بقضايا الجودة، والتواصل مع هيئات االعتماد املسلية 

 واإلقليمية والدولية.

 الدعم الفني لمشروعات التطوير والتميز بالكلية والمشاركة في مثيالتها بالجامعة.تقديم  .9
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اقتراح الخط  المرحلية المناسبة للمراجعة الدورية لمعايير الجودة المعتمدة  .11

 1لضمان التحسين المستمر في أداء األقسام األكاديمية والوحدات اإلدارية بالكلية 

 النماذج المعتمدة لهيئة التقويم التأكد من إعداد الملفا .11
ً
ت االلكترونية طبقا

 لجميع المقررات بجميع األقسام العلمية.

 التواصل مع الجهات المعنية الستيفاء متطلبات االعتماد األكاديمي. .12

المشاركة في متابعة زيارة خبراء وهيئات االعتماد األكاديمي لألقسام العلمية  .13

 بالكلية.

ي إعداد التقرير السنوي للكلية ودراسته مع وكيل الكلية للتطوير المشاركة ف .14

 والجودة. 

المشاركة في وضع آلية لتحديد توقعات المستفيدين  العمالء الداخليين والخارجيين(  .15

للكلية وتحديد متطلبات الوفاء  ها ووضع خط  لتحقيق رضاهم، وتجاوز توقعاتهم بالتنسيق مع 

 1الوحدات اإلدارية المعنية ذات العالقة األقسام األكاديمية و 

متابعة تحديث الموقع االلكترونه للكلية وعمادة التطوير والجودة فيما يخص األنشطة  .16

 والفعاليات الخاصة بالجودة بوكالة الكلية.

 

: وحدة القياس والتقويم:
ً
 ثانيا

 تعريف : -أ

معايير القياس والتقويم بالكلية،  يرتهتم وحدة القياس والتقويم بالكلية بتحديد وبناء وتطو 

 1الكلية املختلفةمتابعة عمليات التقويم في وحدات و 
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 مهام وحدة القياس والتقويم بالكلية: -ب

 1بناء رسالة وحدة القياس والتقويم بالكلية  .1

 1رسم خط  وسياسات وأهداف القياس والتقويم األكاديمي واإلداري على مستوى الكلية .2

 1وبناء مقاييس ومعايير القياس والتقويم بالكلية تحديد  .3

 1نشر ثقافة القياس والتقويم من خالل عقد الدورات التدريبية وورش العمل  .4

تقديم الدعم الفني فيما يتعلق بالقياس والتقويم لوحدات الكلية املختلفة فيما يتعلق  .5

 1بمهام الوحدة 

 1ارية للقيام بعمليات القياس والتقويم مساعدة األقسام العلمية والوحدات اإلد .6

العمل على تنويع أساليب القياس وتبني األساليب السديثة في مجال القياس وتقويم اآلداء  .7

 اإلداري(.  – األكاديمي 

 1متابعة عمليات التقويم في أقسام ووحدات الكلية املختلفة  .8

 1ى أسس علمية اإلسهام في تحديث وتطوير أساليب وأدوات القياس عل .9

 1تصميم االستبانات وأدوات جمع البيانات المتعلقة بالقياس والتقويم وتطويرها  .11

 تفعيل استخدام المقاييس بصورة الكترونية. .11

إجراء المسح الميدانه وجمع وتحليل بيانات استطالعات رأي الطالب واعضاء هيئة  .12

 التدريس واإلداريين والفنيين وجهات التوظيف.

 1إعداد تقارير نتائج التقويم لوحدات الكلية أل راض التحسين والتطوير المستمر  .13

  1داء بالكلية بشكل دورياأل  اإلعالن عن نتائج تقويم .14

 1داء بالكلية اال  مراجعة نتائج تقويم .15
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 1تحديد األطر الالزمة لقياس المستوى التحصيلي للخريجين  .16

 1ياس رضا المستفيدين من برامج وأنشطة الكلية متابعة إجراء دراسات ق .17

داء وأنشطة ضمان الجودة واالعتماد ورضا األ  إعداد التقارير الالزمة عن مستويات .18

 المستفيدين من برامج وأنشطة الكلية.

 

: وحدة شؤون الخريجين والتوظيف:
ً
 ثالثا

 تعريف : -أ

متابع ها، وإنشاء قاعدة بيانات لجهات تقوم الوحدة بسنشاء قاعدة بيانات لخريجي الكلية و  

العمل والمؤسسات ذات العالقة بالخريجين، وتوثيق أواصر التواصل مع الخريجين 

والمؤسسات ذات العالقة، كما تعمل على تهيئة الخريجين لسو  العمل، وتنظيم الفعاليات 

راجعة لتطوير الالزمة للتواصل الفعال بين الخريجين وسو  العمل بما يكفل توفير تغذية 

 البرامج األكاديمية بالكلية.

 مهام وحدة شؤون الخريجين والتوظيف بالكلية: -ب

إنشاء قواعد بيانات لخريجي الكلية، والمؤسسات والجهات ذات العالقة بالخريجين  .1

 ومتابع ها. 

قياس مستوى الرضا للخريجين ومؤسسات العمل بالتعاون مع وحدة القياس والتقويم  .2

 لية. بالك

تطوير مهارات الخريجين وتهيئ هم لسو  العمل بالفعاليات املختلفة كالبرامج التدريبية  .3

 والزيارات الميدانية.
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 تنظيم يوم المهنة بشكل سنوي لخريجي الكلية. .4

توفير قنوات تواصل فعالة مع الخريجين وسو  العمل وتغذي ها بما يستجد في النواحي  .5

 واملجتمعية.األكاديمية والبحثية 

 إنشاء رابطة للخريجين على موقع الكلية. .6

 استطالع آراء الخريجين والمستفيدين من برامج وأنشطة وفعاليات الكلية. .7

 مشاركة الخريجين بالملتقيات والندوات والجلسات العلمية التي تعقدها الكلية. .8

تنفيذها ورفعها لوكيل الكلية  إعداد التقارير الدورية عن الوحدة وكفاية برامجها ومستوى  .9

 1للتطوير والجودة

 االتصال بجهات التوظيف ملساولة توفير فرص عمل لخريجي الكلية.  .11

إعداد دراسات واحصاءات دورية دقيقة بنسب خريجي الكلية الذين لم يحصلوا على فرص  .11

 عمل.

 اسية.االستفادة من خبرات الخريجين عند تطوير البرامج والخط  الدر  .12

إجراء دراسات الستطالع آراء جهات التوظيف عن متطلبات سو  العمل والمهن  .13

المستقبلية، ودعم ومتابعة الدراسات التي يقدمها اعضاء هيئة التدريس بالكلية في هذا 

 املجال واستخالص النتائج.

رامج والخط  التواصل مع لجنة البرامج والخط  وتغذي ها بالمتطلبات الالزمة لتطوير الب .14

لمواكبة متطلبات سو  العمل ومواكبة متطلبات المهن المستقبلية، وحثها على التطوير 

 والمتابعة.
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: وحدة المسؤولية املجتمعية:
ً
 رابعا

 تعريف : -أ

تختص الوحدة بالتخطي  والتنظيم لتنفيذ أنشطة المسؤولية املجتمعية المقدمة من الكلية   

بالخدمات التي يمكن للكلية تقديمها للمجتمع، وبرامج الشراكات التي ومنسوبهها  هدف االرتقاء 

تعقدها مع مؤسساته، والتقويم الدوري لهذه البرامج والخدمات بناء على آراء المستفيدين، وتنمية 

قدرات املجتمع ومؤسساته املختلفة بتقديم برامج تثقيفية وتدريبية بكوادر مؤهلة وتقنيات فعالة 

 1ودة متميزةذات معايير وج

 مهام وحدة المسؤولية املجتمعية: -ب

 إعداد خطة استراتيجية للمسؤولية املجتمعية للكلية ودمجها بخطة الكلية. .1

 1حث وتشجيع منسوبه الكلية على المشاركة في أنشطة خدمة املجتمع  .2

ي حلها تحديد أهم قضايا املجتمع ومشكالته ذات االرتباط ببرامج الكلية والمساهمة ف .3

 1بمقترحات جيدة 

 1رصد وتنظيم وتوثيق أنشطة خدمة املجتمع المقدمة من الكلية وتطويرها  .4

تشجيع المبادرات المتميزة الخاصة ببرامج وأنشطة خدمة املجتمع المرتبطة ببرامج  .5

 1وأنشطة الكلية

ية في تنمية شعور االرتقاء بخدمة املجتمع من خالل العمل التطوعي لمنسوبه الكل .6

 1مؤسسات املجتمع املختلفة والمرتب  ببرامج ومخرجات الكلية 
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تقديم برامج ودورات تدريبية إلكساب منسوبه الكلية المعارف والمهارات المتعلقة بتفعيل  .7

 المسؤولية املجتمعية.

ة توثيق الرواب  بين الكلية واملجتمع من خالل تقديم البرامج والدورات في املجاالت املختلف .8

 1التي تساهم في خدمة املجتمع 

 1نشر ثقافة العمل التطوعي المتميز لخدمة املجتمع بين منسوبه الكلية  .9

إشراك الجهات ذات العالقة بالبرامج التي تقدمها الكلية في صناعة القرارات الخاصة  .11

 1بتطوير أداء الكلية تجاه املجتمع ومؤسساته

 مع مؤسسات املجتمع املسلى واإلقليمي والدولي.العمل على بناء شراكات فاعلة  .11

 تقديم دراسات تطبيقية لخدمة املجتمع بالتنسيق مع عمادة البحث العلمي. .12

إبرام اتفاقيات مع مؤسسات املجتمع املسلي في املجاالت البحثية بالتنسيق مع عمادة  .13

 البحث العلمي.

يم فعاليات وأنشطة تلبي تلك قياس احتياجات مؤسسات املجتمع وأفراده وتقد .14

 االحتياجات بالتنسيق مع عمادة خدمة املجتمع.

 إعداد قواعد بيانات تتضمن مؤسسات املجتمع واحتياجاتها وتحديثها باستمرار. .15

تقديم معلومات عن الخدمات التي يمكن أن تقدمها الكلية في مجال المسؤولية املجتمعية  .16

 لمؤسسات املجتمع املسلي.

 إشراك أفراد من منسوبه الكلية كأعضاء في مجالس أو لجان مؤسسات املجتمع املسلي. .17

 التواصل مع قطاعات املجتمع إلشراك ممثلين عنهم في اللجان االستشارية للجهة للكلية. .18

 توفير قنوات فعالة للتواصل مع المستفيدين من خدمات الكلية. .19
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قطاعات من مؤسسات املجتمع وأفراده لدعم بعض االستعانة بخبراء ومستشارين أو  .21

 أنشطة الكلية.

التنسيق للمشروعات المشتركة أو اتفاقيات التعاون بين الكلية ومؤسسات املجتمع  .21

 خاص( التي ترتب  بطبيعة عمل الكلية.-وقطاعاته  حكومه

 

 :اللجان التابعة لوكالة الكلية للتطوير والجودة 

 اتيجيلجنة التخطيط االستر  -1

تختص بسعداد وتقويم الخطة االستراتيجية للكلية في ضوء الخطة االستراتيجية للجامعة،    

رئيسا ووكالء الكلية ورؤساء األقسام ورؤساء لجان وتشكل هذه اللجنة من قبل عميد الكلية 

 الجودة واالعتماد باألقسام ومدير اإلدارة كأعضاء .

 مهام لجنة التخطيط االستراتيجي:

 شر ثقافة التخطي  االستراتيجي بين منسوبه الكلية.ن .1

إعداد وكتابة التقارير المتعلقة بعمل الوحدة والمعوقات التي تحد من فعاليته، اقتراح السلول  .2

 الجيدة.

إعداد خط  تمويل مشروعات وبرامج الخط  التشغيلية السنوية للخطة مع الجهات ذات  .3

 الصلة.

 يلة ومدعمة لإلنفا  على مشروعات الخطة واستدام ها.اقتراح مصادر تمويل بد .4

متابعة عمل الجهات المنفذة للخطة وكتابة تقارير بمؤشرات اآلداء ونسب اإلنجاز، ومقارن ها  .5

 بالمس هدف ورفعها لعميد الكلية.
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دراسة معوقات تنفيذ الخطة واقتراح السلول والبدائل الجيدة وتعديل الخطة بصورة مرنة  .6

 رة.ومستم

 بسعداد وتقويم وتعديل الخطة االستراتيجية للكلية في ضوء الخطة االستراتيجية للجامعة. .7

 المساهمة في إعداد الخط  التشغيلية السنوية للكلية. .8

 نشر الخطة االستراتيجية للكلية بين منسوبه الكلية والطالب واملجتمع املسلي. .9

 

 لجنة الجوائز والتميز -2

ة الجوائز والتميز بالكلية بوضع سياسات تحفيز منسوبه الكلية للمشاركة في جوائز تختص لجن     

الجامعة للتميز، ودراسة تقارير لجان الجوائز باألقسام، وفرز ملفات المرشسين من األقسام بناء على 

يمها، المعايير المعتمدة للجوائز، ورفع ملفات المرشسين حسب أعداد الجوائز املخصصة للكلية بعد تقي

وتقديم المالحظات وتوصيات التطوير وإعادتها للمرشسين بطريقة سرية بعد اإلعالن عن الجائزة على 

شكل بقرار من عميد الكلية بناًء على 
ٌ
مستوى الجامعة، وترتب  اللجنة بوكيل الكلية للتطوير والجودة، وت

ن وكيل الكلية للشؤون التعليمية ائز والتميز( بالكلية، وتتكون متوصية مجلس الكلية باسم  لجنة الجو 

 ورؤساء لجان الجودة والتميز باألقسام ورئيس وحدة ضمان الجودة واالعتماد ومدير 
ً
والجودة رئيسا

 اإلدارة بالكلية أعضاء .

 مهامها:  

استقبال ملفات الفائزين المرشسين لجائزة التميز من مجالس األقسام والموظفين المتقدمين  .1

 ة التقارير الفنية للتأكد من انطبا  المعايير والشروط.للجائزة، ومراجع
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تقييم ملفات الفئات المرشسة للجنة في ضوء معايير وأحكام الالئحة المنصوص علهها للترشح   .2

 لكل فئة.

تحديد المرشح الفائز لكل فئة وكتابة التقارير الفنية، ورفعها لعميد الكلية لمناقش ها في مجلس  .3

 الكلية.

 نتائج ترشي  المتميزين من منسوبه الكلية لجوائز التميز املختلفة إلى عميد الكلية.  رفع .4

 

 وحدة القياس والتقويم: -6

تهتم وحدة القياس والتقويم بالكلية بتحديد وبناء وتطوير معايير القياس والتقويم بالكلية،    

 1ومتابعة عمليات التقويم في وحدات الكلية املختلفة

 القياس والتقويم بالكلية: مهام وحدة 

 1بناء رسالة وحدة القياس والتقويم بالكلية  .1

 1رسم خط  وسياسات وأهداف القياس والتقويم األكاديمي واإلداري على مستوى الكلية .2

 1تحديد وبناء مقاييس ومعايير القياس والتقويم بالكلية  .3

 1لتدريبية وورش العمل نشر ثقافة القياس والتقويم من خالل عقد الدورات ا .4

تقديم الدعم الفني فيما يتعلق بالقياس والتقويم لوحدات الكلية املختلفة فيما يتعلق  .5

 1بمهام الوحدة 

 1مساعدة األقسام العلمية والوحدات اإلدارية للقيام بعمليات القياس والتقويم  .6
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مجال القياس وتقويم اآلداء العمل على تنويع أساليب القياس وتبني األساليب السديثة في  .7

 اإلداري(.  – األكاديمي 

 1متابعة عمليات التقويم في أقسام ووحدات الكلية املختلفة  .8

 1اإلسهام في تحديث وتطوير أساليب وأدوات القياس على أسس علمية  .9

 1تصميم االستبانات وأدوات جمع البيانات المتعلقة بالقياس والتقويم وتطويرها  .11

 فعيل استخدام المقاييس بصورة الكترونية.ت .11

إجراء المسح الميدانه وجمع وتحليل بيانات استطالعات رأي الطالب واعضاء هيئة  .12

 التدريس واإلداريين والفنيين وجهات التوظيف.

 1إعداد تقارير نتائج التقويم لوحدات الكلية أل راض التحسين والتطوير المستمر  .13

  1ئج تقويم األداء بالكلية بشكل دورياإلعالن عن نتا .14

 1مراجعة نتائج تقويم االداء بالكلية  .15

 1تحديد األطر الالزمة لقياس المستوى التحصيلي للخريجين  .16

 1متابعة إجراء دراسات قياس رضا المستفيدين من برامج وأنشطة الكلية  .17

مان الجودة واالعتماد ورضا إعداد التقارير الالزمة عن مستويات األداء وأنشطة ض .18

 المستفيدين من برامج وأنشطة الكلية.

 

 وحدة شؤون الخريجين والتوظيف: -7

 تعريف:-أ    
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تقوم الوحدة بسنشاء قاعدة بيانات لخريجي الكلية ومتابع ها، وإنشاء قاعدة بيانات لجهات العمل  

لمؤسسات ذات والمؤسسات ذات العالقة بالخريجين، وتوثيق أواصر التواصل مع الخريجين وا

العالقة، كما تعمل على تهيئة الخريجين لسو  العمل، وتنظيم الفعاليات الالزمة للتواصل الفعال 

 بين الخريجين وسو  العمل بما يكفل توفير تغذية راجعة لتطوير البرامج األكاديمية بالكلية.

 مهام وحدة شؤون الخريجين والتوظيف بالكلية: -ب

ي الكلية، والمؤسسات والجهات ذات العالقة بالخريجين إنشاء قواعد بيانات لخريج .1

 ومتابع ها. 

قياس مستوى الرضا للخريجين ومؤسسات العمل بالتعاون مع وحدة القياس والتقويم  .2

 بالكلية. 

تطوير مهارات الخريجين وتهيئ هم لسو  العمل بالفعاليات املختلفة كالبرامج التدريبية  .3

 والزيارات الميدانية.

 تنظيم يوم المهنة بشكل سنوي لخريجي الكلية. .4

توفير قنوات تواصل فعالة مع الخريجين وسو  العمل وتغذي ها بما يستجد في النواحي  .5

 األكاديمية والبحثية واملجتمعية.

 إنشاء رابطة للخريجين على موقع الكلية. .6

 الكلية. استطالع آراء الخريجين والمستفيدين من برامج وأنشطة وفعاليات .7

 مشاركة الخريجين بالملتقيات والندوات والجلسات العلمية التي تعقدها الكلية. .8

إعداد التقارير الدورية عن الوحدة وكفاية برامجها ومستوى تنفيذها ورفعها لوكيل الكلية  .9

 1للتطوير والجودة
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 االتصال بجهات التوظيف ملساولة توفير فرص عمل لخريجي الكلية.  .11

إعداد دراسات واحصاءات دورية دقيقة بنسب خريجي الكلية الذين لم يحصلوا على فرص  .11

 عمل.

 االستفادة من خبرات الخريجين عند تطوير البرامج والخط  الدراسية. .12

إجراء دراسات الستطالع آراء جهات التوظيف عن متطلبات سو  العمل والمهن  .13

تي يقدمها اعضاء هيئة التدريس بالكلية في هذا المستقبلية، ودعم ومتابعة الدراسات ال

 املجال واستخالص النتائج.

التواصل مع لجنة البرامج والخط  وتغذي ها بالمتطلبات الالزمة لتطوير البرامج والخط   .14

لمواكبة متطلبات سو  العمل ومواكبة متطلبات المهن المستقبلية، وحثها على التطوير 

 والمتابعة.

 

 ؤولية املجتمعية:وحدة المس -8

تختص الوحدة بالتخطي  والتنظيم لتنفيذ أنشطة المسؤولية املجتمعية المقدمة من الكلية     

ومنسوبهها  هدف االرتقاء بالخدمات التي يمكن للكلية تقديمها للمجتمع، وبرامج الشراكات التي 

آراء المستفيدين، وتنمية تعقدها مع مؤسساته، والتقويم الدوري لهذه البرامج والخدمات بناء على 

قدرات املجتمع ومؤسساته املختلفة بتقديم برامج تثقيفية وتدريبية بكوادر مؤهلة وتقنيات فعالة 

 1ذات معايير وجودة متميزة

 مهام وحدة المسؤولية املجتمعية:

 إعداد خطة استراتيجية للمسؤولية املجتمعية للكلية ودمجها بخطة الكلية. .1
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 1وبه الكلية على المشاركة في أنشطة خدمة املجتمع حث وتشجيع منس .2

تحديد أهم قضايا املجتمع ومشكالته ذات االرتباط ببرامج الكلية والمساهمة في حلها  .3

 1بمقترحات جيدة 

 1رصد وتنظيم وتوثيق أنشطة خدمة املجتمع المقدمة من الكلية وتطويرها  .4

وأنشطة خدمة املجتمع المرتبطة ببرامج تشجيع المبادرات المتميزة الخاصة ببرامج  .5

 1وأنشطة الكلية

تنمية شعور االرتقاء بخدمة املجتمع من خالل العمل التطوعي لمنسوبه الكلية في  .6

 1مؤسسات املجتمع املختلفة والمرتب  ببرامج ومخرجات الكلية 

متعلقة بتفعيل تقديم برامج ودورات تدريبية إلكساب منسوبه الكلية المعارف والمهارات ال .7

 المسؤولية املجتمعية.

توثيق الرواب  بين الكلية واملجتمع من خالل تقديم البرامج والدورات في املجاالت املختلفة  .8

 1التي تساهم في خدمة املجتمع 

 1نشر ثقافة العمل التطوعي المتميز لخدمة املجتمع بين منسوبه الكلية  .9

امج التي تقدمها الكلية في صناعة القرارات الخاصة إشراك الجهات ذات العالقة بالبر  .11

 1بتطوير أداء الكلية تجاه املجتمع ومؤسساته

 العمل على بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات املجتمع املسلى واإلقليمي والدولي. .11

 تقديم دراسات تطبيقية لخدمة املجتمع بالتنسيق مع عمادة البحث العلمي. .12

مع مؤسسات املجتمع املسلي في املجاالت البحثية بالتنسيق مع عمادة إبرام اتفاقيات  .13

 البحث العلمي.
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قياس احتياجات مؤسسات املجتمع وأفراده وتقديم فعاليات وأنشطة تلبي تلك  .14

 االحتياجات بالتنسيق مع عمادة خدمة املجتمع.

 باستمرار. إعداد قواعد بيانات تتضمن مؤسسات املجتمع واحتياجاتها وتحديثها .15

تقديم معلومات عن الخدمات التي يمكن أن تقدمها الكلية في مجال المسؤولية املجتمعية  .16

 لمؤسسات املجتمع املسلي.

 إشراك أفراد من منسوبه الكلية كأعضاء في مجالس أو لجان مؤسسات املجتمع املسلي. .17

 ن االستشارية للجهة للكلية.التواصل مع قطاعات املجتمع إلشراك ممثلين عنهم في اللجا .18

 توفير قنوات فعالة للتواصل مع المستفيدين من خدمات الكلية. .19

االستعانة بخبراء ومستشارين أو قطاعات من مؤسسات املجتمع وأفراده لدعم بعض  .21

 أنشطة الكلية.

التنسيق للمشروعات المشتركة أو اتفاقيات التعاون بين الكلية ومؤسسات املجتمع  .21

 خاص( التي ترتب  بطبيعة عمل الكلية.-وقطاعاته  حكومه

 

 

 

 

 

 

 



  

42 
 

 

 

 

: وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي
ً
 خامسا

 أهداف وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي:

نشر ثقافة البحث العلمي بين أعضاء هيئة التدريس والطالب، ودعم تطبيق االخالقيات  -1

.المرتبطة  ها، 
ً
 وكيفا

ً
 وزيادة االنتاج البحثي كما

 تطوير وتهيئة البنية التحتية بالكلية لمستلزمات البحث العلمي وبرامج الدراسات العليا. -2

تعزيز عالقات التعاون على المستوى املسلي والقومه والدولي مع الكليات المناظرة  -3

 العريقة عن طريق دعم تبادل الخبرات.

جتمعية عن طريق تفعيل دور الكلية في مجال توظيف البحث العلمي تحسين المشاركة امل  -4

 لخدمة املجتمع املسلي.

تعزيز الشراكات البحثية عن طريق دعم وتفعيل الشراكات مع مؤسسات املجتمع  -5

 السكومية والخاصة في مجال البحث العلمي.

راسات العليا تخدم رفع نسب مشاركة االقسام العلمية في طرح وتطوير برامج نوعية للد -6

 اهداف الجامعة العلمية والبحثية. 

تطوير منظومة الدراسات العليا عن طريق تقديم الخدمات االكاديمية والدعم لطالب   -7

 الدراسات العليا.
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االرتقاء بالتصنيف الدولي عن طريق تشجيع ومتابعة النشر العلمي الدولي ألعضاء هيئة  -8

 التدريس.

 

 

 دراسات العليا والبحث العلميوكيل الكلية لل 

 تعريف : -أ

عضو هيئة تدريس متميز في مجال البحث العلمي وله دراية وافية باإلدارة، يكلف باإلشراف على 

سير العملية التعليمية واألكاديمية والبحثية لطلبة الدراسات العليا والوحدات التابعة له في 

 ضاء مجلس الكلية. يرتب  بعميد الكلية كما أنه أحد أعالكلية، و 

 مهام وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي: -ب

 متابعة أعمال اللجان التابعة للوكالة ورفع تقاريرها إلى الجهات ذات االختصاص. -1

المشــــــــــاركة فـــــــــــي وضــــــــــع ومتابعـــــــــــة تنفيـــــــــــذ خطــــــــــ  وسياســـــــــــات الكليـــــــــــة لتطــــــــــوير بـــــــــــرامج الدراســـــــــــات  -2

 العليا.

 بسجراءات االبتعاث.مساعدة وإرشاد الباحثين  -3

 اإلشراف على مراجعة تطوير شروط القبول بالدراسات العليا. -4

اســــــــــتقبال ملفــــــــــات طــــــــــالب الدراســــــــــات العليــــــــــا المتقــــــــــدمين لعمــــــــــادة الدراســــــــــات العليــــــــــا وتوزيعهــــــــــا  -5

 على األقسام املختلفة في الكلية.

ة واختباراتهـــــــــا اإلشـــــــــراف علـــــــــى عمليـــــــــات قبـــــــــول الطـــــــــالب للتســـــــــجيل بالدراســـــــــات العليـــــــــا فـــــــــي الكليـــــــــ -6

 ولجانها.
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 اإلشراف على فعاليات تنمية قدرات منسوبه الكلية في مجال البحث العلمي. -7

 متابعة أحوال مبتعثي الكلية في الخارج، والتواصل معهم. -8

 اإلشراف على الخدمات الطالبية لطلبة الدراسات العليا. -9

ت البحثيـــــــــــة ذات الصــــــــــلة بـــــــــــسجراء التنســــــــــيق مــــــــــع عمـــــــــــادة البحــــــــــث العلمــــــــــي فـــــــــــي الجامعــــــــــة والجهــــــــــا -11

 البحوث والسصول على دعم لها.

متابعـــــــة االنتـــــــاج العلمـــــــي ألعضـــــــاء هيئـــــــة التـــــــدريس، وحـــــــثهم علـــــــى تفعيـــــــل خطـــــــة الجامعـــــــة للبحـــــــث  -11

 العلمي واالبتكار.

رفـــــــــــــع تقـــــــــــــارير بسنجـــــــــــــازات الكليـــــــــــــة فـــــــــــــي مجـــــــــــــال البحـــــــــــــث العلمـــــــــــــي والدراســـــــــــــات العليـــــــــــــا للعمـــــــــــــادات  -12

 املختصة.

 كراال ي علمية متميزة، أو مراكز تميز بحثية في مجاالت متنوعة. تشجيع إنشاء -13

 للمهـــــــــام  -14
ً
تقـــــــــديم تقـــــــــارير دوريـــــــــة لعميـــــــــد الكليـــــــــة عـــــــــن ســـــــــير العمـــــــــل بالوحـــــــــدات التابعـــــــــة لـــــــــه وفقـــــــــا

 المناطة  ها، والصعوبات التي تواجهها.

 اإلشراف على الوحدات التابعة لوكالته.  -15

 ص وكالته والوحدات اإلدارية التابعة لها. متابعة تحديث موقع الكلية فيما يخ -16

 صالحيات وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي: -ت

 التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في الجامعة فيما يخص طالب الدراسات العليا. -1

 اعتماد نتائج االختبارات للدراسات العليا. -2

الكليـــــــة للدراســـــــات العليـــــــا والبحـــــــث العلمـــــــي وتحديـــــــد  تطبيـــــــق النظـــــــام الـــــــداخلي للعمـــــــل فـــــــي وكالـــــــة -3

 االختصاصات والتوصيف العام لواجبات العاملين  ها والتنسيق بين الوحدات التابعة له.
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 لألنظمـة  -4
ً
إصدار القرارات الداخلية التي يقتضـهها حسـن سـير العمـل فـي وكالـة الكليـة ووحـداتها وفقـا

 واللوائ .

 .تقويم أداء منسوبه الوكالة -5

 للوائ  المنظمة.  -6
ً
 إقرار الصرف من ميزانية وعهدة الوكالة وفقا

 اعتماد اإلجازة االعتيادية واالضطرارية لمنسوبه الوحدات التابعة للوكالة. -7

 اللجان التابعة لوكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي: -ث

 وحدة  الدراسات العليا: -1

االلتحا  بالدراسات العليا ومتابعة ومراجعة إجراءات التسجيل لخريجي تشجيع هذه الوحدة ب تختص     

الجامعات املسلية والوافدين وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة في مجال الدراسات 

 العليا والبحث العلمي لتحقيق جودة األداء العلمي والبحثي.

 وحدة البحث العلمي واالبتكار: -2

هذه اللجنة برفع كفاءة وفعالية الكلية كأحد المراكز البحثية المتميزة التي تعمل على تنمية تختص     

المشاركة والتعاون مع المؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية ومؤسسات املجتمع على المستوى املسلى 

كرة للبحوث في واإلقليمي والعالمي. وتعمل أيضا على توفير مناخ مناسب لتطوير مجاالت جديدة ومبت

 التخصصات النادرة والمتميزة.

 وحدة التدريب واالبتعاث :  -3
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تختص هذه اللجنة باستيفاء احتياجات األقسام من المعيدين والتأكد من ابتعاثهم إلى الجامعات ذات      

ضاء المستويات الراقية والتصنيف العالمي المتميز وذلك لتحقيق مستوي رفيع من اآلداء المستقبلي ألع

 هيئة التدريس.

 

: وكالة الكلية لشطر الطالبات
ً
 سادسا

 وكيلة الكلية لشطر الطالبات 

 تعريف : -أ

عضو هيئة التدريس المكلفة باإلشراف على العملية التعليمية واألكاديمية والبحثية واإلدارية   

ها. ويتم تعيين والمالية، والمسؤولة عن تنظيم العمل في الكلية في أقسام الطالبات وتسيير شؤون

وكيلة الكلية من بين عضوات هيئة التدريس السعوديات المتميزات بالكفاءات العلمية واإلدارية 

 وفيما 
ً
بقرار من مدير الجامعة بناًء على ترشي  من عميد الكلية، وترتب  بعميد الكلية أكاديميا

، وتكون من يخص األقسام العلمية، كما ترتب  بوكيلة الجامعة لشؤون الطالبات إدا
ً
 وتنظيميا

ً
ريا

 أعضاء مجلس الكلية. 

 مهام وكيلة الكلية لشطر الطالبات: -ب

 اإلشراف على تنفيذ الخطة االستراتيجية للكلية فيما يخص شطر الطالبات. -1

 إدارة شؤون الكلية التعليمية والبحثية واإلدارية والمالية والثقافية فيما يخص شطر الطالبات. -2

 وير عالقات الكلية داخل وخارج الجامعة فيما يخص شطر الطالبات.تنسيق وتط -3

 اإلشراف على توفير كل متطلبات الكلية التعليمية والبحثية واإلدارية فيما يخص شطر الطالبات. -4
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 اإلشراف على أداء األقسام األكاديمية بشطر الطالبات.  -5

 راتها من الجامعة. تنفيذ ومتابعة توصيات مجلس الكلية، والمعتمدة قرا -6

تنسيق وتنظيم العالقة اإلدارية والتنظيمية مع عميد ووكالء ورؤساء أقسام الكلية كل في مجال  -7

 اختصاصه الوظيفه بما يخص أقسام الطالبات.

 تنفيذ ما يكلفها به عميد الكلية من أعمال. -8

 صالحيات وكيلة الكلية للطالبات: -ت

 للوائ  واألنظمة.الموافقة على اعتذار الطال -1
ً
 بات عن الفصل الدراال ي وفقا

 للوائ  واألنظمة. -2
ً
 الموافقة على تحويل الطالبات من تخصص إلى آخر ومن وإلى الكلية وفقا

 اعتماد الجداول الدراسية المقدمة من األقسام األكاديمية بالكلية. -3

مع األقسام المعنية وعمادة  إقرار زيادة عدد الطالبات في الشعب أو تقسيم الشعب بالتنسيق -4

 القبول والتسجيل بما ال يجاوز السعة المثلى للشعبة.

 .الموافقة على طلبات التمديد وإعادة القيد واالختبارات البديلة حسب اللوائ  المنظمة  -5

الموافقة على اعتماد قوائم السرمان من دخول االمتحان للطالبات المتجاوزات لنسب الغياب  -6

 والرفع  ها للسرمان حسب اللوائ  المنظمة لذلك وصالحيات التفويض. المقررة،

 ترشي  مشرفات الوحدات واألقسام التابعة لها والتوصية باختيارهن وتعيينهن. -7

يم أداء منسوبات الكلية. -8 ِّ
 المشاركة في تقو 

 للوائ  المنظمة. -9
ً
 إقرار الصرف من عهدة الوكالة وفقا

 منسقات األقسام بالتنسيق مع رئيس القسم المعني وعميد الكلية. المشاركة في اختيار -11

 اللوائ  واألنظمة. -11
ً
 التوصية باإلجازات االستونائية لعضوات هيئة التدريس وفقا
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الموافقة على طلب الجهات السكومية باالستعانة بعضوات هيئة التدريس في إلقاء املساضرات  -12

 بما ال يؤثر على أدائهن في الجامعة.  واالشتراك في الندوات والمؤتمرات

الموافقة على اإلجازات االضطرارية والعادية لموظفات الكلية والتوصية باعتمادها من عميد  -13

 الكلية. 

النظر في شكاوى وقرارات تأديب الطالبات بالتنسيق مع وكيالت األقسام ووحدة الشؤون  -14

 األكاديمية.

 
ً
 : األقسام األكاديميةسادسا

 مجلس القسم األكاديمي: -األول 

 : تعريف -أ

ذوي التخصص الواحد يرأسه أحدهم أعضاء هيئة التدريس مجموعة من يتألف مجلس القسم من 

 ممن تتوفر لديه سمات وقدرات وخصائص وكفاءة أكاديمية وبحثية بترشي  من عميد الكلية .

 تنظيم مجلس القسم األكاديمي: -ب

 أو مرة كل شهر يرأس املجلس رئيس ال -1
ً
قسم العلمي بحضور ثلثي أعضائه ويعقد كحد أدنى أسبوعيا

 على األقل وينوب عنه من يفوضه رئيس القسم حال  يابه.

تصدر توصيات املجلس باأل لبية المطلقة ألصوات األعضاء الساضرين، وعند التساوي ير ح   -2

يرد علهها اعتراض من عميد الكلية  الجانب الذي فيه الرئيس، وتعد توصيات املجلس نافذة ما لم

 من تاري  استالمه 05خالل  
ً
، وإذا اعترض علهها أعادها إلى مجلس القسم مشفوعة بوجهة لها( يوما

نظره لدراس ها من جديد، فسذا ظل املجلس على رأيه يحال القرار المعترض عليه إلى مجلس الكلية 

 للبف فيه.
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 مهام مجلس القسم األكاديمي: -ت

 لتوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس، والمعيدين، واملساضرين، وإعارتهم، وند هم، وترقياتهم.ا -1

 التوصية بسقرار الخط  الدراسية أو تعديلها. -2

التوصية بسقرار البرامج التعليمية والمناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع الموص ي  ها في  -3

 القسم األكاديمي.

أشخاص  ير متفر ين من ذوي المكانة العلمية البارزة بالتدريس أو االشراف على اقتراح أسماء  -4

 البحوث والرسائل العلمية.

االقتراح والتوصية باالستعانة بمتخصصين بصفة زائرين، من السعوديين و يرهم، لفترة محددة  -5

 للتدريس في القسم األكاديمي.

 في دراس هم بعد مض ي نصف الفترة المقررة. رفع تقرير ملجلس الكلية عن حالة المبتعثين -6

 رفع تقرير سنوي مفصل عن وضع االبتعاث في القسم إلى مجلس الكلية بعد إقراره. -7

 اقتراح ضواب  القبول والتحويل من القسم وإليه. -8

 اقتراح الخط  الالزمة للدراسات العليا وضواب  القبول بالقسم األكاديمي. -9

 في التقرير المقدم عن إنجازات عضو هيئة التدريس خالل التفرغ العلمي. رفع توصية بالنظر -11

 النظر فيما يحيله إليه مجلس الكلية للدراسة وإبداء الرأي. -11

 تشكيل اللجان التابعة للقسم. -12

 صالحيات مجلس القسم األكاديمي: -ث

يد أو مجلس الكلية في ضوء يحق ملجلس القسم التوصية بعدة قرارات ورفعها لالعتماد من العم    

 الصالحيات املخولة له في عدة مجاالت والتي تتمثل فيما يلي:
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 :
ً
 : مجال الشؤون األكاديميةأوال

التوصية بدراسة الطالب لمقررات دراسية إذا انته  الطالب المقررات المتطلبة للتخرج وكان  .1

في حالة نجاحه في المقررات  معدله التراكمي أقل من المطلوب لرفع معدله التراكمي، وذلك

 ورسوبه في المعدل.

 تشكيل لجان أكاديمية من بين أعضائه أو من  يرهم. .2

 درجة. 21اقتراح درجة األعمال الفصلية بما ال يقل عن  .3

التوصية بأن يكون ضمن االختبار النهائه اختبار عملي أو شفوي وتحديد الدرجة التي تخصص  .4

 لكل منهما.

بالموافقة على استوناء درجات مقررات الندوات واألبحاث والمقررات العملية من التوصية  .5

درجات االختبارات والتقديرات، وتحديد قياس تحصيل الطالب في هذه المقررات من اللوائ  

 املسددة لدرجات األعمال الفصلية وطر  احتسا ها واللوائ  الخاصة بما يتضمنه االختبار النهائه.

تحديد زمن االختبار النهائه للمقررات التابعة للقسم بما ال يقل عن ساعة وال يزيد عن التوصية ب .6

 ثالث ساعات. 

السماح للطالب بناء على توصية أستاذ المقرر باستكمال متطلبات أي مقرر دراال ي في الفصل  .7

 الدراال ي التالي على أن يرصد للطالب في سجله األكاديمي تقدير  ير مكتمل.

ح برصد تقدير  م( للطالب إذا كان المقرر يتطلب أكثر من فصل دراال ي، وبعد ان هاء السما .8

الطالب من دراسة المقرر واجتياز االختبارات يمن  التقدير الذي حصل عليه، وإذا لم يستكمل 

 المقرر في الوقف املسدد، فيجوز للمجلس الموافقة على رصد تقدير  ير مكتمل.

 رات الدراسية التي درسها الطالب خارج الجامعة.التوصية بمعادلة المقر  .9
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 التوصية بتشكيل لجنة لتقييم العملية التدريسية ألعضاء هيئة التدريس. .11

اعتماد الخطة الدراسية وما تضمنه من توزيع املساضرات والساعات العملية واألعمال الفصلية  .11

 على أعضاء هيئة التدريس ومن حكمهم.

ذكرة سفر بالدرجة السياحية مرة واحدة خالل المرحلة الدراسية الواحدة إذا التوصية بصرف ت .12

 كان البرنامج األكاديمي للطالب يتطلب سفره خارج مدينة الدراسة.

 

: مجال شؤون أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم:
ً
 ثانيا

 التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس. .1

 ين ومدرال ي اللغة ومساعدي الباحثين.التوصية بتعيين املساضرين والمعيد .2

التوصية بالتعيين على رتبة أستاذ مساعد من دون اشتراط السصول على درجة الدكتوراه في  .3

التخصصات التي ال تمن  فهها الدكتوراه وفق الضواب  املسددة في نظام التعليم العالي 

 ولوائحه  التخصصات الطبية(.

س بناء على قرارات اللجان اللجنة العلمية بالقسم، وترشي  التوصية بترقية عضو هيئة تدري .4

 عدد من املسكمين املختصين لتقييم انتاجه العلمي بما ال يقل عددهم عن ثمانية.

التوصية بصرف بدل وحدات تدريسية إذا زاد عدد الوحدات التدريسية لعضو هيئة  .5

 التدريس ومن في حكمه عن النصاب المقرر.

ل عضو هيئة التدريس على إجازة تفرغ علمي لعام دراال ي بعد مض ي خمس التوصية بحصو  .6

سنوات من تعيينه أو تمتعه بسجازة تفرغ علمي سابقة، أو لفصل دراال ي واحد بعد مض ي ثالث 

 سنوات من تعيينه أو تمتعه بسجازة تفرغ علمي سابقة.
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 التوصية بقبول تقارير التفرغ العلمي ألعضاء هيئة التدريس. .7

  ير متفرغ في الجهات ال .8
َ
توصية بالموافقة على عمل عضو هيئة التدريس كمستشارا

 السكومية أو القطاع الخاص أو المنظمات اإلقليمية أو الدولية.

التوصية بالموافقة على مشاركة عضو هيئة التدريس في المؤتمرات والندوات التي تعقد  .9

 داخل المملكة وخارجها.

 للقوانين واللوائ .التوصية بسعارة عضو  .11
ً
 هيئة التدريس ومن في حكمه وفقا

 التوصية بسيفاد عضو هيئة التدريس في مهمة علمية خارج مقر الجامعة. .11

 التوصية بسيفاد عضو هيئة التدريس في مهمة علمية للتدريس خارج المملكة. .12

 ير جامعته خالل التوصية بالسماح لعضو هيئة التدريس بالسفر إلجراء بحوث في جامعة  .13

 االجازة الصيفية.

التوصية بقبول استقالة عضو هيئة التدريس ومن في حكمه أو إحالته الى التقاعد بناء على  .14

 طلبه.

 التوصية باالستعانة بأساتذة  ير متفر ين لفترة ال تزيد عن سنتين قابلة للتجديد. .15

أول مربوط الرتبة العلمية التي كان علهها، التوصية بمن  االستاذ  ير المتفرغ مكافأة تعادل  .16

فسن لم يكن من أعضاء هيئة التدريس السابقين، فيحدد مجلس الجامعة مقدار المكافأة بما 

 ال يتجاوز أول مربوط رتبة أستاذ مساعد.

التوصية بنقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه في نطا  تخصصه العلمي من قسم إلى  .17

 من كلية ألخرى داخل نطا  الجامعة أو ألي وظيفة خارج الجامعة.أخر داخل الكلية، و 
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: مجال شؤون االبتعاث والتدريب:
ً
 ثالثا

 للقوانين واللوائ   .1
ً
التوصية بابتعاث المعيدين واملساضرين والتمديد لهم أو إنهاء ابتعاثهم وفقا

 المنظمة لذلك.

 معته أو بلد الدراسة بناء على طلبه.التوصية بالموافقة على تغير المبتعث لتخصصه، أو جا .2

 التوصية بالموافقة على الرحلة العلمية للمبتعث. .3

 التنسيق مع لجنة االبتعاث لمتابعة اوضاع المبتعثين. .4

 التوصية بسيقاف مخصصات المبتعث إذا: .5

 .ير تخصصه أو جامعته أو مقر دراسته من دون موافقة املجلس  

 للتقارير المتعلقة بسير دراسته.لم يستطيع أن يواصل ال 
ً
 دراسة وفقا

 .خالف األنظمة أو التعليمات أو امتنع عن تنفيذها 

 التوصية بتعديل شروط القبول بمرحلتي الماجستير والدكتوراه. .6

 للقوانين واللوائ   .7
ً
التوصية بقبول الطالب لدراسة الماجستير أو الدكتوراه في  ير مجاله وفقا

 المنظمة لذلك.

 .التوصية بقبول تحويل الطالب إلى الجامعة من جامعة أخرى معترف  ها .8

التوصية بمعادلة الوحدات الدراسية التي درسها الطالب املسول من جامعة أخرى معترف  ها  .9

 للقوانين واللوائ  المنظمة لذلك.
ً
 وفقا

 لتأجيل فصلين دراسيينالتوصية بالموافقة على تأجيل قبول الطالب على أال يتجاوز فترة ا .11

 .التوصية بالموافقة على حذف الطالب جميع مقررات الفصل الدراال ي .11
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التوصية بالموافقة على االختبارات البديلة والمقررات التي تتطلب دراس ها أكثر من فصل  .12

 دراال ي في مقررات الدراسات العليا.

لجنة متخصصة وفق قواعد محددة التوصية بسجراء اختبارين تحريري وشفوي شامل تعقده  .13

 .لطالب الدراسات العليا بعد اجتيازه جميع المقررات المطلوبة

 التوصية بتشكيل لجنتي االشراف والمناقشة على الرسائل العلمية. .14

التوصية بمد فترة التسجيل لطالب الماجستير والدكتوراه لمده ال تزيد عن فصلين دراسيين  .15

 ف.  بناء على تقرير المشر 

 .التوصية بزيادة إشراف عضو هيئة التدريس على الرسائل العلمية إلى خمس رسائل .16

اقتراح تحديد مشرف بديل على الرسالة العلمية في حال عدم تمكن المشرف من االستمرار في  .17

 .االشراف أو وفاته أو ان هاء خدمته بالجامعة

 للغة العربية مع تقديم ملخص واف باللغة العربية.التوصية بكتابة الرسائل العلمية بلغة  ير ا .18

التوصية بسضافة مشرفين على الرسائل العلمية من ذوي الخبرات المتميزة والكفاية العلمية في  .1

 للقوانين واللوائ  المنظمة 
ً
مجال البحث العلمي من  ير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفقا

 لذلك.

 في حالة إلغاء قيده.التوصية بسعادة قيد الطالب  .2

 

 رئيس القسم األكاديمي: -الثاني 

 : تعريف -أ
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كلف بتسيير األمور العلمية واإلدارية والمالية فيه،   هو عضو هيئة التدريس بالقسم الذي ي 

 عن أعمال 
ً
والمسؤول عن تطبيق لوائ  وأنظمة مجلس التعليم العالي، ويقدم للعميد تقريرا

ال ي. ويعين رئيس القسم من بين أعضاء هيئة التدريس المتميزين القسم في نهاية كل عام درا

بالكفاءات العلمية واإلدارية بقرار من مدير الجامعة بناء على ترشي  عميد الكلية ويكون التعيين 

 لمدة عام دراال ي قابل للتجديد بناء على توصية عميد الكلية. 

 مهام رئيس القسم األكاديمي:  -ب

فة اإلجراءات الالزمة لتحقيق رؤية ورسالة الجامعة وأهدافها االستراتيجية تفعيل ومتابعة كا .1

 وتنفيذ السياسات العليا للجامعة المرتبطة بالقسم األكاديمي.

رئاسة مجلس القسم واإلشراف على تنظيم شؤونه والدعوة لسضور جلساته ومتابعة تنفيذ  .2

 رض توصياته على مجلس الكلية.توصياته، وإرسال محاضر جلساته إلى عميد الكلية، وع

 تنفيذ قرارات مجلس الكلية فيما يتعلق بالقسم األكاديمي. .3

اإلشراف على إدارة وتطوير شؤون القسم التعليمية والبحثية واإلدارية والمالية وأنشطته، وتوفير  .4

 متطلباتها؛ لتفعيل المسؤولية املجتمعية.

األخرى داخل الكلية ومع الكليات والمعاهد املختلفة  تنسيق وتطوير عالقات القسم مع األقسام .5

 داخل الجامعة وخارجها.

 القيام بالمهام المتعلقة بما يفوض إليه من صالحيات من قبل عميد الكلية.  .6

رفع توصية لعميد الكلية بشأن كل ما يقع من عضو هيئة التدريس ومن في حكمه من إخالل  .7

 فات أخرى. بالواجبات المطلوبة أو أي مخال
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تقديم تقرير واف عن الرحلة العلمية للمبتعث إذا كانف داخل المملكة وتحف إشراف القسم  .8

 األكاديمي، ورفعه إلى مجلس الكلية العتماده.

اإلشراف على تطبيق نظم ولوائ  الجودة والتقويم المؤسس ي للسصول على أو التجديد لالعتماد  .9

 األكاديمي.

 ف األنشطة الطالبية بالقسم األكاديمي.اإلشراف على مختل .11

 مراقبة سير االختبارات، وضب  النظام داخل القسم األكاديمي. .11

إعداد تقرير سنوي شامل عن سير الدراسة واألداء األكاديمي واإلداري والبحثي في القسم ورفعه  .12

 إلى عميد الكلية لالعتماد.

إلى عميد الدراسات العليا في مدة ال تتجاوز ثالثة أسابيع  رفع تقرير لجنة مناقشة الرسائل العلمية .13

 من تاري  المناقشة. 

 صالحيات رئيس القسم األكاديمي: -ت

 اعتماد كشوف الدرجات ونتائج الطالب. .1

 توزيع العبء الدراال ي على أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم. .2

 .إعداد ومتابعة الجداول الدراسية الفصلية بالقسم .3

 التنسيق مع الكليات األخرى حول المقررات المشتركة والعامة التي تدرس  ها. .4

 التوصية بصرف بدل التعليم ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم. .5

 إعداد تقارير األداء الوظيفه ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، ورفعه لعميد الكلية. .6

 ة بحضور منسوبه القسم الدورات التدريبية داخل الجامعة وخارجها.التوصي .7

 التنسيق مع لجنة االبتعاث والتدريب في متابعة أوضاع المبتعثين والمتدربين.  .8



  

57 
 

 التوصية بالتمديد ألعضاء هيئة التدريس من السعوديين بعد ان هاء الخدمة.  .9

 السعوديين بعد ان هاء فترة التمديد. التوصية بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس من  .11

التوصية بسنهاء عقود أعضاء هيئة التدريس من  ير السعوديين بعد موافقة مجلس القسم  .11

 األكاديمي.  

اعتماد التقرير الذي يقدمه المشرف الرئيس على الرسالة العلمية وإرسال صورة إلى عميد  .12

 الدراسات العليا في نهاية كل فصل دراال ي.

 مقرر القسم األكاديمي:  -لثالث ا

 تعريف : -أ

عضو هيئة تدريس بالقسم والذي يتولى اإلشراف على األعمال اإلدارية بمجلس القسم ومتابعة 

 .تنفيذ توصياته، ويتبع رئيس القسم األكاديمي

 مهام مقرر القسم : -ب

 التنسيق بين أعضاء القسم لتنفيذ توصيات مجلس القسم. -1

 ء مجلس القسم الجتماعاته بناء على طلب رئيس املجلس.دعوة اعضا -2

متابعة تنفيذ توصيات مجلس القسم، ورفع تقرير دوري لرئيس القسم عما تم تنفيذه بنهاية كل  -3

 فصل دراال ي.

 كتابة محضر اجتماع مجلس القسم. -4

 متابعة حضور أعضاء مجلس القسم الجتماعاته. -5

 : ي حكمهعضو هيئة التدريس ومن ف -الرابع 

 تعريف : -أ
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عضو هيئة التدريس هو األستاذ أو االستاذ المشارك أو األستاذ المساعد، ومن في حكمه وهو   

 برئيس ا
ً
 لقسم األكاديمي الذي ينتمي إليه.المعيد أو املساضر، ويرتب  عضو هيئة التدريس إداريا

 مهام عضو هيئة التدريس ومن في حكمهم : -ب

ت الالزمة لتحقيق رؤية ورسالة الجامعة وأهدافها االستراتيجية وتنفيذ تنفيذ كافة اإلجراءا

 السياسات العليا للجامعة في إطار مجال عمله.

 تنفيذ توصيات مجلس القسم أو الكلية أو الجامعة فيما يتعلق بمسؤولياته. -1

 السضور والمشاركة بفاعلية في جلسات مجلس القسم. -2

 بوحدات تعليمية ضمن نصابه األكاديمي.تدريس المقررات الدراسية  -3

تدريس الوحدات  ير التعليمية أو الزائدة عن نصابه إذا اقتضف المصلسة وفق اللوائ  المنظمة  -4

 لذلك.

 اإلشراف على بحوث طلبة الدراسات العليا وفق اللوائ  المنظمة. -5

 المشاركة في أعمال لجان القسم وأنشطته املختلفة. -6

معة بالسضور أو المشاركة بالندوات والمؤتمرات العلمية و يرها ذات العالقة تمثيل الجا -7

 بتخصصه وفق اللوائ  المنظمة لذلك.

 اإلسهام في برامج خدمة املجتمع التي ينفذها القسم األكاديمي أو الكلية أو الجامعة. -8

نتائج واالستفادة إعداد أدوات التقييم المناسبة لقياس تحصيل وقدرات طالبه، واستخراج ال -9

 منها في تطوير العملية التدريسية والتدريبية.

 المشاركة في أعمال االمتحانات والتقييم وفق اللوائ  المنظمة. -11

 تنفيذ ما يوكل إليه من أعمال من رئيس القسم فيما يخص مجال عمله. -11
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أخذ موافقة مسبقة وفق  يتفرغ لعمله في الجامعة، وال يجوز له العمل خارج الجامعة إال بعد -12

 االنظمة واللوائ .

 صالحيات  عضو هيئة التدريس : -ت

 إعداد كشوف الدرجات للطالب الملتحقين بالمقررات الدراسية للقسم العلمي التابع له. -1

 تصسي  االختبارات والواجبات والتقارير والتكليفات المطلوبة من طالبه وتقييمها. -2

 إعداد كشوف السرمان. -3

 المشاركة وإبداء الرأي خالل مناقشات أعمال مجلس القسم. -4

السضور أو المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل ذات العالقة بتخصصه والمنعقدة  -5

 خارج الجامعة وفق اللوائ  المنظمة.

السصول على أجازه تفرغ علمي بحد أق    عام دراال ي بعد مض ي خمس سنوات من تعيينه أو  -6

وله على إجازة تفرغ علمي سابقة، أو بحد أق    فصل دراال ي واحد بعد مض ي ثالث سنوات حص

 من تعينه أو تمتعه بسجازة تفرغ علمي سابقة، على أال يؤثر ذلك على سير العملية التعليمية.

االنتداب أو اإلعارة أو تقديم خدمات استشارية بما ال يتعارض مع سير العملية التعليمية أو  -7

 ائ  المنظمة لذلك.اللو 

 منسق البرنامج األكاديمي  -الخامس 

 تعريف : -أ

عضو هيئة التدريس الذي يكلف بالتنسيق بين أعضاء هيئة التدريس في برنامج أكاديمي معين  

 بالقسم األكاديمي ورئيسه.يقدم بعدة كليات بأماكن مختلفة، ويرتب  منسق البرنامج إ
ً
 داريا

 المهام : -ب
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 األكاديمي. عمال واألنشطة بين أعضاء هيئة التدريس بالبرنامجتنسيق األ  .1

 تطوير واقتراح أنشطة وأهداف جديدة للبرنامج مع فر  العمل المشكلة لذلك الغرض. .2

 للمعايير األكاديمية التي تلتزم  ها الجامعة،  .3
ً
تطوير خطة العمل والجداول الزمنية للبرنامج وفقا

 وفي ضوء التغذية الراجعة.

 تنسيق األنشطة املختلفة للبرنامج مع األنشطة المرتبطة  ها في البرامج األخرى. .4

تقديم المشورة الفنية للموظفين والطالب فيما يخص البرنامج األكاديمي، وحل مشكالتهم  .5

 واإلجابة عن اسئل هم الخاصة بأهداف البرنامج وأنشطته املختلفة و يرها.

 البرنامج وتقاريره. اإلشراف على إعداد توصيف .6

 تقييم فعالية أساليب التحسين لتطوير البرنامج. .7

االشراف علي وضع منهجية تقييم البرنامج وتحليل النتائج ووضع خط  التحسين في ضوء  .8

 التغذية الراجعة.

 االشراف على استيفاء البرنامج للمتطلبات والنماذج الخاصة االعتماد األكاديمي بالمركز الوطني .9

 (.NCAAAاالكاديمي   للتقويم واالعتماد

 

 : منسق المقرر  -السادس 

 تعريف : -أ

عضو هيئة التدريس الذي يتولى التنسيق بين أعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس مقرر 

 برئيس القسم
ً
 .واحد لشعب متعددة، ويرتب  منسق المقرر إداريا

 المهام : -ب
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ئمين على تدريس المقرر الواحد العداد توصيف المقرر وأدوات اإلشراف والتنسيق بين القا .1

 تقويم الطالب في المقرر.

عقد اجتماعات دورية بين القائمين على تدريس المقرر الواحد لمناقشة سير العملية  .2

 التدريسية.

التأكد من التزام جميع القائمين على تدريس المقرر بخطة تدريس موحدة، وفق التوصيف  .3

 مد.المعت

 عمل أرشيف كامل لجميع نماذج االختبارات النهائية للمقرر. .4

إعداد تقارير المقرر ومراجع ها ووضع خط  التحسين للمقرر في ضوء التغذية الراجعة وآراء  .5

 القائمين بتدريس المقرر.

 منسقة القسم:  -السابع 

 وافقة رئيس القسم.تقوم بأعمال رئيس القسم بشطر الطالبات بالتنسيق واالتفا  وم    

 

 للقسم التابعة الدائمة اللجان

ترتب   لجان القسم برئيس القسم مباشرة، وتشكل بقرار من مجلس القسم من ثالثة أعضاء هيئة     

 تدريس على األقل بالقسم يتم اختيار مقرر لها من بينهم. 

: لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي
ُ
 أوال

 بتحقيق الجودة بالقسم، والسصول االعتماد األكاديمي.تختص بجميع األمور المتعلقة 

 مهام اللجنة:

 إعداد النشرات التعريقية وكتيبات وأدلة القسم. -1
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 اإلشراف على توصيف البرنامج وإعداد تقاريره ومراجع ها. -2

 جمع ومراجعة ملفات جميع مقررات البرنامج لكل فصل دراال ي، والتي تتضمن ما يلي: -3

 اتية لعضو هيئة التدريس.السيرة الذ -

 انجازات عضو هيئة التدريس وشهادات التقدير والجوائز -

 توصيف المقررات التي يدرسها. -

 تقارير المقررات التي يدرسها تقرير لكل شعبة(. -

 عينة من نماذات االختبارات واجاباتها النموذجية. -

 عينة من اجابات الطالب تمثل مستويات مختلفة.  -

 لبرنامج القسم. (SSR) اف على متابعة إعداد الدراسة الذاتيةاإلشر  -4

 تطوير وإدارة ومتابعة عمليات ضب  الجودة في القسم. -5

 اإلشراف ومتابعة خط  التطوير والتخطي  المستقبلي للقسم. -6

 تحديد البرامج التدريبية بالقسم لتطوير المهارات التدريسية والبحثية والفنية ألعضائه. -7

عداد وتوزيع وجمع استطالعات رأي الطالب في كافة العناصر المرتبطة بالبرنامج الذي يقدمه إ -8

 القسم، وتحليل النتائج إحصائيا ودراس ها واتخاذ اجراءات التطوير الالزمة. 

 تقديم تقرير دوري عن مدى استكمال متطلبات االعتماد األكاديمي . -9

 امعة، وفر  هيئات االعتماد األكاديمي من خارجها.استقبال لجان الجودة من داجل الج  -11

 توثيق جميع إجراءات االعتماد بالقسم، وتزويد رئيس مجلس القسم بنسخ منها. -11

 

: لجنة الشؤون الطالبية 
ً
 ثانيا
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 تختص بجميع األمور المتعلقة بالطالب ومن إرشاد وتوجيه وشكاوى طالب والنشاطات المتعددة    

 مهام اللجنة:

 ستقبال شكاوى الطالب فيما يتعلق بالمقررات أو أعضاء هيئة التدريس.ا -1

 جمع ودراسة مشكالت الطالب واقتراح السلول لها. -2

التوجيه بأهمية مفهوم اإلرشاد األكاديمي ودور المرشد األكاديمي في توجيه الطالب للتخطي   -3

 . لمستقبله التعليمي

 ونف -4
ً
، وتوعي هم بالخدمات الداعمة ومتابعة ورعاية إرشاد وتوجيه الطالب أكاديميا

ً
 ومهنيا

 
سيا

 المتعثرين والموهوبين والمتفوقين منهم، 

إعداد وتنظيم ودعم األنشطة الصفية والالصفية الرياضية والثقافية والعلمية واالجتماعية  -5

 لطالب القسم وتشجيعهم على االشتراك فهها.

 امج بالقسم فيما يخص احتياجات الطالب للتطوير.التنسيق مع لجنة تطوير الخط  والبر  -6

 تنظيم لقاءات دورية للطالب مع سعادة عميد الكلية ورئيس القسم. -7

 التحقق من استيفاء وكفاءة التجهيزات الالزمة للعملية التعليمية ومستلزماتها. -8

 رشادية.التوعية بأهمية االعتماد األكاديمي لبرنامج القسم من خالل اللقاءات اإل  -9

إعداد االستبانات الضرورية لالعتماد األكاديمي بما يتعلق باإلرشاد األكاديمي وتوزيعها وجمعها  -11

 وتحليل نتائجها وتقديم التوصية للبرنامج بناء على ذلك.

 ما يحال إلهها من أعمال من مجلس القسم أو رئيس القسم.

 

: لجنة المسؤولية املجتمعية :
ً
 ثالثا
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مور المتعلقة بتقديم القسم األكاديمي للخدمات والشراكات داخل وخارج الكلية والجامعة تختص باأل      

 بما يحقق تطور املجتمع الجامعي وتطور وتنمية املجتمع املسلي.

 

 

 مهام اللجنة:

  إنشاء قواعد بيانات عن مؤسسات املجتمع واحتياجاتها والخدمات املجتمعية التي يمكن أن

 مها للمؤسسات المعنية.يقدمها القسم، وتقدي

  جمع وتبويب المشروعات التي نفذها القسم وأعضاؤه ونواتج إسهامات تلك المشروعات في

 خدمة املجتمع وخط  التنمية.

  تشجيع وتنمية روح المبادرة عند الطالب لتعظيم مردود الدور الخدمه والتطوعي للمجتمع من

 المعنية بالقسم. خالل الندوات والمنشورات بالتنسيق مع اللجان

  اقتراح برامج عملية تطوعية وشراكات لتعزيز العالقة بين القسم واملجتمع املسلي ومتابعة

 تنفيذها.

 .اقتراح برامج وخدمات لخدمة املجتمع الجامعي 

 .إنشاء قواعد بيانات خاصة بخريجي القسم وأصساب األعمال تتضمن وسائل التواصل معهم 

 بل التواصل  مع الخريجين  مثل رابطة خريجي القسم(. تفعيل س 

 .وضع آليات لتوثيق الصلة بين الخريجين وجهات التوظيف 

  ،راء الخريجين الذين التحقوا بوظائف عن تقييمهم لمدى االستفادة من برنامج القسم
 
استطالع ا

 ء على ذلك.ومحتويات المقررات السابق دراس ها، وتحليل النتائج إحصائيا وتقديم التوصيات بنا



  

65 
 

  ليات فاعلة لتوفير فرص التوظيف للخريجين في مجاالت تخصصهم  مثال عن طريق عقد
 
إيجاد أ

استشراف أراء  -استطالع آراء أصساب العمل في مستويات الخريجين  –ملتقيات التوظيف

 أصساب العمل في المقررات األساسية للبرنامج والقسم(.

 .تحديث الموقع االلكترونه للقسم 

 :
ً
 لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي :رابعا

وتشكل هذه اللجنة باألقسام التي  ها دراسات عليا، وتختص باألمور المتعلقة بالدراسات العليا 

 والبحث العلمي بالقسم.

 

 مهام اللجنة:

 مراجعة وتطوير خط  برامج الدراسات العليا بالقسم. -1

للدراسات العليا بالقسم، وترشي  المقترح قبولهم ملجلس إجراء اختبارات القبول للمتقدمين  -2

 القسم.

 تقديم االرشاد االكاديمي لطلبة الدراسات العليا. -3

 دراسة الطلبات المقدمة من طالب الدراسات العليا ورفعها ملجلس القسم. -4

 للوائ  دراسة طلبات االبتعاث  المقدمة من المعيدين واملساضرين، والتحقق من شروطها وفق -5
ً
ا

 والقواعد المنظمة.

متابعة المبتعثين بالقسم في الداخل والخارج، وإعداد تقارير عن أوضاعهم الدراسية ورفعها  -6

 ملجلس القسم.

 تقويم برامج الدراسات العليا بالقسم ورفع التقارير الخاصة  ها لوكالة الدراسات العليا بالكلية . -7
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 نات البحث العلمي والمشاركة فى المؤتمرات.وضع نظام لرصد وتوثيق ونشر بيا -8

إنشاء وتحديث قاعدة بيانات األبحاث والمشاريع المنشورة من قبل أعضاء هيئة التدريس  -9

 بالقسم، وإعالنها بالموقع االلكترونه للقسم.

حث وتشجيع أعضاء القسم على النشر العلمي في املجالت العلمية ذات التصنيف العالمي،  -11

 هم من خالل التدريب والتوجيه وتبادل الخبرات فيما بينهم .ومساعدت

إجراء تقويم سنوي لمشاريع البحث العلمي بالقسم والرفع بالتوصيات للجنة الدراسات العليا  -11

 والبحث العلمي بالكلية.

 القيام بما يحال إلهها من مهام من قبل لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي في الكلية. -12

: لجنة الخطط والمناهجخا
ً
 مسا

 ألحدث التطورات في املجال ومتطلبات    
ً
تختص هذه اللجنة بالتطوير والتحديث المستمر للمناهج وفقا

 االعتماد األكاديمي وسو  العمل، وتحقيق السياسات التعليمية المطلوبة.

 مهام اللجنة:

 ألحدث التطورات في املجال إعداد دراسات وتقارير دورية عن احتياجات تطوير البرامج و  -1
ً
فقا

ومتطلبات سو  العمل، وتحقيق السياسات التعليمية المطلوبة، وتقارير تقرير المراجعين 

 الخارجيين.

 دراسة استحداث أو تطوير مقرر دراال ي والرفع به ملجلس القسم.  -2

 وضع خط  عمل لعالج أوجه القصور والتطوير.  -3

 يث والتطوير وفق الجداول الزمنية الموضوعة.اإلشراف على تنفيذ خط  التحد -4

: لجنة االختبارات بالقسم االكاديمي
ً
 سادسا
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دراسة نظم تقييم الطالب بالقسم، ومدى استيفائها للشروط المعتمدة، وأحدث سبل التقييم.  -1

 وتطويرها بصورة مستمرة.

كل جديد في مجال  تقديم الدعم والتدريب ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم فيما يخص -2

 التقييم.

 وضع نموذج متكامل للورقة االمتحانية على مستوى القسم. -3

 وضع آلية للمراجعة الداخلية والخارجية لنظم االختبارات بالقسم. -4

 اإلشراف على االختبارات بالقسم، ومتابعة االلتزام بزمن اعالن النتائج للطالب. -5

 ختبارات المقدمة من الطالب، ورفعها ملجلس القسم.دراسة طلبات التظلم من نتائج اال  -6
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: مدير إدارة الكلية
ً
 ثامنا

 تعريف : -أ

موظف إداري يمتلك مهارات القيادة في مجال العمل المالي واإلداري وله خبرات وقدرات في مجال 

 .واإلداريةتحمل مسؤولية، وقيادة فر  العمل، وعلى دراية باللوائ  والقوانين المالية 

 االرتباط الوظيفي : -ب

 . يرتب  بعميد الكلية 

 مهام مدير إدارة الكلية : -ت

 مخاطبة الجهات ذات العالقة داخل الجامعة في اختصاص ونطا  عمله. -1

 رفع مباشرة جميع منسوبه الكلية عند تركهم العمل. -2

 لية.متابعة تطبيق اللوائ  المالية واإلدارية وأنظم ها في الك -3

 اإلشراف على اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بشؤون المتعاقدين بالكلية. -4

 اإلشراف على المشتريات بالكلية وضمان سرعة توفيرها. -5

 اإلشراف ومتابعة عمليات الصيانة والنظافة بالكلية. -6

 اإلشراف على تطبيق عمليات التطوير في العمل اإلداري بالكلية. -7

 نسوبه الكلية ومتابعة إجراءاتها.رفع اجازات م -8

 اإلشراف على سجالت السضور واالنصراف، ورفع التقارير الخاصة  ها. -9

 اإلشراف على توزيع األثاث بالكلية. -11
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 تنسيق برامج استخدام القاعات للفاعليات واألنشطة. -11

 متابعة تجهيز القاعات الدراسية وصيان ها. -12

 مالية والعهد املخصصة لإلدارة وفق اللوائ  واألنظمة.اإلشراف على الشؤون ال -13

 إعداد تقارير دورية عن األعمال اإلدارية والوحدات التابعة له. -14

 تنفيذ ما يكلفه به عميد الكلية من مهام أخرى . -15

 صالحيات مدير إدارة الكلية: -ث

 اعتماد شهادات التعريف لمنسوبه الكلية. -

 لطرف لمن انته  عمله.التوقيع على اخالء ا -

 التوقيع على خطابات تحويل الكشف الطبي لموظفه وعمال الكلية. -

 ترشي  اإلداريين التابعين له للدورات التدريبية. -

 التوقيع على مذكرات الفحص والتسلم. -

 تقييم أداء موظفه اإلدارة. -

 متابعة الصيانة والتركيبات. -

 لألنظمة  التوصية بتكليف اإلداريين بالعمل -
ً
خارج الدوام بما تقتضيه مصلسة العمل وطبقا

 واللوائ .

الرد على المعامالت الواردة إليه من الجهات اإلدارية بالجامعة بالتنسيق مع الجهات ذات  -

 العالقة بالمعاملة.

 الرفع باحتياجات الكلية من التجهيزات للجهات واألشخاص المعنية. -

 



  

71 
 

 

 

 إدارة الكلية الوحدات التابعة لمدير  -ج

 تندرج تحف مدير إدارة الكلية الوحدات التالية:

 
ً
 وحدة الخدمات المساندة : وتتكون من الشعب التالية : –أوال

 السالمة واألمن الجامعي. شعبة-1

وتختص باألمور المرتبطة باألمن والسالمة بالمبانه وكل ما يتعلق بسجراءاتها من خالل القيام بالمهام     

 التالية:

التنسيق مع إدارة السالمة بالجامعة عند وضع خط  لإلخالء وعمل جداول زمنية لتطبيق هذه  -

 الخط ، ومتابعة أجهزة اإلنذار والطفايات ومتابعة عمل كاميرات المراقبة.

 توفير مستلزمات األمن والسالمة بالكلية. -

 تنظيم دخول الطالب للكلية والتأكد من هوي هم. -

 ظام داخل الكلية.ضب  األمن والن -

 عدم السماح بخروج الطالب إال في المواعيد املسددة لفت  بوابات الخروج. -

 املسافظة على عدم االخالل بالمظهر الالئق لطالب الجامعة. -

 املسافظة على األمن أثناء أنشطة وفعاليات الطالب خارج وداخل الكلية. -

 كلية.متابعة التزام السراس بالتواجد خارج مبن  ال -

 ضب  النظام باالختبارات. -
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 التأكد من شخصية الزوار للكلية. -

 

 المستودعات واملخزون: شعبة -2

تكون مسؤولة عن إدارة الموارد المادية بالكلية التي يتم تسلمها من الجامعة كحصة سنوية للكلية، أو    

 لالحتياج، وأذون الص
ً
 رف من خالل المهام التالية:التي تتبقه من الفاعليات وتنظيم توزيعها تبعا

توفير احتياجات الكلية من األحبار، واألثاث المكتبي أو القرطاسية أو األجهزة للعاملين بالكلية  -

 والقاعات والمعامل.

 تأمين االحتياج من اللوحات اإلرشادية أو اللوحات اإلعالنية أو  يرها. -

ق بسجراءات ومسؤوليات العهد وجردها تولي مسؤولية العهد بالكلية والقيام بكل ما يتعل -

 وتسجيلها بالتنسيق مع إدارة المستودعات ومراقبة املخزون.

 اللوائ  واألنظمة. -
ً
 االلتزام بالعمل بكل ما يتعلق  هذه الوحدة وفقا

 

 الصيانة والنظافة: شعبة-3

ية، واالحتياج من تختص بأعمال الصيانة والنظافة من حيث حصر المطلوب لهذه األعمال بصورة دور     

 عمال النظافة والتواصل مع الشركة المسؤولة عن ذلك من خالل المهام التالية:

استقبال بال ات تقنية المعلومات ألعطال أجهزة الساسب اآللي والطابعات وأجهزة السكنر والفاكسات  -

لمعنية ومتابعة وآالت التصوير بالمكاتب والقاعات التدريبية وتسجيلها بالنموذج ورفعها للجهة ا

 وإصالحها.
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استقبال بال ات األعطال وتنظيم أعمال النظافة لجميع المبانه والقاعات التدريبية  بنين+ بنات(،  -

 وتسجيلها بالنموذج ورفعها ومتابعة تنفيذها.

 تأمين مواد النظافة ومستلزماتها للمبانه. -

سباكة والتكييف بأقسام ووحدات العمادة العمل على متابعة مواعيد الصيانة الدورية للكهرباء وال -

 والقاعات التدريبية. 

 الشؤون المالية والمشتريات:شعبة -4

وحدة مسؤولة عن إدارة الشؤون المالية بالكلية من حيث أوجه الصرف والشراء، وحساب ميزانيات     

 البرامج والفعاليات والمستلزمات، وتقوم بالمهام التالية:

 وض األسعار لالحتياجات المراد شراؤها. مراجعة وتقييم عر  .1

توفير االحتياجات عن طريق الشراء باألمر المباشر من مخصص السلفة في ضوء الضواب   .2

 المنظمة.

 االحتفاظ بملفات منظمة عن العهد، متابعة سدادها. .3

 مطابقة أرصدة العهد بالسجالت. .4

 إعداد ميزان المراجعة الشهري. .5

 ت العامة واالعالم:العالقا شعبة -5

مسؤولة عن القيام بكافة األعمال المتعلقة بالفاعليات واملسافل داخل الكلية، والتواصل مع جهات    

 االعالم لنشر تلك الفاعليات من خالل المهام التالية:

 التنسيق مع الجهات املختصة للفاعليات واملسافل. -
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 توفير احتياجات الفاعليات املسافل. -

 ضيوف واستقبالهم وضياف هم.دعوة ال -

 التواصل مع جهات االعالم لنشر الفاعليات واملسافل. -

 التنسيق والتنظيم أثناء إقامة املسافل والفاعليات.  -

 إصدار النشرات واملجالت والنشرات واللوحات الخاصة بالكلية.  -

 

 أمين مكتبة الكلية:-6

ة والتعامل والتواصل واستخدام البرامج المكتبية عضو إداري لديه قدرة على التنظيم والفهرس     -

 للساسب اآللي من خالل المهام التالية:

 فهرسة الكتب. - -

 تنظيم سجالت االستعارة. - -

 السفاظ على هدوء ونظام ومقتنيات المكتبة. - -

 إعداد قائمة باالحتياجات من الكتب و يرها وذلك بالتنسيق مع األقسام العلمية بالكلية. - -

 .تقديم المساعدة لزوار المكتبة والمترددين علهها - -

 التنسيق واالشراف على فعاليات وأنشطة المكتبة. - -

 إجراء الجرد الدوري ملستويات المكتبة. - -

 فحص محتويات المكتبة وإرسال الكتب المهلكة للتجليد. - -
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ً
 : وحدة الموارد البشرية : وتتكون من الشعب التالية –ثانيا

  شعبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم: 

 : شعبة الموظفين 

 تختص بالشؤون اإلدارية ألعضاء هيئة التدريس والموظفين، وتقوم بالمهام التالية:و   

 إعداد ملف ألعضاء هيئة التدريس والموظفين وحفظها كل ما يخصه في ملف مستقل . .1

 لموظفين المستجدين بالكلية لشطري الرجال والنساء.الرفع بمباشرات أعضاء هيئة التدريس وا .2
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