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كلية علمية في محافظات : بيشة ، وبلقرن  51، ولتضم  هـ 5341/ 6/2صدر القرار السامي الكريم بإنشاء جامعة بيشة بتاريخ 

صصات في مرحلة الدبلوم ، إضافة إلى  تخ 4تخصصاً علمياً لمرحلة البكالوريوس ، و  34، والنماص ، وتثليث ، في أكثر من 

عمادات مساندة ، في حين يبلغ عدد طالب جامعة بيشة  9برامج للدراسات العليا في تخصصات مختلفة ، كما تضم الجامعة 

  .عضو هيئة تدريس من مختلف التخصصات العلمية والجنسيات 5244ألف طالب وطالبة ، وحوالي  51حالياً حوال 
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 الهيلك التنظميي

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحدة املراجعة الداخلية

 الكليات مكتب مدير اجلامعة مدير اجلامعة
 املركز اإلعالمي

 وحدة املتابعة والتقارير

 وحدة النسخ

 اللجنة االستشارية

 املكتب السري

 إدارة العالقات العامة

 إدارة التوعية الفكرية

وامليزانية إدارة التخطيط  

 وكالة اجلامعة لشئون الطالبات وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وكالة اجلامعة للشئون األكادميية )التعليمية( وكالة اجلامعة

 عمادة املوارد البشرية
 أمانة جملس اجلامعة

  اإلدارة العامة لإلتصاالت
ملعلوماتوتقنية ا  إدارة االستثمار 

 إدارة أمالك اجلامعة

 مركز الواثئق واحملفوظات

 إدارة املتابعة

 إدارة العقود واملشرتايت

 إدارة مراقبة املخزون

 إدارة التشغيل والصيانة

 إدارة املشاريع

 إدارة النقل واحلركة

 إدارة األمن اجلامعي

 إدارة السالمة والصحة املهنية

تصاالت اإلداريةمركز اال  

 إدارة املستودعات

 عمادة القبول والتسجيل

 عمادة شئون الطالب

 عمادة التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد

 عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر

 إدارة التجهيزات التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج

 وحدة الشئون األكادميية

سوق العمل إدارة موائمة خمرجات التعلم مع  

 اجمللس العلمي

 عمادة الدراسات العليا

 عمادة البحث العلمي

 عمادة شئون املكتبات

 معهد البحوث واالستشارات

 الوقف العلمي

 إدارة التدريب واالبتعاث

 إدارة التعاون العلمي

 مراكز البحوث

 أمانة الكراسي العلمية

 عمادة التطوير واجلودة

 مركز إعداد القيادات

 مركز القياس والتقومي

 إدارة التخطيط االسرتاتيجي

 مركز اإلبداع ورايدة األعمال

 إدارة الدراسات واملعلومات

 إدارة االعتماد األكادميي

 مركز التطوير اإلداري

 مركز تطوير التعليم اجلامعي

 إدارة اخلدمات املساندة للوكالة

 إدارة رعاية ودعم الطالبات

البشرية )شطر الطالبات(إدارة املوارد   

 إدارة املشاريع )شطر الطالبات(

 إدارة املسئولية اجملتمعية والشراكات )شطر الطالبات(

 اللجنة االستشارية لشئون الطالبات

 جلنة املتابعة )شطر الطالبات(
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 أوال: وكاالت اجلامعة.

 :وكالة اجلامعة

إىل تعزيـز تلك املوارد ومتكيـنها من القيام مبهـامها على الوجـه األمثـل ، ورفع األداء   واملالية والتقنية ، كما هتدف تعد وكالة اجلامعة إحدى وكاالت اجلامعة اليت تعىن ابملوارد البشرية 

وكالـة اجلامعـة إىل خلق بيئة حتفيــزية تسهل من أداء العمل ى م ، وتســعـ0202مع رؤية اململكة بتطـوير العمليات واإلجراءات اإلدارية واملـالية مبا يتماشى  كما هتتم،املؤسـسي للجامــعــة

 .ذكية يف تعامالهتا الوظيفي ، وكذا تسعى الوكالة إىل أن تكون اجلامعة ىعلى تنمية الرض ، وحتقـق الشـفــافيـة العالـيـة مما ينعكـس

 :وكالة اجلامعةالتابعة ل القطاعات

 .عمادة املوارد البشرية 

  .إهناء اخلدمة أو اإلحالة للمعاش تسيري كافة األمور املتعلقة أبعضاء هيئة التدريس واملوظفني بدًء من االنتقاء والتعيني إىل

 .إدارة االستثمار واملوارد الذاتية 
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  .دة دخلها املايلجذب استثمارات للجامعة وزاي

 .إدارة املتابعة 

  .انتظام سري العمليتني التعليمية واإلدارية ابجلامعة

 .إدارة العقود واملشرتايت 

  .تطوير وحتسني اإلجراءات املتعلقة بتأمني كافة احتياجات قطاعات اجلامعة

 .إدارة مراقبة املخزون 

  .ف  ومتابعة مستددات قيود العهدهتدف هذه اإلدارة حل

 التشغيل والصيانة. إدارة 

  .مبتابعة مستوى املرافق بصورة دورية وحتديد متطلبات الصيانة الالزمةتعىن 
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 .إدارة السالمة والصحة املهدية 

 تطبيق كافة االحتياطات الالزمة لضمان سالمة وصحة األفراد أثداء تواجدهم وممارستهم لكافة األنشطة داخل مدشآت اجلامعة

 مركز االتصاالت اإلدارية . 

  إاتحة وتدظيم االتصاالت بني مدسويب اجلامعة

 .أمانة جملس اجلامعة 

  تماعات إلكرتونيًابتحديد أجددة االجتماعات واملواضيع اليت تدرج يف االجتماعات ومتابعة تدفيذ القرارات الصادرة من جملس اجلامعة وحف  كافة حماضر االج

 .إدارة االتصاالت وتقدية املعلومات 

  ألمور التقدية ابجلامعة )شبكات، صيانة، ... إخل(، وابلتدسيق مع اجلهات األخرى داخل اجلامعة مثل: عمادة التعليم اإللكرتوين وغريهاإدارة كافة ا

 .مركز الواثئق واحملفوظات 
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  .ى ذات العالقةبتجميع الواثئق واملعلومات وتصديفها واالحتفاظ هبا ورقًيا وإلكرتونًيا وتقدميها إىل كافة وحدات واجلهات األخر 

 .إدارة املستودعات 

  إخالء الطرف. تدظيم عهد اجلامعة ومدسوبيها واستالم وتوزيع التجهيزات واألاثث ويدظم معامالت تسجيل العهد على األفراد وكذلك إسقاطها عدهم واعتماد

 .إدارة املشاريع 

  .ري اخلدمات املطلوبة على أعلى مستوىتطوير البىن التحتية، واحملافظة على املباين اجلامعية وحتسيدها، وتوف

 .إدارة الدقل واحلركة 

  تفيدين مدهاالتطوير والصيانة الدائمة ألسطول السيارات املوجود ابجلامعة ودعمه بزايدة أعداد السيارات لتوفري خدمة أفضل للدقل وتوسيع نطاق املس

 .إدارة األمن اجلامعي 

  بني الطالب. األمنقة والعبث مبقتدياهتا، وحف  أتمني كافة مباين ومرافق اجلامعة ضد السر 
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 .اإلدارة القانونية 

  للدظم واللوائح والتدبيه إىل ما قد يعرتي هذه القرارات من خمالفة لتلك الدظم واللوائح. -مطابقة القرارات اإلدارية الصادرة عن وحدات اجلامعة املختلفة

 .اإلدارة املالية 

  .يمات املصاحبة للميزانية السدويةطبقاً للتعليزانية لمية واحملاسبية لية للعملية املالاجلهة التدفيذ

 

 .وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية0

لعمل على كل ما من شأنه إعداد خمرجات تعليمية مدافسة من خالل التحسني املستمر للارام  األكادميية وتقوم الوكالة ابهـ، 3416نشأت الوكالة عام 

  .البية الدوعية، يف بيئات جاذبة وحمفزة وشراكات داعمةوتطوير اخلدمات الط

:وكالة الجامعة للشؤون التعليميةمهام / أهداف   
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 رفع كفاءة األداء للكليات والعمادات املساندة. -3
 تدمية مهارات الطالب والعداية هبم. -2
 عقد شراكات أكادميية واجتماعية متدوعة لدعم تطوير العملية التعليمية. -1
 واالستفادة مدها لتطوير املخرجات التعليمية. اإللكرتونيةم اخلدمات حتسني استخدا -4

 إثراء األنشطة الطالبية املقدمة يف بيئات جاذبة لعمليات تعلم متكاملة.

 اخلدمات اليت تقدمها وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية:

 هتيئة البيئة التعليمية اليت تعزز من التميز واإلبداع لدى املتعلم. -3
 الارام  األكادميية يف ضوء معايري االعتماد والتميز.تطوير  -2
 عقد شراكات أكادميية واجتماعية متدوعة لدعم تطوير العملية التعليمية. -1
 حتسني استخدام اخلدمات االلكرتونية واالستفادة مدها لتطوير املخرجات التعليمية. -4

 كاملة.إثراء األنشطة الطالبية املقدمة يف بيئات جاذبة لعمليات تعلم مت
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 التابعة لوكالة اجلامعة للشؤون التعليمية: القطاعات

 عمادة القبول والتسجيل. 

  تقدمي خدمات القبول والتسجيل بصورة متميزة 

  عمادة شؤون الطالب 

تربوايً واجتماعياً وثقافياً اجلهة ذات العالقة املباشرة ابلطالب والطالبات، والقائمة على رعايتهم ومباشرة نشاطاهتم املتعددة ابإلسهام يف إعدادهم 

أبخالق ديددا  ورايضياً، لرتسيخ املبادئ والقيم اإلسالمية يف نفوسهم، وتوفري أسباب الراحة واالستقرار الدفسي لتساعدهم على التفوق العلمي والتحلي

  .احلديف

 عمادة التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد. 

لكرتونية والبيئة املداسبة للارام  واملقررات اليت تقدم وفق أسلوب التعلم اإللكرتوين وطم  التعليم عن هـ ،  تقدم اخلدمات اإل3416/ 31/6نشأت يف 
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 كأحد أنظمة إدارة التعلُّم اإللكرتوين، وحتقق املعايري اخلاصة هبذا الدم .  Black Boardبعد من خالل بيئة البالك بورد 

 عمادة خدمة اجملتمع. 

  معة ووحداته حبلول إبداعية وشراكات اسرتاتيجية تدافسية.تدمية قدرات مدسويب اجلا 

  إدارة التجهيزات التعليمية. 

  حصر واتمني مجيع األجهزة واملستلزمات املعملية لتطوير اخلدمات التعليمية ابجلامعة .

  إدارة اخلط  واملداه. 

ليات ابخلط  وتوصيفات املقررات، لضمان االعتماد األكادميي املقررات، بتطوير وحتديث أو استحداث الارام  الدراسية ومن مث اعتمادها، إمداد الك 

 السعي للحصول على االعتماد األكادميي.، رفع كفاءة املخرجات التعليمية لتلبية احتياجات سوق العمل .

 وحدة الشؤون التعليمية. 
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  تقوم وحدة الشؤون التعليمية جبميع ما من شأنه تطوير العلمية التعليمية.  

 وحدة موائمة خمرجات التعلم مع سوق العمل. 

ها رب  الطالب جبهات التوظيف، والتواصل املباشر مع جهات التوظيف مبا يسمح بشراكات متدوعة وعلى كافة املستوايت مدها لتدريب الطالب ومد 

  .لالستثمار

 . وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي1

إىل القيام ابإلشراف على برام   هـ 3416يف الرابع عشر من ربيع األول عام  هبابدأ العمل مدذ   العليا والبحث العلمي ضطلع وكالة اجلامعة للدراساتت

املستدامة بوطددا  الدراسات العليا وخمرجات البحث العلمي يف ضوء اجتاهات التطور املعريف املرتبطة ابالحتياجات اإلسرتاتيجية للمملكة مبا خيدم التدمية

عضاء هيئة غايل، ومبا يرفع املستوى األكادميي للمعيدين واحملاضرين يف اجلامعة من خالل هتيئة برام  ابتعاث تضمن متيزهم األكادميي ابعتبارهم أال

فة التدريس املستقبليني ابجلامعة. كما أن الوكالة تسعى إىل استقطاب الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس السعوديني ومن يف حكمهم يف كا
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سعى التخصصات للعمل ابجلامعة من خالل أنظمة حتقق العدالة والشفافية. إضافة إىل ذلك فالوكالة تضطلع مبتابعة أعمال اجمللس العلمي الذي ي

 خلدمة أعضاء هيئة التدريس من خالل تعييدهم وترقيتهم وفق لوائح وأنظمة دقيقة خصصت هلذا الغرض.

 :والبحث العلمي وكالة اجلامعة للدراسات العليا مهام

  ًاإلشراف على إعداد برام  الدراسات العليا يف خمتلف التخصصات العلمية يف ضوء التطور املعريف والتقين عامليا. 

 دعم وتطوير البحث العلمي يف ضوء التطور املعريف العاملي، والشراكة بني خمتلف التخصصات العلمية بصورة مرتابطة. 

 ر بشرية متخصصة، ومتميزة علمياً السعي إىل استقطاب وأتهيل كواد. 

 حتقيق أقصى استفادة من املكتبات العامة، واملكتبات الرقمية، وإاتحة الفرصة للمتخصصني لالستفادة مدها. 

 ابتعاث املعيدين واحملاضرين يف أفضل اجلامعات العاملية. 

 ل برام  االتصال العلميإاتحة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس يف تطوير قدراهتم البحثية والعلمية من خال. 
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 تشجيع الدشر العلمي، والتميز البحثي. 

 .السعي للوصول إىل وجود وقف علمي اثبت للجامعة 

 

 التابعة لوكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي: القطاعات

 اجمللس العلمي. 

 التدريس وشؤون البحوث والدراسات والدشر.يُعىن ابألمور العلمية حيث يتوىل اإلشراف على الشؤون العلمية ألعضاء هيئة 

  عمادة الدراسات العليا. 

م(، حيث تسعى العمادة  للرايدة 2131هـ )3411/3416بدأت عمادة الدراسات العليا القبول يف برانم  املاجستري جبامعة بيشة يف العام الدراسي 

  والتميز يف برام  الدراسات العليا حملياً وإقليمياً.
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 العلمي عمادة البحث. 

 هـ، لتعىن إبدارة وتدظيم شؤون البحوث والدراسات واالستشارات ووضع القواعد املدظمة واألدلة3416أنشأت عمادة البحث العلمي عام  

  واإلجراءات التدفيذية لدعم البحوث واملشاريع العلمية ، وتدمية وتطوير البيئة البحثية ابجلامعة. 

 عمادة شؤون املكتبات. 

هـ جاءت املوافقة السامية إبنشاء عمادة شؤون املكتبات فيها، لتحقق  التميز يف توفري مصادر املعلومات املتدوعة املادية 3411اجلامعة عام بعد استقالل  

إىل تلك املصادر  لواإللكرتونية اليت تفي ابحتياجات املستفيدين وحتقق رؤية ورسالة اجلامعة يف التدريس والبحث العلمي وخدمة اجملتمع، وتيسري سبل الوصو 

 . واالستفادة مدها

 معهد البحوث االستشارية. 

هـ، حيث يهدف إىل توجيه املشاريع البحثية املتطورة، وتقدمي اخلدمات االستشارية والارام  التدريبية واملبادرات اجملتمعية الفاعلة 3411نشأ املعهد عام  
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  ع املؤسسات املختلفة.بصورة تدافسية، وعقد الشراكات اإلسرتاتيجية واجملتمعية م

 الوقف العلمي. 

إدارة تقوم ابستقبال التارعات أو األوقاف الدقدية والعيدية واستثمارها واإلنفاق من عوائدها على اخلدمات اليت تقدمها اجلامعة وهي هـ، 3411نشأ عام  

لمي مما يسهم يف تطوير أنشطتها املختلفة ومن مث رفع التقييم العام للمجتمع. ابإلضافة لذلك فإن إدارة اجلامعة تعزز مواردها املالية من خالل الوقف الع

  للجامعة.

 مركز البحوث. 

تشخيص وحتليل هدف مركز البحوث والدراسات إىل تشجيع ودعم البحث العلمي وهتيئة البيئة املداسبة لتفعيل نشاط البحث العلمي يف املعهد، مبا يسهم يف 

والرتمجة العلمية إىل اللغة العربية وتدفيذ املؤمترات  الفكر اإلداري، عن طريق إجراء البحوث والدراسات وأتليف الكتبومعاجلة املشكالت اإلدارية ونشر 

  وإعداد تقارير عن التدمية اإلدارية ابململكة. والددوات
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 إدارة التدريب واالبتعاث.  

ء هيئة التدريس ومن يف حكمهم من السعوديني، ويفرتض أن تساهم بشكل أو أبخر يف هـ،  واليت تُعىن بتوفري فرص لتدريب وابتعاث أعضا3416نشأ عام 

  االستفادة مدهم يف تعظيم العالقات مبا يدعكس على زايدة الشراكات مع اجلامعة.

 إدارة التعاون الدويل. 

ية. ورفع مستوى التعاون يف العمل الدويل مجيع اجملاالت: هـ، العداية ابلتعاون الدويل واالنفتاح املثمر اإلجيايب على اخلارات العامل3411نشأت عام  

  )األكادميية، والتعليمية، والبحثية، والتدريبية، والثقافية(

 4. وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة.

ة وأهدافها من خالل تطوير مع وحدات اجلامعة األخرى لتحقيق رسالة اجلامع لتحقيق التكامله، 3411مت إنشاء وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة عام 

تزام أبعلى لإلشراف واملتابعة املستمرة لضمان االاواجلودة إىل  تسعى وكالة اجلامعة للتطوير، كما األكادميية حنو اجلودة والتميز  العملية التعليمية والارام 
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، وتعتار املدسق والداعم واحملرك جلهود التقومي والتطوير اهلادفة لرفع  ةواإلداري األكادمييةطبيق أفضل املمارسات يف العمليات تمعايري اجلودة والتميز من خالل 

وفق اخلطة  مستوى األداء األكادميي واإلداري من خالل خط  التطوير والتحسني اليت تتطلبها معايري االعتماد ألكادميي سواء الداخلية أو اخلارجية

.وخطة التعليم العايل )أفاق( 2121التحول الوطين  وبرام  2111رؤية اململكة االسرتاتيجية جلامعة بيشة، و   

 

 القطاعات التابعة لوكالة اجلامعة للتطوير واجلودة:

 عمادة التطوير واجلودة 

  ميزهـ، دعم وتبين العمادة ممارسات التطوير واجلودة مبختلف الوحدات التدظيمية ابجلامعة وفق معايري اجلودة واالعتماد األكادميي والت3411أنشأت عام 

  مركز إعداد القيادات 

هـ، لتدظيم اجلهود والتدسيق مبا ُُيقق التعاون والتكامل بني الوحدات التدظيمية األكادميية واإلدارية داخل اجلامعة فيما يتعلق 2/6/3411أنشيء بتاريخ 
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ات والكفاءات الالزمة لتويل املداصب القيادية مبختلف إبعداد وأتهيل صف اثن واثلث من القادة األكادمييني واإلداريني والطالب لديهم القدرة واملهار 

 قطاعات اجلامعة.

 مركز القياس والتقومي.  

  .هتدف لوضع نظام ومعايري للمتابعة الداخلية وتصميم أدوات قياس يف ضوئها لتقومي األداء يف كافة األنشطة

 إدارة التخطي  االسرتاتيجي.  

ادرات والارام  واألنشطة املختلفة اليت هتدف لتحقيق رؤية اجلامعة من خالل أهدافها اإلسرتاتيجية الواعدة، هـ، وذلك ملتابعة كافة املب3441أنشأت عام 

  وما يتبع ذلك من إعداد التقارير الدورية للعرض على اإلدارة العليا ومن مث وضع مقرتحات خلط  التحسني املستمرة ومتابعة تدفيذها.

 مركز اإلبداع ورايدة األعمال. 

لياً هـ وهو يلعب دوراً مهما يف زايدة الرتاب  مع اجملتمع اخلارجي وتعميق التواصل وزايدة االستثمار مع مدسويب وجهات اجملتمع اخلارجي )حم3441عام  نشأ 
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  وإقليميا(.

 إدارة الدراسات واملعلومات. 

حتليل نتائ  االستباانت وإعداد تقارير تفصيلية تتضمن هـ، وتقوم اإلدارة تصميم استباانت استطالعات رأي جهات التوظيف، و 3441أنشأت عام  

  مقرتحات وتوصيات تلك اجلهات واليت تلعب دوراً مهماً يف تطوير الارام  واألداء املؤسسي بصفة عامة

 إدارة االعتماد األكادميي. 

ا وكافة وحداهتا التدظيمية اإلدارية من استيفاء متطلبات هـ، تشرف اإلدارة على كافة املمارسات واألنشطة اليت تؤهل اجلامعة مبدسوبيه3441أنشأت عام  

  احلصول على االعتماد املؤسسي للجامعة، وحتاف  على استمراريته وجتديده بصفة مستمرة.

 مركز التطوير اإلداري. 

أدائهم وكفاءهتم حيث أصبحت هذه هـ، وتعمل على تطوير أداء موظفي وموظفات اجلامعة، وتوفري الارام  التدريبية لتحسني 3411مت إنشاؤها عام  
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 الدورات جزءا من الرتقيات الوظيفية.

 مركز تطوير التعليم اجلامعي.  

  هـ ، لتدسيق اجلهود اخلاصة ابلتدريب مبا ُُيقق التعاون والتكامل بني الوحدات التدظيمية األكادميية واإلدارية3441مت إنشاء املركز عام 

 

 4. وكالة اجلامعة لشؤون الطالبات

 

، وذلك استجابة لتوجيه معايل وزير التعليم إبنشاء وكالة يف اجلامعات (112هـ بقرار رقم )3/1/3411 بتاريخ أنشئت وكالة اجلامعة لشؤون الطالبات

البات يف خمتلف اجملاالت ، واإلشراف على اإلعداد العلمي املتميز للطاحلكومية مبسمى وكالة شؤون الطالبات لتعزيز مشاركة املرأة السعودية يف مواقع القرار

تطوير كما تعمل الوكالة على ال اإلنسانية والعلمية من أجل ختري  كوادر نسائية تتمتع بكفاءات أكادميية عالية قادرة على املسامهة الفعالة يف خدمة اجملتمع.
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( أكادميياً وإدارايً، ابإلضافة للقيام مبهام املسؤولية عضوات هيئة تدريس -موظفات  –واإلشراف على كل ما خيص شؤون شطر الطالبات ابجلامعة )طالبات 

 اجملتمعية جتاه القطاعات الدسائية وأفراد اجملتمع من الدساء.

 القطاعات التابعة لوكالة اجلامعة لشؤون الطالبات:

 اللجنة االستشارية لشؤون الطالبات. 

  إىل هذه اللجدةدراسة وإبداء املرئيات على املوضوعات اليت ُييلها مدير اجلامعة. 

 متابعة سري العمليات األكادميية واإلدارية بشطر الطالبات والرفع ابلتوصيات اخلاصة هبا. 

 مداقشة أي معوقات أو صعوابت تواجه العملية األكادميية واإلدارية وأداء العمل بصفة عامة بشطر الطالبات. 

 (كادر إداري  -كادر أكادميي  -لفدية اليت حتقق تطوير مدسوابت اجلامعة )طالباتدراسة وابداء املرئيات يف الفاعليات واملبادرات املشروعات ا. 

 تدفيذ ومتابعة القرارات اخلاصة ابلسياسات العليا للتعليم اجلامعي. 
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 نقل توجيهات ومرئيات اجلامعة ألي تطوير للقطاعات الدسائية ابجلامعة والتخطي  والتدسيق لتدفيذها. 

 وسع يف افتتاح برام  تستهدف سوق العملتقدمي مقرتحات تطويرية للت. 

 إدارة رعاية ودعم الطالبات. 

 :تضم هذه اإلدارة عدة جهات على الدحو اآليت

 :أواًل: جلدة قضااي الطالبات: وتقدم اخلدمات التالية

 اإلشراف على دراسة القضااي والتحقيقات اليت حتدث يف شطر الطالبات. 

 البت يف قضااي الطالبات التأديبية. 

 متابعة تدفيذ قرارات اللجدة. 

  ًحتليل األحكام والعقوابت اخلاصة ابللجدة واستخالص نتائجها ودراستها تربواي. 
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 التواصل مع اجلهات ذات العالقة يف الكليات لتوعية الطالبات وإجياد حلول توافقية لبعض القضااي. 

 حصر احلاالت ودراستها ومتابعة سالمة ما اختذ بشأهنا يف سجل خاص. 

 .متابعة وحدات اإلرشاد األكادميي ابلكليات:نياً: قسم اإلرشاد األكادميي: ويقدم اخلدمات التاليةاث

 .عليها واإلشرافإعداد الفاعليات املرتبطة ابإلرشاد األكادميي للطالبات والتدسيق مع الكليات لتدفيذها 

 .ههن تتعلق ابلدواحي األكادمييةفتح قدوات التواصل مع الطالبات إلزالة أي صعوابت وحل أي مشكالت تواج

 .التواصل والتدسيق مع عمادة التسجيل والقبول فيما خيص جوانب اإلرشاد األكادميي اخلاصة ابلطالبات

 :اثلثاً: قسم دعم الطالبات: ويقدم اخلدمات التالية

 خط  الطوارئ -ضيةأنشطة ثقافية وراي -خدمات صحية -تغذية -على اخلدمات املقدمة للطالبات )مواصالت  اإلشراف( 

 تقدمي فاعليات داعمة للطالبات. 
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  إشراك الطالبات يف الفاعليات والارام  التطويرية ابجلامعة وتيسري تشغيلهن يف هذه الارام. . 

 تقدمي مشروعات ومبادرات داعمة للطالبات. 

  األكادمييةحل مشكالت الطالبات غري. 

 مي املساعدات والدعم املادي واملعدويدراسة احلاالت اخلاصة املقدمة من الكليات وتقد. 

 دراسة حاالت املوهوابت واملتميزات ودعمهن. 

 تقدمي املقرتحات إلثراء البيئة اجلامعية للطالبات. 

 االهتمام بدعم اجلوانب اخللقية والديدية لدى الطالبات. 

 تعزيز اكتساب الطالبات للقيم اجلامعية، ومتكيدهن من ممارستها. 

 ية لدى الطالباتدعم اهلوية الوطد. 
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 جلنة املتابعة لشطر الطالبات. 

 لياً وفدياً متابعة سري العمل جبميع قطاعات شطر الطالبات ابلكليات والعمادات املساندة والكليات واإلدارات واملبىن اإلداري الدسائي إدارايً وما

 .وأكادميياً 

 متابعة تدفيذ مبادرات ومشروعات اخلطة االسرتاتيجية. 

 ذ اخلط  التشغيلية للوحدات اإلدارية املرتبطة بوكالة اجلامعة لشؤون الطالباتمتابعة تدفي. 

 متابعة تدفيذ خط  الطوارئ والكوارث بشطر الطالبات ابلتدسيق مع اجلهات املختصة. 

 إدارة اخلدمات املساندة للوكالة 

 :تقوم بعدة مهام داخل الوكالة واليت من خالهلا تقدم اخلدمات التالية

 مور اإلدارية ملدسوابت الوكالةإجناز األ. 
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 تدسيق االجتماعات والفاعليات التابعة للوكالة وتدظيمها. 

 إجناز الدراسات والتقارير اخلاصة ابلوكالة. 

 إدارة الشؤون املالية ابلوكالة. 

 القيام ابملهام اإلعالمية ابلوكالة. 

  رات والكتيبات اخلاصة ابلوكالةاملهام املرتبطة ابملطبوعات اخلاصة ابلفاعليات والتقارير واملدشو. 

 إدارة املوارد البشرية شطر الطالبات. 

وتيسري  اإلشراف على الشؤون اإلدارية ملدسوابت اجلامعة من املوظفات وعضوات هيئة التدريس السعودايت واملتعاقدات، واملسامهة يف حل مشكالهتن،

 العمل.

 



 

 
 29 0202جامعة بيشة دليل  

 

 إدارة املشاريع شطر الطالبات 

  إلدارة املشاريع اخلاصة بشطر الطالبات وفق االحتياجات ابلتدسيق مع وكالء اجلامعةإعداد اخلط  السدوية. 

  تصحيحي يف ضوء الصالحيات املمدوحة  إجراءاإلشراف على مجيع الارام  واألنشطة واملشاريع اليت تدفذ بشطر الطالبات، واختاذ أي

 .له

  التابعة لشطر الطالباترفع التقارير الدورية الالزمة   عن سري العمل ابملشروعات. 

 املشاركة يف جلان حتليل ودراسة العروض املقدمة لتدفيذ مشاريع املباين اجلامعية بشطر الطالبات. 

 املشاركة يف جلان االستالم االبتدائي واالستالم الدهائي ألعمال مشاريع املباين اجلامعية املدتهية. 

 طالبات وفق ما مت إجنازه من أعمالمتابعة أعمال الصرف على املشروعات اخلاصة بشطر ال. 
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 تقييم أداء اجلهات املدفذة ملشاريع املباين اجلامعية بشطر الطالبات. 

 .متابعة أداء املشروعات االستثمارية يف شطر الطالبات واقرتاح مشروعات جديدة 

 إدارة املسؤولية اجملتمعية والشراكات. 

جملتمعية للجامعة بشطر الطالبات داخل وخارج اجلامعة، واليت ترتب  بتقدمي اخلدمات تقوم بعدة مهام فدية وإدارية تتعلق ابملسؤولية ا

اجملتمعية ملدسوابت اجلامعة وأفراد ومؤسسات اجملتمع الدسائية من خالل التسهيالت والفاعليات املتدوعة، واقرتاح والتدسيق لعقد 

 على اجملتمع. إجيابياة املتبادلة لكال الطرفني ويدعكس شراكات فاعلة مع اجلهات اجملتمعية ذات الصلة مبا ُيقق املدفع
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 اثنيا: العمادات املساندة.

 

 .عمادة البحث العلمي

هـ، لتصبح 3416/ 6/ 31هـ، حيث صدر قرار تكليف أول عميد هلا بتاريخ 3416أُنشأت عمادة البحث العلمي يف جامعة بيشة يف عام 

م شؤون البحوث والدراسات واالستشارات، ووضع القواعد املدظمة واألدلة واإلجراءات التدفيذية بعد ذلك املرجعية اليت تعىن إبدارة وتدظي

 لدعم البحوث واملشاريع العلمية، وتدمية وتطوير البيئة البحثة يف اجلامعة.

 التابعة لعمادة البحث العلمي: القطاعات

 وحدة البحوث والدشر العلمي. 
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 بحوث والدراسات.وضع معايري ولوائح تدفيذ وتقومي ال

 وحدة التعاون البحثي. 

العداية ابلعمل البحثي املشرتك بني عدد من الباحثني/الباحثات، من أجل إجناز أحباث متميزة كماً ونوعاً وذات فائدة للجامعة 

 واجملتمع.

 وحدة االبتكار وبراءات االخرتاع. 

 املدظمة لذلك. تشيع مدسويب اجلامعة للحصول على براءات االخرتاع، ووضع القواعد

 وحدة اجلوائز والتميز البحثي. 

 تشجيع التميز البحثي جبوائز ومكافئات وبدالت، وعمل قاعدة بياانت للحاصلني عليها.
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 وحدة التدريب. 

ليها وضع اخلط  والارام  التدريبية الداخلية واخلارجية، واليت ختدم احتياجات أعضاء هيئة التدريس والباحثني يف اجلامعة، واإلشراف ع

 وتقوميها.وحدة املتابعة والتقومي

 وحدة الرتمجة. 

ترمجة الكتب العلمية والثقافية من اللغات األجدبية إىل اللغة العربية ، ومن اللغة العربية إىل اللغات األجدبية وكذلك الواثئق 

 واملطبوعات اجلامعية ومراجعتها.

 وحدة العلوم والتقدية 

ولة من خارج اجلامعة وخباصة من قبل مديدة امللك عبد العزيز للعلوم والتقدية. لتحقيق األهداف اإلشراف والتدسيق مع األحباث املم
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2111اإلسرتاتيجية للخطة الوطدية الشاملة للعلوم والتقدية ورؤية اململكة   

 .عمادة التطوير واجلودة 

ذراع احملرك لكافة أنشطة التطوير واجلودة ابجلامعة هـ، لتكون ال3411مت إنشاء عمادة التطوير واجلودة جبامعة بيشة مدذ نشأهتا عام 

 واملهام املتعلقة هبا، وأتكيداً لذلك فقد نصت رؤيتها على )اإلبداع والتمايز يف ممارسات التطوير واجلودة(، ورسالتها على )دعم وتبين

التميز مبا يساهم يف حتقيق رؤية اململكة اجلامعية يف ضوء معايري اجلودة واالعتماد القياسية و  القطاعاتأفضل املمارسات مبختلف 

، العمل اجلماعي، التطوير، الشفافية، التمايز. وتقوم العمادة ابلدور االلتزام(، وتبدت العمادة العديد من القيم مدها ما يلي: 2111

ك تقدمي الدعم الفين لقطاعات والتطوير واجلودة وقياس األداء، وكذل االسرتاتيجياإلشرايف والتوعوي لكل ما يتعلق أبنشطة التخطي  

 .االسرتاتيجيةاجلامعة املختلفة يف هذا الصدد، مع متابعة تدفيذ املبادرات 
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 التابعة لعمادة التطوير واجلودة: القطاعات

 إدارة التدريب 

  مةتسهم يف تطوير األداء اإلداري واألكادميي جلميع مدسويب اجلامعة مبا يليب احتياجاهتم املهدية والفدية والعا

 إدارة ضمان اجلودة 

تعمل على ضمان اجلودة يف كليات اجلامعة والعمادات املساندة، وامل ا ركز والوحدات واإلد رات التابعة للجامعة، وذلك لتحقيق رؤية 

  ورسالة اجلامعة وأهدافها.

 إدارة اآليزو 

 ISOالدولية م ومتطلبات نظام إدارة اجلودة املتوافق مع املواصفةهتيئة اجلامعة بكافة وكالتها وكلياهتا وعماداهتا املساندة وإدا ا رهتا ملفهو 
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9001:2015  

 وحدة اجلوائز 

  ختتص بوضع معايري وتصديفات وإجراءات الرتشيح وفحص املتقدمني واملفاضلة واالختيار واإلشراف على جوائز التميز.

  وحدة دعم املبادرات وتطوير الارام 

  ات وتتطويرها ودعمها، مما يسهم يف تطوير الارام .تعمل الوحدة على استقبال املبادر 

 عمادة الدراسات العليا:

الرتقاء ابلدراسات العليا وربطهما بقضااي ومشكالت اجملتمع ل والعمادة تسعى هـ،3411جبامعة بيشة عام  الدراسات العليامت إنشاء عمادة 

وتسهم يف تعزيز مسرية التدمية الوطدية الشاملة واملستدامة، والعمل على تطوير احمللي، من خالل دعم مشاريع البحث العلمي اليت تدت  املعرفة 
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قيم وتدفيذ برام  دراسات عليا متدوعة تتميز ابجلودة والكفاءة، وحتقق املدافسة مبا يتوافق مع متطلبات وحاجات سوق العمل مع االلتزام ابل

 رف املهدة وأخالقياهتا.اإلسالمية، والتقاليد واألعراف اجلامعية، واحلفاظ على ش

 التابعة لعمادة الدراسات العليا: القطاعات

 أمانة جملس عمادة الدراسات العليا 

  يتوىل اجمللس استقبال ومداقشة املوضوعات اليت ترد للعمادة ومتابعة القرارات والتأكد من تدفيذها

  واألكادمييةوحدة الشؤون التعليمية 

يات إلعداد اجلداول الدراسية لطالب برام  الدراسات العليا ومتابعة تدفيذها، ما يتعلق ابلشؤون األكادميية التدسيق مع األقسام العلمية ابلكل

  من جداول وخط  ومداه ، واختبارات.
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 وحدة القبول والتسجيل 

  القبول والتسجيل ابلتدسيق مع عمادة القبول والتسجيل إبجراءاتالقيام جبميع 

  لكرتونيةاإلوحدة املعلومات واألرشفة 

  توفري املعلومات واإلحصائيات املتعلقة بارام  الدراسات العليا واخلط  الدراسية وأعضاء هيئة التدريس والطالب.

 وحدة اخلرجيني 

  إمتام مجيع متطلبات التخرج وعمل دليل بذلك وإعداد التقارير.

 وحدة املدح الدراسية 

  ء الواثئق املطلوبة، ومتابعة أوضاع الطالب وإعداد التقارير بذلك.دراسة وإعداد ملفات طالب املدح، والتأكد من استيفا
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 عمادة املوارد البشرية:

، ه3/1/3411هـ ومت تفعيلها يف اتريخ  31/6/3416 بتاريخإحدى العمادات املساندة يف اجلامعة، وقد أنشئت  املوارد البشريةتعد عمادة 

السعي لتحقيق الرضا الوظيفي جلميع أعضاء و . والوصول إىل مصاف اجلامعات العاملية عليمية لرقي ابلعملية التل املوارد البشرية تسعى عمادة

املعوقات والسلبيات اليت تواجه أعضاء هيئة التدريس والعملية التعليمية  واحلد من . هيئة التدريس ومن يف حكمهم من املدتسبني  للجامعة

 .على حد سواء

 البشرية:التابعة لعمادة املوارد  القطاعات

 إدارة عمليات التوظيف 
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  التدسيق مع اخلدمة املدنية فيما خيص شغل الوظائف ومعاجلتها، وتوثيق وحتوير الوظائف، واستكمال مسوغات التوظيف.

 إدارة الرتقيات والدقل 

  اإلشراف على عمليات الرتقيات والدقل والتكليفات ألعضاء هيئة التدريس واملوظفني واملتعاقدين.

 لرواتب واالستحقاقاتإدارة ا 

  اإلشراف على عمليات االستحقاقات املالية والرواتب جلميع مدسويب اجلامعة.

 إدارة تطوير املوارد البشرية 

  التخطي  واإلعداد واملتابعة وتدفيذ الارام  التدريبية، وخطة املسارات الوظيفية، وخطة التعاقب الوظيفي، والوصوف الوظيفية.

 ليإدارة التواصل الداخ 
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  .خدمات املتعاقدين، وحف  ملفات املوظفني، ومتابعة وتطوير الدظام املايل واإلداري

 عمادة شؤون الطالب:

هـ إىل توفري البيئة اجلامعية املداسبة للطالب والطالبات من خالل اإلشراف على كافة 3411تقدم عمادة شؤون الطالب مدذ نشأهتا عام 

ذ واملتابعة والتقييم يف إطار اخلطة العامة للجامعة  ومن خالل ما تقدمه من خدمات وأنشطة تسهم يف اخلدمات الطالبية ابلتخطي  والتدفي

قدمي بداء شخصية الطالب اجتماعيًا ونفسياً وأكادميياً، كما أهنا هتتم برعاية الطالب والطالبات من ذوي االحتياجات اخلاصة ابإلضافة إىل ت

نشطة الثقافية واالجتماعية والرايضية والفدية والكشفية واألندية الطالبية املتدوعة وتقدمي اخلدمات الالزمة األنشطة الطالبية، واليت تتضمن األ

هم علـى هلم والتـي تتـعلق حبيـاة الطالب والطالبات من تـغذية وإعاانت ومكافـآت مـالية ورعـايتهم تـربـواًي بتوجيههم وإرشــادهم ومسـاعدتـ

 .ل اليت تواجـههم وتكوين شخصيتـهم وتكـامـلـهـا مـن خــالل األنشطـة الطالبـية املختلفةالتغـلب علـى املشـاك



 

 
 42 0202جامعة بيشة دليل  

 

 التابعة لعمادة شؤون الطالب: القطاعات

 وحدة الدراسات والبحوث العلمية 

تشجيع ودعم الدراسات والبحوث اليت هتم الطالب وما يتعلق بهل   

 وحدة التطوير واجلودة  

مليات اجلودة والتطوير ابلعمادة وتوثيقهاإلشراف واملتابعة على عل  

 وحدة التوجيه واإلرشاد  

.إلشراف واملتابعة جلميع عمليات التوجيه واإلرشاد األكادميي واالجتماعي والدفسي للطالبل  

 وحدة التدريب والتأهيل الوظيفي  
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.وفكرايً و مهارايً ، وهتيئتهم لسوق العمل وضع اخلط  والارام  التدريبية اليت هتدف لتدمية ملهارات الطالب وتوجيههم معرفيال  

 وحدة املدح و املكافأت  

.اإلشراف على صرف املكافأت العيدية واملالية للطالب والطالبات لدعمهم وتطوير إبداعهم  

 وحدة اخلرجيني.  

.اإلشراف على مجيع متطلبات حفالت التخرج وعمل دليل بذلك وإعداد التقارير  

 نيوحدة املوهوبني واملتفوق.  

 .رعاية الطالب املوهوبني واحملافظة على مستواهم املتميز واالرتقاء به مبا يدعكس على مستوى األداء والتحصيل وفرص التوظيف بعد التخرج

 وحدة ذوي االحتياجات اخلاصة.  
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ئة تعليمية وتقدية تفي التدسيق مع إدارات وعمادات وكليات اجلامعة خلدمة الطالب والطالبات ذوي االحتياجات اخلاصة إلجياد بي

 .ابحتياجاهتم

 وحدة األنشطة واألندية الطالبية.  

فياً، حتقيق املشاركة يف بداء الشخصية املتكاملة للطالب والطالبات وتدميتها يف شىت اجملاالت مبا يتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، ثقا

 .ورايضياً، واجتماعياً 

 وحدة محاية احلقوق الطالبية. 
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قيق والفصل يف الشكاوى والتظلمات اليت يتقدم هبا الطالب وتبصري الطالب حبقوقهم اجلامعية وكيفية احلصول عليها ابللجوء إىل التح

 .القدوات الشرعية والرمسية داخل اجلامعة

 وحدة التغذية.   

 .من حيث اجلودة و السالمة اإلشراف الكامل على تطبيق الشؤون الصحية عدد إعداد الوجبات الغذائية إلنتاج وجبات عالية

  اإلعالم والتوثيق  

 . يتم من خالهلا اإلعالن للطالب عن املسابقات املركزية وذلك من خالل القدوات الرمسية للعمادة

 اخلدمات اإللكرتونية.   

بية وإحالتها للكليات وكذلك تقدمي اخلدمات للطالب املتمثلة يف التحويل للمستشفيات واخلدمات الطبية ابجلامعة واستقبال التقارير الط
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 .مدح الطالب ختفيض السفر الداخلي وخماطبة اجلهات احلكومية فيما يتعلق أبمور الطالب

 صددوق الطالب 

 (. تقدمي الرعاية االجتماعية للطالب احملتاجني عن طريق صددوق الطالب ) القروض واإلعاانت

 

 .عمادة القبول والتسجيل

هـ، وسعت العمادة مدذ أتسيسها للرايدة والتميز يف تقدمي أفضل خدمات القبول والتسجيل من 3411عام نشأت عمادة القبول والتسجيل 

، كما هتدف العمادة إىل توجيه الطالب الستكمال دراستهم اجلامعية مبا يتداسب مع اإللكرتونيةخالل استخدام أفضل وأحدث اخلدمات 

 مجيع التعامالت.قدراهتم الذاتية، وحتقيق العدالة والشفافية يف 
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 التابعة لعمادة القبول والتسجيل: القطاعات

 قسم القبول 

  تدفيذ سياسة اجلامعة ابلقبول وفق الئحة الدراسة والقبول ابجلامعات السعودية

 قسم املدح 

  ح.داستقبال طلبات املدح، والتواصل مع الوزارة بشأهنم، ومتابعة وإدارة شؤون طالب امل

 ات اجلامعيةقسم املكافئات والبطاق 

  اإلشراف واملتابعة ملتعلقات املكافئات والبطاقات اجلامعية، للطالب والزائرين.



 

 
 48 0202جامعة بيشة دليل  

 

 قسم التخصيص والتحول 

  ختصيص طالب السدة األوىل طبقا ملعدالهتم يف الكليات املداظرة، ومتابعة عمليات التحويل الداخلي واخلارجي، ومتطلباته.

 قسم التسجيل واجلداول 

  الدراسية، وحل مشاكل الشعب، وربطها ابحملاضرين، وإعداد التقومي الدراسي.إعداد اجلداول 

  قسم اخلط  والدراسية واملعادالت والارام 

  دراسة اخلط  املستحدثة من الكليات واألقسام، وتدفيذ املعادالت الداخلية واخلارجية.

 قسم الدعم الفين 

 قسم التوثيق واخلرجيني اقد.طباعة السجالت األكادميية وواثئق التخرج، وبدل الف
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  متابعة الدظام االكادميي وتقدمي الدعم املطلوب وإعداد الارام  التطويرية ابلتدسيق مع تقدية املعلومات.

 قسم الشؤون األكادميي 

  طالب.طباعة السجالت األكادميية، وعمل املعادالت، وإفادة الساعات اجملتازة، والكشوفات والقوائم والطلبات املقدمة من ال

 قسم التدريب والتطوير 

  تطوير مهارات العمل داخل العمادة، وعقد دورات ملدسويب العمادة مبا يطور األداء.

 قسم الدراسات واإلحصاء 

  تزويد اجلهات املعدية ابإلحصائيات املتعلقة ابلطالب.

 قسم اإلرشاد األكادميي 
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  ة من خالل تفعيل دور املرشد األكادميي وربطه ابلدظام االكادميي للطالب.االرتقاء مبستوى الطالب التدريسي وخدمة العملية التعليمي

 

 والتعلم املستمر.عمادة خدمة اجملتمع 

، هبدف واألهليةهـ، لتطوير العالقات مع اجملتمع مبختلف قطاعاته ومؤسساته احلكومية 3416/ 6/ 31نشأت عمادة خدمة اجملتمع بتاريخ 

يستفيد اجملتمع أيضا من قدرات وإمكانيات اجلامعة يف خالل تفعيل دور الشراكة بيدهما ولتياجاته، من االستجابة ملتطلباته وتلمس اح

خمتلف اجملاالت أبرجاء مدطقة عسري، وتارز خدمة اجملتمع كإحدى الوظائف واألدوار الرئيسة جلامعة بيشة، فخدمة اجملتمع يعتار بعدا 

تقوية العالقة بيدها وبني اجملتمع طاعت من خالل عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر اسرتاتيجيا يف تطوير دور اجلامعة، حيث است

 واإلسهام يف تقدمي العديد من اخلدمات املتميزة يف شىت اجملاالت.
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 التابعة لعمادة خدمة اجملتمع والتعلم املستمر: القطاعات

 إدارة الارام  التطبيقية 

  العمل يف بعض الوظائف الفدية املساندة إعداد برام  أتهيلية لسد احتياج سوق

 إدارة القبول والتسجيل 

  .دةااإلشراف واملتابعة لعمليات القبول والتسجيل ووضع اجلداول والشعب للطالب امللتحقني بارام  العم

 التدريب والتطوير 

 إدارة  اإلشراف والتخطي  للارام  التدريبية ومتابعة تدفيذها وتدسيق متطلباهتا.

  خدمة اجملتمع واملسؤولية اجملتمعيةإدارة 
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 فعالة مع مؤسسات اجملتمع، وتدمية املوارد البشرية . السعي لعمل شراكات تدموية

 عمادة التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد

سرتاتيجية للجامعة هـ  ملضاعفة اجلهود لتحقيق اخلطة اال31/6/3416بتاريخ مدذ نشأهتا  تسعى عمادة التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد

تكامل والتحول للتعلم الرقمي مع احملافظة على اجلودة وحتقيق معايريها يف األداء من خالل تبين مدظومة شاملة من أنظمة التعلم اإللكرتوين ت

 مع أنظمة اجلامعة األخرى.

 أهداف عمادة التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد

 .ة ذات جودة عالية تدعم اإلبداع والرايدة يف العملية التعليميةتوفري بيئة تعليمية إلكرتونية متطور  •

 .نشر وتفعيل ثقافة الوعي التقين بني مدسويب اجلامعة وصواًل جملتمع املعرفة •
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 .التوظيف األمثل ألدوات التعلم اإللكرتوين للمسامهة يف حل املشكالت التعليمية وتلبية احتياجات اجلامعة •

 .دريس من تطوير ومشاركة وإعادة استخدام مصادر التعلم اإللكرتونيةمتكني عضو هيئة الت •

 .إنتاج مواد تعليمية وتدريبية إلكرتونية لدعم مجيع مدسويب اجلامعة، ورفع كفاءهتم •

 .تقدمي برام  تعليم عن بعد رائدة خلدمة اجملتمع والتعلم مدى احلياة •

 .ات سوق العملتقدمي برام  تعليم عن بعد تدافسية تلىب احتياج •

 .الشراكة والتواصل مع اجلامعات احمللية واإلقليمية والعاملية الرائدة •

 .حتقيق اجلودة ومؤشرات األداء يف التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بُعد وفقاً ألفضل املمارسات العاملية •

 .2111للتعلم الرقمي وفق رؤية  توفري املعلومات واإلحصائيات الكاملة لإلدارة العليا الختاذ القرار للتحول •
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 .2122حتقيق مبادرة اجلامعة الذكية للتحول الرقمي، يف ضوء اخلطة االسرتاتيجية للجامعة  •

 التابعة لعمادة التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد: القطاعات

 وحدة شؤون املوظفني 

  ارير املتعلقة هبم.والبياانت والتق اإلحصائياتوهي وحدة خمتصة خبدمات املوظفني، وعمل 

 وحدة الشؤون املالية 

  إعداد احلساابت والتقارير املالية وفق اللوائح املدظمة

 وحدة االتصاالت واملتابعة 

هتدف إىل تطوير آليات الرب  بني العمادة واجلهات اخلارجية ورقيا وإلكرتونيا وتطوير آليات الرب  بني العمادة وخمتلف كليات اجلامعة 
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  .كادميية واإلدارية ورقيا وإلكرتونياً وأقسامها األ

 وحدة العالقات العامة واإلعالم 

  .تدظيم واستقبال الفعاليات وتوثيق ذلك، والتواصل مع وسائل اإلعالم خبصوص الارام  اليت تطرحها العمادة

 إدارة نظم التعلم 

، ونظام حتليالت إدارة التعلم، وأنظمة الدعم، واملستودعات والفصول االفرتاضية، وتسجيل احملاضرات اإلشراف واملتابعة لدظام البالكبورد،

  الرقمية. 

 إدارة البدية التحتية 

  اخلوادم، واملعامل، واألجهزة التعليمية، ومؤمترات الفيديو ، واالستديوهات. إلدارةاإلشراف واملتابعة 
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 قسم جودة احملتوي الرقمي 

  مي، والرسوم واجلرافيك، والفيديو واملونتاج، والارجمة واحلزم.العمل على جتويد حتليل احملتوى، والتصميم التعلي

 قسم التدريب 

جماالت إعداد وتدفيذ وتقييم التدريب التقليدي، والتدريب األلكرتوين، والتعليم املستمر وجدمة اجملتمع، مبا يدمي مهارات مدسويب اجلامعة يف 

  التعلم األلكرتوين.

 قسم التطوير واجلودة 

  ت العمل داخل العمادة، وعقد دورات ملدسويب العمادة مبا يطور األداء، والارام  املقدمة من العمادة.تطوير مهارا
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 .عمادة شؤون املكتبات

سعيًا مدها يف حتقيق أهدافها يف خدمة التعليم، وطماء البحث العلمي وتطوره، وخدمة اجملتمع، مبا هـ، 3411عام أنشأت اجلامعة مكتباهتا 

ة، وتقدم املكتبة خدماهتا لكافة مدسويب اجلامعة من طالب، وأعضاء هيئة تدريس، وإداريني در معلومات كافية ومتجدده من مصاتوفر 

وتضم العمادة بني جدباهتا التجهيزات املادية، والارام  املالئمة خلدمة مراتدي .ةمدسويب اجلامع ابإلضافة إىل الباحثني، والدارسني من غري

 .املكتبة

 تابعة لعمادة شؤون املكتبات:ال القطاعات

 قسم املكتبة املركزية 

تقدمي وتدظيم خدمات املكتبات لكافة مدسويب اجلامعة من طالب، وأعضاء هيئة تدريس، وإداريني ابإلضافة إىل الباحثني، والدارسني من 
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   غري مدسويب اجلامعة.

 قسم التزويد 

 الحتياجاتموعات داخل املكتبة املركزية واملكتبات يف فروع اجلامعة املختلفة، وفقاً هو القسم املختص بتطبيق السياسات املتعلقة بتدمية اجمل 

  مدسويب اجلامعة من مصادر معلومات تغطي كافة التخصصات وتليب حاجة العملية التعليمية.

 قسم الفهرسة 

ن مصادر املعلومات ويشتمل قسم اإلجراءات هو القسم املختص بتطبيق السياسات املتعلقة بتدمية وتدظيم ومعاجلة مقتديات املكتبة م

  الفدية )الفهرسة والتصديف والفهرس اآليل(، قسم اإلهداء والتبادل، قسم الباركود والتكعيب، وقسم الدورايت.

 قسم اإلعارة واإلرجاع 
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إلعارة وخدمات القاعات، حيث هو القسم الذي يقدم اخلدمات املكتبية والبحثية املباشرة والغري مباشرة للمستفيدين من خالل أقسام ا

تتوىل مسؤولية تقدمي اخلدمات املرجعية والرد على استفسارات املستفيدين، من داخل اجلامعة أو خارجها، وأيضاً تشرف على قواعد 

  املعلومات اإللكرتونية.

 قسم تقدية املعلومات 

كتبة الرقمية السعودية، ومن ذلك توفري معمل به عدد مخسني توفر العمادة كل الدعم الالزم لتسهيل الوصول واالستفادة من خدمات امل 

  .جهاز حاسب آيل وخدمة البحث اإللكرتوين يف فهرس املكتبات

 إدارة شؤون املكتبات اخلارجية 

  إدارة شؤون املكتبات من انحية التأثيث واألرفف وتزويدها ابلكتب، وإدارة شؤون املوظفني هبا. 
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 اثلثا: الوحدات اإلدارية، و املراكز واملعاهد

 
 م اإلدارة النشأة وصف اإلدارة/ المركز/ المعهد

يسعى معهد البحوث واالستشارات ليكون الواجهة التعاقدية ومركز األعمال لتقديم الخدمات االستشارية، 
 والدراسات البحثية مدفوعة الثمن لمؤسسات المجتمع الحكومية واألهلية كافة، مستفيداً من إمكانات الجامعة

 الفكرية والعلمية والمادية.

  معهد البحوث واالستشارات هـ2/9/8341

الرد على استفسارات المستفيدين من خدمات الجامعة، وأيضاً لتلقي ومتابعة الشكاوى والتظلمات والبالغات 
م تصميم المختلفة وغيرها، والتعامل معها وإعداد تقارير بذلك لإلدارة العليا ومتخذي القرار بالجامعة، كما ت

نماذج استطالع رضا المستفيدين الداخليين والخارجيين علي كفاءة العمل المؤسسي لوضع خطة التحسين، 

 .ويتصل المركز بصفة مستمرة مع مركز تواصل بوزارة التعليم

  مركز رعاية المستفيدين 1440

كاديمية واإلدارية داخل الجامعة تنسيق وتنظيم الجهود بما يُحقق التعاون والتكامل بين الوحدات التنظيمية األ
فيما يتعلق بريادة األعمال وتحفيز منسوبي الجامعة لإلبداع على كافة المستويات، ويسعى لذلك عن طريق 

وضع برامج وآليات طموحة الكتشاف المبدعين والمتميزين وحثهم على االستمرار لتحقيق طموحاتهم 
ومحاولة إيجاد الفرص االستثمارية والدعم لتلك األفكار  وتوجيههم لالستفادة منها على المستوي المحلي،

 اإلبداعية، وتحقيق االبتكار وتحويل تلك األفكار إلى منتجات حقيقية.

 

  مركز اإلبداع وريادة األعمال 1440

إعداد وتأهيل قادة المستقبل عن طريق التدريب والممارسات التي من شأنها تنمية القدرات وتحسن المهارات 
 دية لدى منسوبي الجامعة من الطلبة والطالبات.القيا

 

  مركز إعداد القيادات هـ8331 
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يقدم كما للمجتمع الخارجي فهو المرآة التي تعكس للمجتمع أخبار الجامعة  إشعاعالمركز اإلعالمي يعتبر مركز 
من ، فة مستمرةبص األحداثالمركز اإلعالمي جميع الخدمات اإلعالمية من توثيق وتغطية وتواصل ومتابعة 

 خالل:
التعريف بدور الجامعة ورسالتها األكاديمية والبحثية ودورها في تثقيف المجتمع وتعزيز صورتها الذهنية 

 .اإليجابية

 .التغطية اإلعالمية والتوثيق اإلعالمي لجميع أنشطة الجامعة

هم لتحقيق أهداف والقائمين عليها وبناء جسور التواصل مع اإلعالمبناء عالقات وثيقة مع وسائل 

 .واستراتيجيات الجامعة

 متابعة حسابات الجامعة المتعددة، موقع الجامعة، توتير، سناب، االنستقرام،...الخ

 .الصحفية والتصاريح اإلعالمية والتقارير الخاصة في الجامعة األخبار إعداد

 أشهر عن أخبار الجامعة )صدى األخبار(. 4نشرة دورية تصدر كل  إعداد

  المركز اإلعالمي ه.2/6/8343

تعزيز موارد الجامعة المالية من خالل الوقف العلمي مما يسهم في تطوير أنشطتها المختلفة ومن ثم رفع 
 التقييم العام للجامعة.

 

  إدارة الوقف العلمي 1439

ريس وتفعيل قيم يُعنَى بما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والنشر العلمي وتكريم المتميزين من أعضاء هيئة التد
األمانة العلمية بالتنسيق مع عمادة البحث العلمي، فضالً عن ما يتعلق بذلك من تكريم المتميزين من خالل 
 جائزة جامعة بيشة للتميز فئة عضو هيئة التدريس المتميز، وفئة ريادة األعمال بالنسبة للطالب المبدعين

  إدارة النشر العلمي  

وابتعاث أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من السعوديين، ويفترض أن تساهم  تُعنى بتوفير فرص لتدريب
 بشكل أو بأخر في االستفادة منهم في تعظيم العالقات بما ينعكس على زيادة الشراكات مع الجامعة.

 

  إدارة التدريب واالبتعاث 1436



 

 
 62 0202جامعة بيشة دليل  

 

متقدم مع الجامعات والمعاهد والمراكز إدارة التعاون الدولي هي اإلدارة المعني بإقامة تعاون علمي وتقني 
 البحثية الداخلية والعالمية المرموقة في عدد من المجاالت العلمية والتقنية والسعي لتوقيع

 من خالل: مذكرات تفاهم وتعاون معها.
ت في الجامعة من خالل اتفاقيات التعاون مع الجامعا األكاديميةالمبادرة بعمل أنشطة تسهم في تطوير البرامج 

 .والجهات ذات العالقة المرموقة

في تطوير البحث العلمي والتقني في الجامعة من خالل عقود التعاون مع مراكز البحوث العالمية  اإلسهام

 .المرموقة

 .تسهيل مهمات تبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب للجامعات العالمية العريقة

بحثية المشتركة بين الجامعة والجامعات والجهات ذات العالقة في مجاالت تهيئة عقود ومذكرات المشاريع ال
 تقنية وعلمية متقدمة.

  إدارة التعاون الدولي 1437

معامل علمية  6معماًل، ترميم  61تعمل على توفير الوسائل والتجهيزات التعلمية الحديثة وتم: إنشاء 
جهاز -من تجهيزات الوسائل التعليمية )داتاشو 213جهاز حاسب تعليمي، توفير  491وحاسوبية، توفير 

 شاشات تفاعلية( –عرض ذكي 

 

  إدارة التجهيزات التعليمية 1437

تطوير وتحديث أو استحداث البرامج الدراسية ومن ثم اعتمادها، إمداد الكليات بالخطط وتوصيفات المقررات، 
تماد األكاديمي.، رفع كفاءة المخرجات لضمان االعتماد األكاديمي المقررات، السعي للحصول على االع

 التعليمية لتلبية احتياجات سوق العمل

  إدارة الخطط والمناهج 1438

  اإلدارة القانونية 1437 التأكد من مدى تطبيق األنظمة واللوائح والتعليمات في الجامعة، والقيام بكل ما من شأنه السير وفق ذلك
مرئية والمسموعة والمقروءة وتزويدها باألنشطة والفعاليات بالجامعة المختلفة ال اإلعالماالتصال بوسائل 

 وتنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض والمهرجانات والحفالت 
  إدارة العالقات العامة 1437
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إدارة التشغيل والصيانة هي من اإلدارات األساسية والرئيسية بالجامعة وهي مختصة بالقيام بأعمال التشغيل 
ة والنظافة والزراعة بالجامعة وفروعها في كال من بالقرن وتثليث والنماص والفرع الرئيسي للجامعة والصيان
 ببيشة.

 من خالل:

 .إستالم المباني الجديدة بعد التأكد من سالمتها مبدئياً ومطابقتها للشروط والمواصفات الفنية للبدء بتشغيلها

 .ارئة في مباني الجامعةلقيام بأعمال الصيانة الدورية والوقائية والطا

 .القيام بأعمال النظافة اليومية الدورية والضرورية والعاجلة في مباني الجامعة

 القيام بأعمال الزراعة وتنفيذها ومتابعتها واإلشراف على تنفيذها.

  إدارة التشغيل والصيانة هـ2/6/8343

ستبانات وإعداد تقارير تفصيلية تتضمن تصميم استبانات استطالعات رأي جهات التوظيف، و تحليل نتائج اال
 مقترحات وتوصيات تلك الجهات والتي تلعب دوراً مهماً في تطوير البرامج واألداء المؤسسي بصفة عامة

  إدارة الدراسات والمعلومات 1440

لجامعة إدارة كافة األمور التقنية بالجامعة )شبكات، صيانة، ... إلخ(، وبالتنسيق مع الجهات األخرى داخل ا
 مثل: عمادة التعليم اإللكتروني وغيرها

  إدارة االتصاالت تقنية المعلومات 1436

تطوير أداء موظفي وموظفات الجامعة، وتوفير البرامج التدريبية لتحسين أدائهم وكفاءتهم حيث أصبحت هذه 
 الدورات جزءا من الترقيات الوظيفية.

 

  إدارة التطوير اإلداري 1435

الخاصة بالتدريب بما يُحقق التعاون والتكامل بين الوحدات التنظيمية األكاديمية واإلدارية )مثل:  تنسيق الجهود
عمادة التطوير والجودة، عمادة التعلم اإللكتروني، عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، الكليات وغيرها(، 

فا إلى تنمية قدرات منسوبي الجامعة ورفع داخل الجامعة فيما يتعلق بمنظومتي التأهيل والتدريب واللتان تهد
 كفاءتهم بما ينعكس على تطوير وتحسين األداء بالجامعة

  مركز تطوير التعليم الجامعي 1440

تشرف اإلدارة على كافة الممارسات واألنشطة التي تؤهل الجامعة بمنسوبيها وكافة وحداتها التنظيمية اإلدارية 
االعتماد المؤسسي للجامعة، وتحافظ على استمراريته وتجديده بصفة من استيفاء متطلبات الحصول على 

 مستمرة.

  إدارة االعتماد األكاديمي 1440

متابعة كافة المبادرات والبرامج واألنشطة المختلفة التي تهدف لتحقيق رؤية الجامعة من خالل أهدافها 
للعرض على اإلدارة العليا ومن ثم وضع  الواعدة، وما يتبع ذلك من إعداد التقارير الدورية االستراتيجية

 مقترحات لخطط التحسين المستمرة ومتابعة تنفيذها.

  إدارة التخطيط اإلستراتيجي 1440

  إدارة القياس والتقويم ـ تهدف لوضع نظام ومعايير للمتابعة الداخلية وتصميم أدوات قياس في ضوئها لتقويم األداء في كافة األنشطة
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  اإلدارة المالية 1437 طبقاً للتعليمات المصاحبة للميزانية السنوية .  للعملية المالية والمحاسبية لميزانية الجهة التنفيذية
  إدارة المتابعة 1435 انتظام سير العمليتين التعليمية واإلدارية بالجامعة

لى كافة وحدات والجهات بتجميع الوثائق والمعلومات وتصنيفها واالحتفاظ بها ورقيًا وإلكترونيًا وتقديمها إ
 األخرى ذات العالقة

  إدارة الوثائق والمحفوظات 1437

  إدارة العقود والمشتريات هـ8344 تطوير وتحسين اإلجراءات المتعلقة بتأمين كافة احتياجات قطاعات الجامعة

عهد على األفراد نظيم عهد الجامعة ومنسوبيها واستالم وتوزيع التجهيزات واألثاث وينظم معامالت تسجيل ال
 وكذلك إسقاطها عنهم واعتماد إخالء الطرف.

  إدارة المستودعات 1435

  إدارة مراقبة المخزون 1437 حفظ ومتابعة مستندات قيود العهد
تطوير البنى التحتية، والمحافظة على المباني الجامعية وتحسينها، وتوفير الخدمات المطلوبة على أعلى 

 مستوى
  ريعإدارة المشا 1435

هي الجهة المسؤولة عن جميع وحدات النقل في الجامعة وتقوم بمجهودات كبيرة ومهمة لكل الجهات في 

،تأمين الطلبات اليومية للمركبات من جهات   الجامعة، حيث يتم من خاللها إدارة وحدات النقل التابعة لها

 الجامعة المختلفة وألغراض متعددة.
 

  إدارة الحركة والنقل  

ي إلى تحقيق منظومة أمنية شاملة في الجامعة والعمل الدائم على تطويرها، والحفاظ على منشآت الجامعة السع
 وحفظ النظام واالرتقاء بمستوى االنضباط داخل الجامعة. ومرافقها وحمايتها من السرقة والعبث.

ودراسة وتطوير  ع الجمهور.ورفع كفاءة العمل من خالل تدريب منسوبي اإلدارة وتأهيلهم للرقي في تعاملهم م
 وتحديث أنظمة األمن في الجامعة ومواكبة التقنيات الحديثة.

 

  إدارة السالمة واألمن الجامعي 1439

  إدارة االستثمار 1438 جذب استثمارات للجامعة وزيادة دخلها المالي
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 خالل:، من مشروع الميزانية ومتابعة تنفيذها وإعدادالتخطيط لتنفيذ بنود الميزانية 
والتنسيق  األمرالخطط الخاصة بالجامعة واستكمال متطلباتها وفقا للتعليمات المنظمة لهذا  إعدادعلى  اإلشراف

 . في ذلك مع الجهات ذات العالقة

البرامج الزمنية لتنفيذ الخطط المعتمدة ومتابعة تنفيذها واقتراح  إعداداالشتراك مع الجهات المختصة في 

 . التعديالت عليها

الميزانية  إعدادوطبقا لقواعد  2141يتماشى مع رؤية المملكة  مشروع ميزانية الجامعة السنوية بما عدادإ

 . ونماذجها التي تصدرها وزارة المالية

 . تبليغ الميزانية بعد صدورها للجهات المختصة بالجامعة ومتابعة تنفيذها حسب تعليماتها وبنودها

 . ل المناقالت والتعزيزات لبنود الميزانيةومخاطبة الجهات المختصة لعم إعداد
 . هو معتمد في الميزانية جداول التنفيذ في ضوء ما إعداد

 . اإلنفاقبما في ذلك تحقيق كفاءة  بشأنهادراسة المشكالت المالية التي تطرأ واقتراح المناسب 

  إدارة التخطيط والميزانية 8346
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يق الداخلي في الجامعة وفقاً لالختصاصات المحددة لها في الالئحة تتولى وحدة المراجعة الداخلية أعمال التدق
هـ. وأيضاً 6/3/8321( في 829الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )

هـ. وكذلك وفقاً 88/8/8329( في 233لمعايير المراجعة الحكومية الصادرة عن ديوان المراقبة العامة برقم )

 ". "الغرض والسلطة والمسئولية-8111معيار رقم  –ايير الدولية للتدقيق الداخلي للمع

ويشمل نطاق عمل المراجعة الداخلية بصفة عامة تقييم وفحص مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للجامعة 
تحقق من أن وجودة األداء عند قيام األفراد والجهات التنظيمية في الجامعة بالمسؤوليات المناطة بهم، وال

األنظمة واللوائح الصادرة من الجامعة توفر تأكيدات معقولة وفعالة وبتكلفة مناسبة في تنفيذ األعمال 
واألنشطة اإلدارية والمالية واألكاديمية والحد من التجاوزات واألخطاء واكتشافها فور وقوعها. وتقديم 

من خالل  أعمالهم خالل فترة زمنية محددة. التوصيات لقطاعات وإدارات الجامعة بتصحيح وتحسين إجراءات
 الخدمات التالية:

  أوالً: خدمات التأكيد وتتضمن ما يلي
 مراجعة االلتزام
 مراجعة األداء

 مراجعة نظام المعلومات
 مراجعة الهياكل التنظيمية لإلدارات الجامعة

 الفحص الدوري لإلدارات
 إبالغ النتائج

 المتابعة والجودة 
 .الستشاراتثانياً: خدمات ا

  إدارة المراجعة الداخلية هـ26/6/8341

توعية منسوبي الجامعة بالحقوق والواجبات والتوعية الفكرية بالموضوعات المختلفة وعلى كافة المستويات 
بهدف تنمية الفكر المعتدل ونبذ التطرف واالرتقاء بالمستوى الفكري للمنسوبين بما ينعكس إيجابيا على 

 ديء االعتدال والوسطية ومحاربة األفكار الضالة.األداء، ونشر مبا

 

  إدارة التوعية الفكرية 1437
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 رابعا: الكليات.
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 هـ(1041. كلية اآلداب ) 1

 

 

اسم 
القسم/ 

 الوحدات
 وصف مختصر البرنامج

قسم اللغة 
اإلنجليزية 

 -)طالب
 طالبات(

 بكالوريوس
لي إويهدف القسم ، مهارات الطالب اللغوية والفكرية والبحثية لتلبية متطلبات سوق العمل يب متكامل في اللغة اإلنجليزية يهدف إلى تطويراإلنجليزية إلى توفير تعليم وتدر يسعى قسم اللغة

اإلنجليزي باعتباره موروثا ثقافيا عالميا دراسة  األدبودراسة  أمامهتدريب الطالب على اكتساب المهارات اللغوية الالزمة بهدف معايشة اللغة معايشة سليمة وفتح مجال العلم والبحث العلمي 
 منهجية نقدية 

اللغة 
العربية  

 -)طالب
 طالبات(

دة الثروة اللغوية، ل واللحن، ولكنة العجمة، مع زيايسعى قسم اللغة العربية الى إكساب الطالب والطالبات المهارات والكفايات األساسية في علوم العربية، وتقويم ألسنتهم وعصمتها من الزل بكالوريوس
صوص األدبية وتذوقها، وبيان مواطن الجمال األدبي وتنمية الملكة التعبيرية والتصويرية لديهم، وصقل مواهب الطالب المبدعين في مجاالت الكتابة الفنية، مع تدريبهم على آليات تحليل الن

 فيها، وصوال إلى الحكم المصحوب بالتعليل عليها بالجودة أو بالرداءة.
 

قسم 
 تالدارسا

اإلسالمية 
 -) طالب
 طالبات(

 بكالوريوس
ومه، العقيدة، الفقه وأصوله( والثقافة اإلسالمية هو قسم من أقسام كلية اآلداب يقوم بتدريس مواد التخصص في القسم )القرآن الكريم، التجويد، التفسير وأصوله، علوم القرآن، الحديث وعل 

والطالبات،  ف بناء شخصية الطالب عقدياً، وحماية عقولهم من األفكار المنحرفة، وتحقيق الرؤية الشرعية والفكرية المؤصلة والمتزنة؛ لتحصين الطالببمختلف أقسام كليات الجامعة؛ بهد
 وتعزيز قيم التسامح، ونبذ العنف والتطرف، وكشف شبهات جامعات الغلو، وتعميق االنتماء الوطني لدى الطالب والطالبات.

 

قسم 
افيا جغر

 )طالبات(

 لى تحقيق األهداف التالية:إيسعى قسم الجغرافيا  بكالوريوس
 تحديث وتطوير المقررات الجغرافية وأساليب وأدوات التعلم التي تتفق مع رسالة البرنامج الجغرافي.        -
 افيةتنمية الوعي بالمستجدات العلمية في المجاالت الفكرية والتقنية والتطبيقية الجغر        -
 تلبية احتياجات المجتمع، من خالل الخدمات العلمية المتميزة للقسم، وتوجيه األبحاث لحل مشاكل المجتمع والبيئة.        -
 إعداد خريج متخصص في الجغرافيا وتقنياتها، ملم بنظرية المعرفة ومناهج البحث ومدرب على استخدام التقنيات الجغرافيا.        -
 . العمل  خريج قادر علي المساهمة في تحقيق أهداف خطط التنمية وتلبية متطلبات سوقإعداد          -
 

قسم 
التاريخ  
بكالوريوس/ماج )طالبات(

 ستير

 إن دراسة التاريخ تصقل الدارس بعدة مهارات تمكنه من العمل في المجاالت التالية
 العلمي. إعداد باحثين متخصصين ومؤهلين في العمل بالجامعات ومراكز البحث

 تدريس التاريخ في مدارس التعليم العام، بعد دراسة بعض البرامج التربوية.
 وزارة الحج(. -اإلعالم -الثقافة -العمل في وزارات )الخارجية

 العمل في اإلرشاد السياحي والسياحة الدينية، لدى الهيئة العليا للسياحة وشركات العمرة، ومؤسسات الطوافة، والفنادق.
 

ً  وكالة   .اإلشراف على إعداد برامج الدراسات العليا في مختلف التخصصات العلمية في ضوء التطور المعرفي والتقني عالميا
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الكلية 
للدراسات 

العليا 
والبحث 

 العلمي

 .دعم وتطوير البحث العلمي في ضوء التطور المعرفي العالمي، والشراكة بين مختلف التخصصات العلمية بصورة مترابطة
 لى استقطاب وتأهيل كوادر بشرية متخصصة، ومتميزة علمياالسعي إ

 .تحقيق أقصى استفادة من المكتبات العامة، والمكتبات الرقمية، وإتاحة الفرصة للمتخصصين لالستفادة منها
 .ابتعاث المعيدين والمحاضرين في أفضل الجامعات العالمية
 .بحثية والعلمية من خالل برامج االتصال العلميإتاحة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس في تطوير قدراتهم ال

 .تشجيع النشر العلمي، والتميز البحثي
 .السعي للوصول إلى وجود وقف علمي ثابت للجامعة

 

وكالة 
الكلية 

للجودة 
واالعتماد 
  المؤسسي

 تشارك في وضع خطط الكلية للحصول على االعتماد المؤسسي والبرامجي.
 الستراتيجية للكلية.تتابع تنفيذ مشاريع الخطط ا

 تشرف على إعداد التقرير السنوي للكلية واالستفادة بما تضمنه.
 تشارك في إعادة الهيكلة التنظيمية اإلدارية التي تعزز العمل والتطوير المؤسسي بالكلية وبما ينسجم مع رؤية الكلية ورسالتها.

 ات بالعمل بها.تتابع تطبيق نظام إدارة الجودة في الكلية ومدى التزام اإلدار
 تشارك في وضع النظم والنماذج المختلفة التي تستخدم لتقييم أنشطة الكلية.

 تعد ويقدم التوصيات والمقترحات لتحسين وتطوير األداء اإلداري.
 توفير برامج التنمية المهنية المستدامة ألعضاء هيئة التدريس أو من في حكمهم، وسائر الكوادر اإلدارية والفنية.

 

لة وكا
الكلية 

للشؤون 
 التعليمية

 
امج األكاديمية في ضوء معايير االعتماد والتميز وعقد نظام تعليمي متطور لمجتمع معرفي ويهدف الي  : تهيئة بيئات تعلمية تعليمية منافسة تعزز من التميز واإلبداع لدى المتعلم وتطوير البر

 التعليمية وتهدف أيضا الي إثراء األنشطة الطالبية المقدمة في بيئات جاذبة لعمليات تعلم متكاملة شراكات أكاديمية واجتماعية متنوعة لدعم تطوير العملية 

وكالة 
الكلية 
)شطر 

 (الطالبات

 

المتعلقة بتصميم ذكي وتفاعلي لعلم تقنية واكتشاف وتعليم ونشر المهارات والمعارف  تقديم أفضل البرامج التعليمية المستمدة من المؤسسات األكاديمية ذات المستوى العالمي والحفاظ عليها

 .المعلومات واالستفادة من قوة هذا العلم لتوفير الحلول المناسبة في السياقات التنظيمية
 

وحدة 
الخطط 

 والمناهج
 

مهام وظائفهم بكفاءة وفاعلية ، ومنافسين حقيقيين على لى خريجين يمتلكون المعارف والمهارات والقدرات التخصصية ، قادرين على القيام بإخطط ومقررات دراسية تمكن من الوصول 

  وظائف سوق العمل السعودي

وحدة 
الدراسات 

 العليا
 

يدان التربوي في ة والتطور والحداثة، مما يخدم المالمساهمة في إيجاد برامج دراسات عليا مميزة وذات جودة عالية من خالل األقسام األكاديمية بالكلية، وكذلك ذات طابع يتصف باالستمراري

 .مجاالت متنوعة

وحدة 
البحث 

 
 تضمين مقررات البحث العلمي في الكليات المختلفة موضوعات عن إلقاء الطالب لبحثه أمام زمالئه الطالب

 حأو في لقاء علمي مفتو
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 جال البحوثإرشاد ومساعدة طلبة الكلية لتطوير وتبني األفكار، واكتشاف الطلبة ذوي القدرات المتميزة في م العلمي
 رواالختراعات، واختيار األساتذة الذين يمكنهم تنمية هذه األفكار واإلشراف على الطلبة أصحاب هذه األفكا

 
 التنسيق مع أقسام الكلية المختلفة من أجل وضع خطط تنفيذية ألبحاث الطلبة 

 
 

وحدة 
أعضاء 

هيئة 
التدريس 
ومن في 
حكمهم 

واالستقطا
 ب

 
ر البحوث العلمية اب أعضاء هيئة التدريس والباحثين المتميزين في التخصصات المختلفة مما يؤدى إلى تطوير األداء األكاديمي ويساعد على زيادة معدالت نشتختص هذه الوحدة باستقط

 .وحضور المؤتمرات العلمية

وحدة 
التعليم 

 المستمر
 

 االرتقاء بمستوى الكفاءة القيادية وكفاءة األداء و م وسلوكهمإعداد القوى البشرية، وتطوير معلومات أفراد المجتمع ومعارفهلي إتهدف 
 من خالل رفع معدل األداء وكفايته اإلنتاجية لدى أفراد المجتمع و االطالع على التغيرات الجديدة، والتقنيات الحديثة وكيفية التعامل معها

 لومات ودورات وبرامج تعليمية تلبي احتياجات المجتمع(تقديم برامج في مجال التعليم المستمر والتدريب واالستشارة ) في شكل دب

وحدة 
  االبتعاث

 ......في تعزيز القدرات البحثية. مساندة المهام: تنظيم برامج تدريبية )دورياً( مؤهلة لدخول االختبارات الدولية، المشروطة للقبول في الجامعات العالمية. تنظيم دورات متخصصة 

وحدة 
التوعية 
 الفكرية

 

 ةأهداف وحدة التوعية الفكري أهداف وحدة التوعية الفكرية
 / تحصين البيئة الجامعية من األفكار المنحرفة١
 / تعزيز قيم التسامح ونبذ العنف والتطرف0
 / تعميق االنتماء الديني والوالء الوطني٣
 / تحقيق الرؤية الشرعية و الفكرية المؤصلة والمتزنة٤
 في القضايا الفكرية واالجتماعية المعاصر / تشجيع المبادرات البحثية٥
 

وحدة 
اإلرشاد 

 األكاديمي
 

 :ان والمعرفة والثقة من خالل األهداف التاليةيتمثل دور الوحدة في مساعدة الطالب على فهم مشكالتهم والحرص على عالجها كي تثمر في إعداد جيل من أبناء الوطن مزودين بالعلم واإليم
 ومستقبلهم الوظيفي.لجامعية التي ترفع من مستوى التحصيل الدراسي للطالب وبما يكشف عن الطموح العلمي لدى هؤالء الطالب بما ينفعهم في دراستهم الجامعية تيسير الخدمات ا    .١
 واجبات. مختلفة توضح ما له من حقوق وما علية من إرشاديةالجامعية وما يقدم له من خدمات  واألنظمةتعريف الطالب باللوائح     .0
 نياً ومستقبلياً.آوصقل مهاراتهم المختلفة بما ينفعهم  أهدافهممساعدة الطالب على تحديد     .٣
 ليها جامعة بيشة.إفي إطار الجودة الشاملة التي تسعى  األكاديميةاإلدارية المقدمة للطالب وفق المعايير  اإلجراءاتتيسير     .٤
 

سليم شيكات أو بطاقات لطالب بالمهام المتعلقة بطالب البكالوريوس للمواضيع التالية: الجدول الدراسي مع بداية كل فصل دراسي، معالجة تسجيل، معادلة مقرر، تتقوم وحدة شؤون ا وحدة 
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شؤون 
 الطالب

الطرف، اعتذار عن فصل دراسي، لجنة  إخالءقوائم الحرمان، صراف، إعادة القيد ، منح فرصة، الشكوى ، التظلم ، أعداد وشروط القبول و التحويل بين األقسام والى الكلية وخارجها، 

 .القضايا الطالبية

وحدة 
النشاط 
 الطالبي

 

دئ وأنشطة توعوية لغرس القيم اإلسالمية و دعم مبا  برامج  تقديم مجموعة من األنشطة الثقافية واالجتماعية والتطوعية والرياضية بطريقة تتناسب مع جميع الطالب وتعمل على إقامة

ذلك في بيئة آمنه وكما تعمل على اكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم وإكسابهم المعارف المختلفة التي تبني شخصياتهم وتقيهم من المخاطر التي قد تواجههم و الوطنية والوسطية لدى الطالب

  تتيح لهم التكيف والتوافق مع الحياة الجامعية والمجتمع
 

وحدة 
االختبارا

 ت
 

وفير بيئة تعليمية ذات رؤية واضحة تتمتع بتطبيق ة إلى المساهمة في انتظام سير العملية التعليمية من خالل القيام بالمهام واألنشطة المكلفة بها من قبل إدارة العمادة بما يسهم في تتسعى الوحد
 معايير الجودة

وحدة 
 التسجيل

 لى لجنة الشؤون الطالبية للتوصية بالقبول ومن ثم عرض أسماء المقبولين على مجلس العمادة التخاذ القرار النهائي في القبول متابعة نتائج القبول في األقسام وتجهيزها في قوائم للعرض ع 

وحدة 
 الجداول

 

 عداد الجداول الدراسية لطالبات اإلنتظام بالتنسيق مع األقسام العلمية وعمادة القبول والتسجيل.إ
 متابعة فتح المواد الدراسية.

 عة التغييرات في الجدول الدراسي وإجراء التعديل المطلوب.متاب
 لطالبات كلية العلوم. ةوالمواد الحر االختياريةتفعيل المواد 

 للطالب وإعالنهاطباعة الجداول الدراسية 
  

وحدة 
التعلم 

االلكترون
 ي

 .تقنية داخل الكلية وتفعيل العمل اإللكتروني في كافة الجوانب واألكاديمية واإلداريةوتعمل على تطوير التطبيقات واالستخدامات ال وحدة تتبع وكالة التطوير والجودة  

وحدة 
التطوير 

والتخطيط 
االستراتي

 جي

 

 .إعداد ومراجعة الخطة االستراتيجية الشاملة والتنفيذية للكلية
 .تقديم الدعم لألقسام والوحدات واللجان في قضايا التخطيط

 .واإلنتاجيةعالية من األداء يم تقارير بشأنها لتنسيق فيما يتعلق بإعداد البرامج التدريبية في مجال التخطيط وتطوير المهارات في كافة المجاالت، لتحقيق مستويات متابعة تنفيذ الخطط وتقد 

وحدة 
الجودة 

واالعتماد 
 األكاديمي

 

 في مجال تطبيق نظم الجودة واالعتماد األكاديمي الدولي والوطني.تقديم الدعم الفني واالستشارات والتدريب لوحدات الجامعة لوحدات الجامعة 
 تيسير التواصل مع الجهات المانحة بشأن االعتماد الدولي والوطني لوحدات الجامعة.

 تقارير متابعة عن سير االعتماد األكاديمي المؤسسي والبرامجي من الناحية الفنية والمالية. إعداد
 تعلقة بنظم الجودة واالعتماد األكاديمي.وتنفيذ المشروعات الم إعداد

 

وحدة 
القياس 

 
 :بالكلية وذلك من خالل األهداف التالية األكاديميةهدف وحدة القياس والتقويم الجامعي بشكل عام إلى قياس وتقويم األداء األكاديمي باألقسام 

 .هارياس المخرجات الجامعية بهدف تطويق



 

 
 72 0202جامعة بيشة دليل  

 

 

 

 

 القياس والتقويم رسم خطط وسياسات وأهداف  والتقويم
 تأسيس معايير للقياس والتقويم بالكلية

 .نشر ثقافة القياس والتقويم 

وحدة 
التدريب 
وخدمة 
 المجتمع

 

 تلبية احتياجات منسوبي الكلية من دورات تدريبية
 استحداث خطط تدريبية لكافة الفئات المستهدفة.

 تنفيذ وتقييم الدورات التدريبية.
 تشارات وتنمية المهارات التقنية للمتدربين.نقل الخبرات وتبادل االس

 إعداد كوادر وطنية ذات كفاءه عالية لمواكبة المتغيرات المستمرة في سوق العمل.
 

وحدة 
شؤون 
أعضاء 

هيئة 
 التدريس

 

 توثيق أواصر العالقة بين أعضاء هيئة التدريس والموظفين مع بعضهم ومع إدارة الجامعة
 المعلومات الشاملة عن أعضاء هيئة التدريس والموظفين توفير قاعدة بيانات لتوثيق •
 

وحدة 
شؤون 

  الموظفين

 واإلجازة االستثنائية. رفع مباشرة أعضاء هيئة التدريس بعد العودة من اإلجازة السنوية وبعد اإلجازات الرسمية 
 وتبليغ العقد للمتعاقدين، ورفع مباشراتهم. فتح ملف لكل متعاقد مستجد أو مواطن تعيين جديد، بعد أخذ صور من قرارات التعيين، -
 متابعة حضور المنتدبين من كليات أخرى. -
 استالم المعامالت الواردة والرد عليها ومتابعة تصديرها. -
 



 

 
 73 0202جامعة بيشة دليل  

 

 

 هـ(1041.كلية الحاسبات وتقنية المعلومات ) 2

 وصف مختصر البرنامج القسم/ الوحدات اإلداريةاسم 

إكساب الطالب مهارات عالية ومؤهلة لسوق العمل المحلي و.إعداد طالب مؤهلين أكاديمياً وتطبيقياً في مجال علوم الحاسب -أهداف القسم: بكالوريوس قسم علوم الحاسب 

 واإلقليمي
 .تأهيل طالب قادرين على ممارسة التعلم المستمر والتطوير الذاتي للمضي قدما في حياتهم المهنية والدراسات العليا

 بمهارات االتصال والمهارات القيادية ومهارات العمل الجماعي ومهارات إدارة المشاريع لدى الطال تطوير
 .تنمية مهارات الطالب للمشاركة بفاعلية في تنمية المجتمع على المستوى الفردي والجماعي متبعين في ذلك أخالقيات المهنة

 .بعلوم الحاس الحصول على االعتماد األكاديمي الوطني والدولي لبرنامج
 

 إعداد طالب مؤهلين أكاديمياً وتطبيقياً في مجال نظم المعلومات. -١ بكالوريوس قسم نظم المعلومات  
 إكساب الطالب مهارات عالية ومؤهلة لسوق العمل المحلي واإلقليمي. -0
 .هم المهنية والدراسات العلياتأهيل طالب قادرين على ممارسة التعلم المستمر والتطوير الذاتي للمضي قدما في حيات -٣

 .تطوير مهارات االتصال والمهارات القيادية ومهارات العمل الجماعي ومهارات إدارة المشاريع لدى الطالب -٤

 تنمية مهارات الطالب للمشاركة بفاعلية في تنمية المجتمع على المستوى الفردي والجماعي متبعين في ذلك أخالقيات المهنة. -٥

 .لى االعتماد األكاديمي الوطني والدولي لبرنامج نظم المعلوماتالحصول ع -6

 

 ....أن يكون للكلية التميز في تقديم البرامج الدراسية والبحثية واالستشارية في علوم الحاسبات وتقنية المعلومات على المستوى االقليمي  وكالة الكلية شطر البنين

 (وكالة الكلية )شطر الطالبات
 ....لية التميز في تقديم البرامج الدراسية والبحثية واالستشارية في علوم الحاسبات وتقنية المعلومات على المستوى االقليميأن يكون للك 

 واالبتعاث وحدة البحث العلمي

 

ة األبحاث هدف إنشاء وحدة للبحث العلمي في شطر الطالبات إلى تعزيز مهارات البحث وفق أسس علمية صحيحة، والعمل على رفع انتاجي
ومواكبة مع رسالة الجامعة في تطوير المعرفة والبحث واالبتكار، كما تهدف الوحدة إلقامة ملتقى سنوي للبحث  02٣2العلمية تماشيا مع رؤية 

 .القانوني وذلك لتطوير مهارات الطالبات البحثية وتشجيعهن لزيادة االنتاج العلمي

وحدة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم 
 ستقطابواال

 
عد تختص هذه الوحدة باستقطاب أعضاء هيئة التدريس والباحثين المتميزين في التخصصات المختلفة مما يؤدى إلى تطوير األداء األكاديمي ويسا

 .على زيادة معدالت نشر البحوث العلمية وحضور المؤتمرات العلمية

الفنية والدراسات العلمية التي يقوم  االستشاراتصاد وتقديم الخدمات للمؤسسات، وذلك من خالل توفير ساهم الوحدة في الخطط التنموية لالقت  وحدة التعليم المستمر
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 بإعدادها خبراء وأساتذة متخصصون في جميع حقول المعرفة من كليات الجامعة ومراكزها.

 وحدة االبتعاث
 

ثة ومعرفة مدى التقدم الدراسي واألكاديمي بما يحقق الهدف المرجو من تقوم إدارة االبتعاث والتدريب بمتابعة المبتعث أو المتدرب في مقر البع
 ابتعاثه وذلك عن طريق التقارير المختلفة من المشرفين الخارجيين والملحقيات الثقافية والتي ترد للوحدة

 وحدة التوعية الفكرية
 

هـ ١/5/١٤٣٥وتاريخ ٣٥٣5١لسامي في األمر الملكي الكريم رقم ن البرنامج  يأتي  ضمن برامج  الوزارة التوعوية التي وافق عليها المقام ا
بإذن -ضمن الخطة اإلعالمية الطارئة )حصانة(، مشيراً إلى أن هذه الوحدة ستسعى إلى تصميم برامج فكرية موجهة لطالب الجامعة، تحميهم 

 ودي.من االستقطاب الفكري الذي تمارسه هذه الجماعات المنحرفة تجاه الشباب السع -هللا

 اإلرشاد األكاديمي لجنة

 

 :تاليةيقوم المرشد األكاديمي بمتابعة الطالب/الطالبة منذ التحاقه بالجامعة وحتى تخرجه، ومساعدته في اإلرشاد األكاديمي من خالل المهام ال

 

 .مة اإلشراف عليهمإعداد ملف الطالب: يقوم المرشد األكاديمي بإعداد ملف خاص لكل طالب من الطالب الذين أوكلت إليه مه

 

 .توجيه عام للطالب: من حيث الخطة الدراسية التي يتبع إليها الطالب والمقررات في الخطة ومتطلبتها، وكذلك شرح متطلبات التخرج

 
 إتمام العمليات المتعلقة بالتسجيل: الحذف واإلضافة، تغيير الشعبة. -

 وحدة شؤون الطالب
 

يه وإرشاد طالب الكلية في كل ما يتعلق بسيرهم الدراسي من تسجيل وإضافة وحذف ومعادلة مواد وتخصيص تقوم إدارة الشؤون التعليمية بتوج
 وتعيين مرشدين أكاديميين وغير ذلك مما يشمله هذا المجال، كما تقوم بإرسال كل المعلومات الالزمة للتسجيل والحذف واإلضافة في كل فصل

 أقسام الكلية، كما تزودهم بانتظام بكشوف درجات الطالب كل فص دراسي إلى المرشدين األكاديميين في شتى

 وحدة النشاط الطالبي

 

 تعريف الطالب بأهمية األنشطة الطالبية.
 .2030في تحقيق رؤية  . تفعيل األنشطة الثقافية واالجتماعية والتطوعية والرياضية التي تساهم0

 ة واالجتماعية والمهنية، وتفعيل قدراتهم لمواجهة فرص الحياة وصعوباتها بوعي وثبات..تنمية مهارات الطالب في النواحي الشخصية والفكري0
نوا .استثمار أوقات فراغ الطالب في برامج هادفة ومفيدة للكشف عن مواهبهم وقدراتهم والعمل على تنميتها وتوجيهها الوجهة السليمة حتى يكو٣

 .عناصر فاعلة في بناء مجتمعهم

 راسية واالختبارتلجنة الجداول الد

 

 من خالل: العمل على انتظام سير الدراسة واالختبارات بالكلية  
 رفع مستوي تقييم العملية التعليمية من خالل تحقيق جودة االختبارات    •
 .الحلول لها تقديم الدعم والمساعدة للطالب والوقوف على مشاكلهم ومقترحاتهم فيما يتعلق بجداول الدراسة واالختبارات وتقديم    •
إتاحة المعلومات لمستفيدي العملية التعليمية من أعضاء هيئة التدريس والطالب، والمساهمة في نشر الوعي لدى الطالب عن الدراسة     •

 .واالمتحانات والمعرفة بالنظام األكاديمي
 .رسالة الكليةالمشاركة في تنفيذ الخطط التطويرية في قطاع الشؤون التعليمية بما يحقق رؤية و    •

 لجنة التعاون الدولي

 
 .الجامعات والمراكز البحثية العالمية و التبادل المعرفي من خالل إرساء أسس وقواعد التواصل مع توسيع دائرة البحث العلمي

ها في المجاالت العلمية دعم كل ما من شأنه االرتقاء بمستوى التعاون الدولي وتوثيقه من خالل االتفاقيات وبناء الشراكات المهمة، وترسيخ
 الجامعية األسرةواألكاديمية والبحثية بمشاركة فاعلة من جميع أطراف 
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 توقيع عقود تعاون علمي وأكاديمي وصياغتها في إطار قانوني يكفل ويحقق مصالح جميع األطراف . 

  إجراء البحوث والدراسات العلمية المشتركة التي تخدم الجامعة إلىالسعي . 

  طوير المناهج الدراسية من خالل تبادل أعضاء هيئة التدريس و ابتعاث طالب الدراسات العليات إلىالسعي .      
 

 لجنة خدمة المجتمع

 

تمع و تختص هذه الوحدة بالتخطيط والتنظيم لتنفيذ أنشطة خدمة المجتمع المقدمة من الكلية ومنسوبيها بهدف االرتقاء بالخدمات التعليمية للمج
 .ري لهذه الخدمات بناًء على أراء المستفيدين، لتوجيهها إلى حاجات المجتمع بالمحافظات التي تخدمها الجامعةالتقويم الدو

 

 لجنة تطوير والمهارات

 

  في الكلية وذلك فى ضوء جدول أنشطة الكلية الفنيوتنظيم النشاط الثقافي . 

 ركة فيهاإعداد المسابقات الثقافية العامة ووضع اللوائح التنظيمية للمشا. 

  ًاإلسهام في تطوير شخصية الطالب علمياً وعملياً وثقافيا واجتماعيا. 

 توثيق الروابط بين الطالب وأساتذتهم بما يتيح نقل الخبرات وتوارثها 
 إعداد وتنظيم معارض فنية تقوم بشكل أساسي على منجزات الطالب الفنية. 

 قضاء وقت فراغ الطالب في برامج هادفة ومفيدة . 

 ام في اكتشاف المواهب الطالبية وصقلها ورعايتهااإلسه. 
 

 لجنة المستودعات والعهد

 

  يشرف على كافة اإلستالم والتسليم للمستلزمات المستهلكة والدائمة من الجهات الموردة
  من مدير اإلدارة اعتمادهاالمستهلكة والدائمة لمنسوبي الكلية واألقسام بعد  األدواتيصرف  •
 .من الشركات وتسليمها داخليا واستالمهاوعمل الدفاتر المستودعية ات قراريتابع ال •
 .منها أو إنتهاء صالحيتها االنتهاءيقوم بإرجاع جميع العهد الدائمة للمستودع بعد  •
 

 لجنة اإلشراف

 

 إلشراف على  .متابعة المعامالت الواردة من عميد الكلية واتخاذ الالزم حيالهاو   تحديد احتياجات األقسام من أعضاء الهيئة التدريبية

 .مكتبة الكلية، والعمل على تطويرها بشكل مستمر

 اإلشراف على مركز التدريب االلكتروني، ومتابعته، والعمل على تطويره بشكل مستمر. 

 كلية التقنيةاإلشراف على معادلة مقررات الكليات والجامعات األخرى بمقررات ال 
 ية إعداد تقرير مفصل بنهاية كل فصل دراسي عن سير العملية التدريبة بالكلية ورفعه لعميد الكل. 

 

 لجنة الندوات والمؤتمرات
 

اءات قوم بها في التخطيط والتحضير والتنفيذ والتقييم للمؤتمرات والندوات واللقتالى الشرح التفصيلي للخطوات التي يجب ان  اللجنةهدف هذا ت
 العلمية التي تعقد على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي. 

 لجنة المطبوعات والمحتويات االلكترونية
 

 تتركز مهام هذه اللجنة في التالي:
 العمل على بناء ورصد المحتويات المناسبة لمطبوعات الكلية واألقسام العلمية ومواقعها اإللكترونية.

 عيل الوسائل التقليدية واإللكترونية إليصال رسالة الكلية للجميع.وضع سياسة عامة وتنفيذها لتف
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 متابعة تصميم مطبوعات الكلية ونشر محتوياتها بموقع الكلية اإللكتروني.
 إعداد ومتابعة تصميم التقرير السنوي للكلية.

 

 لجنة المعامل

 

 دراسة وتحديد احتياجات القسم من األجهزة العلمية .. ١ 
 ومتابعة تطبيق أنظمة وإجراءات السالمة في معامل القسم. مل لتجهيزات المختبرات الطالبية،تحديد كا   .0
 تحديد احتياجات القسم من أجهزة الحاسب األلي ومستلزماتها من أدوات تقنية المعلومات.   .٣
 إعداد طلبية القسم السنوية من أجهزة وتجهيزات.     .٤
 

 وحدة القياس والتقويم

 

ئيسي التي تسعى وحدة القياس والتقويم الجامعي بالكلية إلى تحقيقه هو حل المشكالت أو نواحي القصور العلمية والتربوية القائمة الهدف الر
ويتحقق هذا الهدف الرئيسي من خالل   وتحسين األداء اآلني، والتأسيس لرسم خطط مستقبلية ذات أهـــداف واســتراتيجيات مرحــلية واضـــحــة

 :ف الفرعية التاليةاألهدا
 التعرف على المســـــتوى العــلمي للطــــــالب في المهارات والقدرات األساسية ، وما قد يعتريها من تغير وتحول عبر الزمن .    -١
 الحصول على معلومات دقيقة تفيد األفراد والمؤسسات .    -0
 ناًء على هذه المستويات .تحـــديد مستويات األفراد في سمات معينة وتصنيفهم ب     -٣
 

 المكتبة

 

هيئة أنشئت مكتبة كلية الحاسبات و المعلومات  كوحدة من الوحدات الهامة بكلية الحاسبات و المعلومات لتخدم السادة أعضاء هيئة التدريس وال
ر معلومات متعددة من كتب و مراجع و دوائر المعاونة وطالب البكالوريوس وطالب الدراسات العليا والعاملين بالكلية وذلك لما تقتنيه من مصاد

الرسائل الجامعية و كذلك دورية علمية متخصصة فى مجال الحاسب االلى لذا فهى تلبى احتياجاتهم البحثية نظرا لتنوع  إلى باإلضافةمعارف 
 مصادرها

 وحدة التطوير والجودة

 
التنسيق    الكلية  . ووحداته تحقيقا الكلية تعزيز التعاون بين أقسام    الكلية. ستمرنشر ثقافة الجودة الشاملة ودعم التحديث واإلصالح والتطوير الم

 ي مع الجهات المعنية بالجودة واالعتماد األكاديمي بالجامعة العتماد البرامج المختلفة المقدمة ف
 

 لجنة شؤون الطالب

 

م وحل المشكالت التي تعيق تقدمهم نحو تحقيق األهداف األكاديمية من أهم يعتبر توعية الطالب بالفرص المتاحة أمامهم والتحديات التي تواجهه
لتقديمها للطالب. وبناء على ذلك قام القسم بعمل لجنة خاصة تسمى  األهداف التي يسعى قسم العلوم األساسية في عمادة السنة األولى المشتركة

  .واجه الطالب والعمل على حلها)لجنة شؤون الطالب( للنظر في جميع التحديات والصعوبات التي ت

 لجنة الخريجين والتوظيف

 

 مكن الخريجين من التسجيل وتحديث بياناتهم.
  تمكن الخريجين من االستفادة من الخدمات التي يقدمها مثل: مواعيد الفعاليات واللقاءات
 تمكن الخريجين من التعرف على الرواد من خريجي القسم ومعرض للصور التاريخية.

 الخريجين من االطالع على الفرص التدريبية والوظيفية المعلنة. تمكن
 

 لجنة الـمن والسالمة
 

داخلي فعال إلدارة الحوادث يعمل على توفير األمن والسالمة للعنصر البشرى ومنشئات ومرافق الكلية سعيا إلى استقرار  إنشاء نظام وقائي 

 مجتمع الكلية الداخلي
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 تعلم عن بعدلجنة تقنية المعلومات وال

 

 .قات التي واجهته وتقديم المقترحات وأرشفة ذلك إلكترونياو والمعاللجنة عداد تقارير دورية عن منجزات 
 .العمل على رفع كفاءة المنسوبين في استخدام تطبيقات الحاسب اآللي

 

 لجنة التدريب الميداني

 

 ات خارجية مختلفة في القطاعين العام والخاص.فرص تدريبية مالئمة للطالب وذلك من خالل التواصل مع جه إيجاد
 . التواصل مع الجهات المختلفة في القطاعين العام والخاص للحصول على فرصة تدريبية شاغرة ومناسبة للطالب ضمن معايير محددة.0
 . تزويد الجهات بما تحتاجه من معلومات تخص نوع البرنامج التدريبي المطلوب ومدة التدريب.٣
 بية لمعرفة مدى مالئمتها للطالب.البرامج التدريبية المقترحة من الجهات التدري . مراجعة٤

 لجنة العالقات العامة واإلعالم

 

 لعمل على إبراز رسالة وأهداف الكلية بالوسائل الممكنة.
 إقامة األنشطة والفعاليات اإلعالمية التي تبرز دور الكلية.

 والفعاليات التي تحتضنها الكلية. اإلعداد والتنسيق لالجتماعات والمناسبات
 التنسيق مع الجهات ذات العالمة في الجامعة لإلعالن عن األنشطة والفعاليات التي تقوم بها الكلية من خالل لجانها المختلفة.
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 وصف مختصر البرنامج القسم/ الوحدات اإلداريةاسم 

 األهداف: بكالوريوس قسم الفيزياء 
 .تنويع مصادر الدخل وتنميتها 
 البشرية والتقنية.يةرفع كفاءة الموارد الماد ، 
 .تطوير العمل المؤسسي الجاذب والمحفز 
 .تصميم برامج تعليمية نوعية تلبي احتياجات سوق العمل 
 .بناء منظومة بحثية علمية متطورة 
 .تعزيز القيم واالنتماء والفكر المعتدل لدى الطلبة 
  مبادرات مجتمعية فاعلة تعزز دور الجامعة ومكانتهاتقديم 

 
 طلبات العمل.تيسير التعليم العالي والحرص على توصيله بجودة عالية مع إتقان العملية التدريبية مما يؤدي إلى نمو في المعارف الشخصية والوفاء بمت  بكالوريوس قسم الكيمياء 

 اكب متطلبات المجتمع.برامج أكاديمية في تخصص علم الكيمياء تو إعداد

 الكوادر في مجاالت مختبرات التعليم والصحة والبيئة ومختلف المجاالت الصناعية. إعداد 

  وتطوير الورش والمؤتمرات وتقديم دورات تدريبية في علم الكيمياء ومجاالت البحث العلمي لخدمة المجتمع وترقية أداء المستوى العلمي والعملي،  وإعدادتنظيم
 التقنية والعلمية لدى أعضاء هيئة التدريس. اإلمكانات

  .إكساب الطالب والطالبات المعارف والمهارات الالزمة لمواكبة التقدم العلمي العالمي 

 .إجراء البحوث األكاديمية والتطبيقية التي تخدم المجتمع والبيئة وتوجيه البحث العلمي لوضع حلول علمية تطبيقية للمشاكل البيئية 

 العلمي بتعزيز التواصل مع المؤسسات البحثية داخل المملكة وخارجها. تشجيع البحث 
 

 األهداف: بكالوريوس قسم الرياضيات 
 .تنويع مصادر الدخل وتنميتها 

 .رفع كفاءة الموارد الماديّة والبشريّة والتقنية 

 .تطوير العمل المؤسسي الجاذب والمحفز 

  العمل.تصميم برامج تعليمية نوعية تلبي احتياجات سوق 
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 .بناء منظومة بحثية علمية متطورة 

 تماء والفكر المعتدل لدى الطلبة.تعزيز القيم واالن 
 .تقديم مبادرات مجتمعية فاعلة تعزز دور الجامعة ومكانتها 

 

 تنويع مصادر الدخل وتنميتها.  بكالوريوس قسم االحياء  
 .رفع كفاءة الموارد الماديّة والبشريّة والتقنية 

  المؤسسي الجاذب والمحفز.تطوير العمل 

 .تصميم برامج تعليمية نوعية تلبي احتياجات سوق العمل 

 .بناء منظومة بحثية علمية متطورة 

 .تعزيز القيم واالنتماء والفكر المعتدل لدى الطلبة 

 تقديم مبادرات مجتمعية فاعلة تعزز دور الجامعة ومكانتها 
 

وكالة الكلية للدراسات العليا 
 والبحث العلمي

 

 ة متابعة حاالت طالبات الدراسات العليا من القيد بالبرنامج وحتى منح الدرج. 

 متابعة المستحقات المالية لطالبات الدراسات العليا. 

 متابعة حاالت طالبات الدراسات العليا المبتعثات من بداية االبتعاث حتى انتهاء مدة االبتعاث وحصول الطالبة على الدرجة. 

 داخلية والخارجية واالتصال العلمي وما يتعلق بها من )تقارير أداء مهمة علمية واعتذارات عن الحضور وطلب مستحقاتهم المالية(متابعة المؤتمرات ال. 

 متابعة مكافآت النشر. 
 

وكالة الكلية للجودة واالعتماد 
 المؤسسي

 

 لمساهمة في نشر ثقافة التطوير واالعتماد األكاديمي في الكلية.ا 
 تطوير واالعتماد األكاديمي واإلشراف على تنفيذها.تطبيق برامج ال 

 .اإلشراف على توعية األقسام العلمية بمتطلبات االعتماد المؤسسي والبرامجي 
 

 وكالة الكلية للشؤون التعليمية

 

لكلية مستمدة ذلك من رؤية ورسالة الكلية وأهدافها االستراتيجية تعد وكالة الكلية للشؤون األكاديمية أحد الوكاالت التي تهتم بكل ما يتعلق بالنواحي األكاديمية والتعليمية با
يمي، وهي منظومة متكاملة من التي تركز على الجودة في التعليم من خالل تطوير الخطط والبرامج األكاديمية واالكلينيكية وفق معايير الجودة الشاملة والتميز األكاد

 .ة لطالب وطالبات الكلية لتسهيل العملية التعليمية وتوفير الجو المالئم لسير العملية األكاديمية على الشكل األمثلالوحدات األكاديمية التي تقدم الخدمات الالزم

 يدين االرتقاء بالخدمات المقدمة من خالل توفير بيئة ومناخ مالئمين بشر الطالبات ليكون دافعا للتطوير وتقديم خدمات افضل للمستف  (وكالة الكلية )شطر الطالبات

 وحدة الخطط والمناهج

 

 المساهمة في وضع وتنفيذ الخطط االستراتيجية على مستوى الكلية في مجال الخطط الدراسية والتوصيفات الخاصة بالمقررات الدراسية 
  .    بإقرارها واقتراح التطويرات الالزمة عليها مراجعة الخطط الدراسية الواردة من األقسام والتأكد من استيفائها لجميع العناصر والمعايير المطلوبة والتوصية

 .مع تقديم المبررات

  الهيئة التدريسية ، والخريجين في سوق العمل مستقبال أعضاءتقييم الخطط الدراسية لمختلف التخصصات من خالل التغذية الراجعة من . 

 ية.للتدريس وتقديم المساعدة لهم في جميع الموضوعات ذات الصلة ببرامج الماجستير والدكتوراه بالكدعم طلبة الدراسات العليا ومشرفيهم من أعضاء هيئة ا.١  وحدة الدراسات العليا
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 االرتقاء بجودة أبحاث طلبة الدراسات العليا بالكلية من خالل تحديث الخطط الدراسية بشكل مستمر. . 0
مية بإجراء بحوث نظرية وتطبيقية والتي ترتبط بالقضايا التربوية المعاصرة وبمشكالت الميدان العمل على تشجيع طلبة الدراسات العليا بالتنسيق مع األقسام األكادي  . ٣

 التربوي.
 

 وحدة البحث العلمي
 

ل العلوم تكارية في مجالسعي لرفع مستوى المهارات البحثية ألعضاء هيئة التدريس وطالب وطالبات الدراسات العليا بالكلية بهدف تحقيق إنجازات بحثية نوعية وابا
 .خاصةالعلوم بكلية  األكاديميةاالجتماعية واإلنسانية عامة، وفي تخصصات األقسام 

وحدة أعضاء هيئة التدريس 
 ومن في حكمهم واالستقطاب

 
ويساعد على زيادة معدالت نشر  تختص هذه الوحدة باستقطاب أعضاء هيئة التدريس والباحثين المتميزين في التخصصات المختلفة مما يؤدى إلى تطوير األداء األكاديمي

 .البحوث العلمية وحضور المؤتمرات العلمية

وحدة المعامل والوسائل 
 التعليمية

 
امة لألجهزة و المعامل و المختبرات و جدولة البدء في عمليات تجهيز ا بطريقة تدريجية و من ثم وضع األسس الع الكلية تقوم اإلدارة باستقصاء و تقويم الوضع الحالي لدى 

 .بالكلية و الخطط اإلستراتيجية لتطوير األجهزة والمعامل و المختبرات 

 وحدة االبتعاث

 

 قوم وحدة االبتعاث والتدريب باآلتي:ت
 مخاطبة جميع األقسام لموافاة الوحدة بما يلي:

 

   قائمة بكل المبعوثين للخارج سواء لتحقيق متطلب اللغة أو الماجستير أو الدكتوراه. 

  ر المشرفين الخارجيين على المبتعثين.تقاري 

  قائمة بكل أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين طبقاً للجداول  
 

 وحدة التوعية الفكرية
 نشر الوسطية  واالعتدال في بيئة الكلية وتعزيز التسامح وتقبل الرأي والرأي االخر من خالل برامج  وأنشطة وفعاليات متنوعة  

 د األكاديميوحدة اإلرشا

 
 أسماءئة التدريس برفع متابعة الطالب أثناء دراستهم خصوصاً المتعثرين أو المتوقع تعثرهم ألسباب أكاديمية والتنسيق مع رئيس القسم بخصوص الطلب من أعضاء هي

 كث تغيبهم عن المحاضراتهؤالء الطالب للمرشد خصوصاً بعد االمتحانات الفصلية حيث تبدو النتائج المتدنية وكذلك للطالب الذين ي

 وحدة شؤون الطالب

 

، معادلة مقرر، تسليم شيكات تقوم وحدة شؤون الطالب بالمهام المتعلقة بطالب البكالوريوس للمواضيع التالية: الجدول الدراسي مع بداية كل فصل دراسي، معالجة تسجيل
الطرف، اعتذار  إخالءد وشروط القبول و التحويل بين األقسام والى الكلية وخارجها، قوائم الحرمان، أو بطاقات صراف، إعادة القيد ، منح فرصة، الشكوى ، التظلم ، أعدا

 .عن فصل دراسي، لجنة القضايا الطالبية

 وحدة النشاط الطالبي

 

 .تقوم بتنسيق عمل لجان النشاط الطالبي الثقافي واالجتماعي 
 ة لتنفيذ األنشطة الطالبية المختلفة.تقوم بمخاطبة الدوائر واإلدارات داخل وخارج الجامع 

 .تتولى عمل خطة النشاط للعام الدراسي 
 

 وحدة االختبارات
 

رات الفصلية، واالختبارات البديلة، تعمل هذه الوحدة على تنظيم لجان االختبارات، وتوزيع المراقبين وقت االختبار، واستقبال أوراق االختبار من الكليات األخرى، واالختبا

 .تحليل نتائج االختبارات الفصلية والنهائية إلىفة باإلضا
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 وحدة التسجيل

 

 شرف على أعمال التسجيل والسعي لتطويرها وتنظيمها والتنسيق في ذلك مع وكيل الكلية للشؤون األكاديمية.ت 
 .ينسق أعمال الجداول الدراسية والتنسيق في ذلك مع وكيل الكلية للشؤون األكاديمية 

  االمتحانات واالرتباط في ذلك مع وكيل الكلية للشؤون األكاديمية ورئيس لجنة االمتحانات.ينسق أعمال لجنة 

 وحدة الجداول

 

 شرف على إعالن جدول القاعات الدراسية على كل قاعه وذلك إلرشاد األساتذة والطالب لقاعات محاضراتهمي 
 لتسجيليتابع تحديث الجدول أثناء عملية التسجيل لحل المشاكل المتعلقة با. 

 

 اإللكترونيوحدة التعلم 

 

 عتماد تطبيق الوسائل واألدوات التقنية الحديثة في العملية التربوية والتدريبية وتوفير البنية والتجهيزات الالزمة لذلك.ا 
 .تطوير البنية التقنية للكلية وتطوير المواقع اإللكترونية للتعليم وأقسامها 

 ظيف التقنية للتعريف بالكلية وبرامجها ونشاطاتها البحثية والتدريبية .توفير قواعد وأوعية المعلومات، وتو 

 االكتروني  المتابعة في تنفيذ الخطة الزمنية لتحويل المقررات الكلية. 

 تطوير المهاراتوحدة 
 

حاضرين والمعيدين والطالب والقيادات األكاديمية واإلدارية هتم بتقديم خدمات متكاملة لتطوير المهارات، واالرتقاء بمستوى األداء الجامعي ألعضاء هيئة التدريس والمت

 .ومنسوبي الكلية من إداريين وفنيين

وحدة الجودة واالعتماد 
 األكاديمي

 
ز للتميز في الكلية، وتحفيز اد جوائوحدة تتبع وكالة التطوير والجودة وتسعى إلى تطبيق وضبط الجودة واالعتماد والتقويم األكاديمي ونشر ثقافتها بين منسوبي الكلية. وإيج

 .أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في منافسات جوائز التميز داخل الجامعة وخارجها

 .دى فاعلية هذه البرامجتقييم متختص هذه الوحدة بتحديد االحتياجات التدريبية لمنسوبي الكلية والمشاركة في تنظيم عملية تقديم البرامج التدريبية ومتابعة تنفيذها و  التعليم المستمروحدة 

 وحدة خدمة المجتمع

 

 قل الخبرات وتبادل االستشارات وتنمية المهارات التقنية للمتدربين.ن 
 .إعداد كوادر وطنية ذات كفاءه عالية لمواكبة المتغيرات المستمرة في سوق العمل 

 القصوى من معامل التدريب بكلية العلوم. االستفادة 

 بية التي تقدمها وحدة التدريب.تقويم جودة البرامج التدري 

 . تحقيق الشراكة المجتمعية وخدمة المجتمع 

وحدة شؤون أعضاء هيئة 
 التدريس

 
 توثيق أواصر العالقة بين أعضاء هيئة التدريس والموظفين مع بعضهم ومع إدارة الجامعة 

 ينتوفير قاعدة بيانات لتوثيق المعلومات الشاملة عن أعضاء هيئة التدريس والموظف •

 وحدة شؤون الموظفين

 

  واإلجازة االستثنائية. رفع مباشرة أعضاء هيئة التدريس بعد العودة من اإلجازة السنوية وبعد اإلجازات الرسمية 
 .فتح ملف لكل متعاقد مستجد أو مواطن تعيين جديد، بعد أخذ صور من قرارات التعيين، وتبليغ العقد للمتعاقدين، ورفع مباشراتهم 

 ور المنتدبين من كليات أخرى.متابعة حض 

 .استالم المعامالت الواردة والرد عليها ومتابعة تصديرها 
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 هـ(8323.كلية المجتمع )3
 وصف مختصر البرنامج القسم/ الوحدات اإلداريةاسم 

ونظم  األليقسم الحاسب 
 المعلومات 

 ى:لإيهدف  بكالوريوس

    وق العملتخريج كوادر وطنية مؤهلة تسهم في سد احتياجات س .١
  .ي وفق احتياجات المجتمعالتميز بتقديم برامج علمية متخصصة في مجال الحاسب اآلل .0
 .بناء قاعدة علمية ومعرفية متطورة في مجال الحاسب اآللي .٣
 .تعلم من قبل األساتذة والطالبتوسيع استخدام تقنيات ال .٤
 .والخاصة ز العلمية والحكوميةتحقيق التوأمة والشراكة مع الكليات والمراك .٥
 . توفير فرصة للطالب ليتمكنوا من مواصلة الدراسة في األقسام المناظرة إلكمال مرحلة البكالوريوس .6

 
 لمواكبة تطور بيئة العمل في المملكة العربية السعودية إعداد كوادر مؤهلة بالمعارف اإلداريةيهدف القسم الي  بكالوريوس قسم العلوم اإلدارية 

 أعضاء هيئة تدريس متميزين في العلوم اإلدارية من حملة شهادات الدكتوراه وذوي التخصصات الدقيقة في العلوم اإلدارية.العمل على استقطاب 
 السعي لفتح برامج وتخصصات جديدة وخاصة البرامج المعتمدة التي تمت الموافقة عليها من الجهات المعنية.

 م في المستقبل.رفع مستوى األداء التدريسي بما يساير متطلبات القس
 الدراسية بالقسم وحث الطالب على المشاركة والتفاعل معه بشكل فعال. للمقررات اإللكترونيتفعيل طرق التعليم 

 اديمي للمقررات الدراسية بالقسم.السعي للحصول على االعتماد األك

 عتها.القيام باإلشراف على الشؤون اإلدارية واألكاديمية بالكلية ومتاب  وكالة الكلية 

 التطوير والجودة

 

هـ، في إطار هيكلة عمليات الجودة بالجامعة ، في ظل توجه جامعة بيشة نحو االهتمام ١٤٣0/١٤٣٣أنشأت وحدة التطوير األكاديمي والجودة في الكلية في العام الجامعي 
بالكلية إلى تنظيم عملها   لجامعة ، ولقد سعت وحدة التطوير األكاديمي والجودةبالجودة وأهمية الحصول على االعتماد األكاديمي لكافة األنشطة المؤسسية والبرامجية با

 . من خالل مجموعة من اللجان والوحدات الفرعية داخل أقسام الكلية

 اإلرشاد االكاديمي

 

، كما صميم وتنفيذ البرامج اإلرشادية ت، وج اإلرشادامإيجاد مرجعية تخطيطية وإدارية وإشرافية على بر، وة للطالب خالل مسيرتهم الدراسية تقديم الخدمات اإلرشادي
 تأهيل وتدريب الكوادر البشرية للقيام بخدمات اإلرشاد.تقوم ب

لدراسة ب في افل أن يسير الطالبحث المشكالت التي يواجهها الطالب أثناء الدراسة سواء كانت شخصية أو اجتماعية أو تربوية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة التي تك
 سيرا حسنا 
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 اإللكترونيالتعلم 

 

هـ . 0٥/١١/١٤٣0هـ ،ولقد تم عمل خطة عمل للوحدة ورفعها لمجلس الكلية بتاريخ 02/١١/١٤٣0صدر قرار سعادة عميد الكلية بإنشاء وحدة التعلم اإللكتروني بتاريخ 
.ولقد قامت الوحدة بالتنسيق مع عمادة التعلم اإللكتروني بتدريب أعضاء هيئة التدريس  ولقد تم توزيع منشورات عن التعلم اإللكتروني ألعضاء هيئة التدريس والطالب

 .على نظام البالك بورد وأدواته

 شؤون الطالب

 
لة مقرر، تسليم ، معادتقوم وحدة شؤون الطالب بالمهام المتعلقة بطالب البكالوريوس للمواضيع التالية: الجدول الدراسي مع بداية كل فصل دراسي، معالجة تسجيل
قوائم الحرمان، اخالء  شيكات أو بطاقات صراف، إعادة القيد ، منح فرصة، الشكوى ، التظلم ، أعداد وشروط القبول و التحويل بين األقسام والى الكلية وخارجها،

 الطرف، اعتذار عن فصل دراسي، لجنة القضايا الطالبية

 األنشطة الطالبية

 

 ادرة على قيادة وتقويم البرامج واألنشطة الطالبيةتكوين كفاءات طالبية ق  -١
 تقديم برامج نوعية ترتقي بشخصية الطالب .  -0
 تبنى المواهب الطالبية البارزة وتنميتها وتهيئتها للمشاركة في المحافل والمسابقات المحلية واإلقليمية والدولية .  -٣
 داري .تدريب الطالب على كافة مجاالت العمل الميداني واإل  -٤
 وم اإلتقان والجودة لدى الطالب .االرتقاء بمفه  -٥

 القبول والتسجيل

 لالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيالقبول والتسجيل ب بإجراءاتالقيام بجميع  

وحدة شؤون أعضاء هيئة 
  التدريس والموظفين

 ارة الجامعةتوثيق أواصر العالقة بين أعضاء هيئة التدريس والموظفين مع بعضهم ومع إد 
 توفير قاعدة بيانات لتوثيق المعلومات الشاملة عن أعضاء هيئة التدريس والموظفين •
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 هـ(8341.كلية العلوم الطبية التطبيقية )3
القسم/ اسم 

الوحدات 
 اإلدارية

 وصف مختصر البرنامج

 
 
 
 
 

 األقسام
 

 
 
 المختبرات الطبية علوم-١
 

م تخصصات العلوم الطبية التطبيقية حيث يقوم خريجي هذا القسم بالعمل كأخصائيين في المختبرات الطبية ويقومون بإجراء مختلف علوم المختبرات الطبية من أه
 :ومن أهم أهداف هذا القسم ما يلي واألنسجةالدقيقة والمناعة  واألحياءالفحوصات المخبرية في شتى العلوم ومن أهمها الكيمياء الحيوية وعلم الدم 

 في القطاعين العام والخاص. د وتأهيل كوادر للعمل في مختلف مجاالت المختبرات الطبيةإعدا
 تأهيل باحثين للعمل في المراكز العلمية والطبية.

 

لقسم بتأهيل الكوادر الوطنية المؤهلة عد قسم التمريض من أهم األقسام في العلوم الطبية حيث تعتبر مهنة التمريض هي المهنة االم من المهن الطبية ويقوم هذا ا التمريض قسم-0
رسالة القسم في تعزيز الصحة العامة من خالل التميز في علوم التمريض واألبحاث  وتتمثلالصحية  القطاعاتللعمل في كافة تخصصات التمريض في مختلف 

 والممارسة المهنية

تطوير  االتعليمي. أهدافناألداء  احترافيةنخبة في التعليم وتوفير المعلومات للمجتمع وصنع عالمة فارقة في يسعى برنامج العالج التنفسي ألن يكون من مراكز ال العالج التنفسي -٣
 أساليب تدريس أعضاء هيئة التدريس من خالل المشاركة في مجاالت التعليم المهني المستمر لتخصص العالج التنفسي.

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في مجال الرعاية التنفسية وما يستجد من  تضعهاة والتحديثات التي الحفاظ على االعتماد من خالل تلبية االحتياجات الجديد
 دراسات تخص الممارسة السريرية.

 بالكلية سنوياً طبقاً للمهام والمسؤوليات في التوصيف الوظيفي. تقييم أداء العاملين ةالكلية. متابعمراقبة ومتابعة مدى تنفيذ األهداف االستراتيجية والبرامج التي تتبناها  وحدة التطوير والجودة الوحدات
ً  واإلداراتالمراجعة الداخلية لجميع األقسام  إجراء  )نصف سنوياً(. دوريا

 اإللكترونيتطوير التعليم وحدة -
 بعد والتعليم عن

 الحديثة التي توفرها الجامعة. بعد باستخدام التقنيات والتعليم عن اإللكترونيتطوير التعليم  والتميز فيالريادة 

لجامعية من خالل تقديم تعمل وحدة األنشطة الطالبية على بناء الشخصية المتكاملة للطالب، متطلعين إلى توسعة مجال النشاط الطالبي ليشمل كافة جوانب الحياة ا األنشطة الطالبية وحدة-
 مجموعة األنشطة 

هو أحد ميزات الدراسة بكلية العلوم الطبية التطبيقية، حيث يهدف برنامج سنة االمتياز الى تهيئة الطالب والطالبات للعمل  االمتيازفي سنة  يعتبر التدريب العملي وحدة االمتياز -
 بكفاءة في مجال تخصصهم الطبي.
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اإلضافة إلى توفير منتدى لتبادل المعارف والمهارات بين مختلف العلوم األساسية والسريرية داخل طوير المهارات األكاديمية والبحثية ألعضاء هيئة التدريس. هذا بت وحدة تطوير األعضاء هيئة التدريس 

 .وخارج الكلية

التأكد من مطابقتها  ت،وتختص وحدة المختبرات والمعامل باإلشراف على تجهيزات المعامل العلمية والبحثية الخاصة بكلية الطب البشري بالمدينة الجامعية للطالبا وحدة المعامل الطبية -

  .بالتحديث الدوري لقاعدة بيانات األجهزة العلمية والبحثية و متابعة صيانتها وجاهزيتها للعمل  لمعايير األمن والسالمة الدولية، كما تقوم الوحدة

هارات والقدرات التخصصية ، قادرين على القيام بمهام وظائفهم بكفاءة وفاعلية ، خطط ومقررات دراسية تمكن من الوصول الى خريجين يمتلكون المعارف والم وحدة المناهج والخطط التدريسية
   ومنافسين حقيقيين على وظائف سوق العمل السعودي

 الطبيإعداد الجداول الدراسية للفرق المختلفة لبرنامج  وحدة االختبارات والجداول
 .ها، ووضع جداول االختبارات للطالب، وتوزيع أعمال المراقبة، وتنظيم سير االختباراتتنظيم مواعيد االختبارات الدورية والنهائية، والتنسيق بين

 تكوين لجنة المقيمين الداخليين.
 وضع معايير لالختبارات الطالبية.

 

  .يحصل على قائمة طالبه من مكتب التسجيل أو الكلية/القسم  وحدة االرشاد األكاديمي 

 ف عليهم ويبنى عالقة طيبة معهميجتمع بطالبه، ليعرف بنفسه ويتعر. 

 . يخبرهم بأن عمله هو تقديم العون والمساعدة لهم. 

   األكاديمى ومزاياه اإلرشادنظام  إيجابياتيعرض لهم. 

 .  اإلرشادييوزع عليهم األوراق والمطبوعات التعريفية بالنظام. 

 يطلب منهم معرفة أرقام تسجيلهم. 

  ل دراستهميشدد على أهمية الحضور واالنضباط خال. 

  يعرض لهم خطته للعمل معهم. 

 أهيل متميز ألعضاء هيئة التدريس والموظفين في الكلية من خالل برنامجي االبتعاث والتدريبت وحدة االبتعاث 

علمية والبحثية ألعضاء هيئة التدريس وكذلك طالب وتقوم وحدة البحث العلمى بعقد عدة حلقات دراسية ومؤتمرات وورش عمل بجدول زمنى لتطوير المهارات ال وحدة البحث العلمي 
الالزم لمثل  الماليمن كتابة وتصميم المشروعات العلمية والحصول على الدعم  العلميالطب لتوفير منصة لتبادل المعرفة وزيادة الوعي البحثى ألساسيات البحث 

 .هذه المشروعات ونشر النتائج فى أعلى الدوريات البحثية والعلمية

وتوجيهها إلى  ونياالكتر تختص الوحدة باإلشراف المباشر على المعامالت الواردة لإلدارة وتنظيم إجراءات استالم وتسليم كل ما يرد لإلدارة من معامالت وتسجيلها حدة المتابعة و
 اإلدارات المعنية حسب االختصاص، ارشفه وحفظ وتو 

   

إكساب الفرد مهارة الضبط والتوجيه الذاتي، والتي تعني الوصول به إلى درجات , على خصائص نفسه، وفهم قدراته وميوله واتجاهاتهمساعدة الطالب على التعرف  وحدة االبتعاث  

 ثيق كافة الوثائق والمعامالت والمراسالت الواردة والصادرة من اإلدارة  من الوعي بذاته وإمكانياته وفهمه لظروفه ومحيطه فهماً أكبر
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 ـ(ه8346 )الطب كلية 

 القسم/اسم 
الوحدات 
 اإلدارية

البرنام
 ج

 وصف مختصر

الطب قسم 
العام 

 والجراحة

بكالور
 يوس

العلوم الطبية  نمتداخل ما بيحديث مالئم لمتطلبات سوق العمل ومتوافق مع احتياجات المجتمع برنامج أكاديمي مبتكر ذو طابع  إنشاءكلية الطب بجامعة بيشة العمل على تهدف 

( والتعليم المبني على حل Interactive Lecturesارات الطبية اإلكلينيكية وبطرق تدريس حديثة ذات طابع متنوع عن طريق المحاضرات التفاعلية )األساسية والعلوم والمه

ية المهارات لدى الطالب في التقديم و (، فهذه الطرق من شأنها تقوSeminar(  والندوات )CBL( والعليم المبني على الحاالت )TBL( والتعليم المبني على الفريق )PBLالمعضالت )

 ت. العمل بروح الفريق والتحضير الجيد للمحتوى التعليمي كما أنها تساهم في رفع مستوى االستيعاب لدى الطالب لما فيها من مناقشة وتساؤال
حلة األولى وتمثل السنة األولى والثانية، المرحلة الثانية وتمثل السنة الثالثة برنامج الطب والجراحة بكلية الطب يحتوي على ثالث مراحل رئيسية باإلضافة الى سنة االمتياز: المر

لوم الطبية األساسية والعلوم المرحلة الثالثة ممثلة السنة الخامسة والسادسة. وينتقل الطالب في هذه المراحل بطريقة سلسة من خالل التدرج في مخرجات التعلم من الع والرابعة، وكذلك
 مهارات االحترافية المهنية والقيادة والخدمة المجتمعية والمهارات البحثية. إلىباإلضافة  ةلطبية اإلكلينيكيوالمهارات ا

وكالة الكلية 
للدراسات 

العليا والبحث 
 العلمي

 
ً   لكليةبا البحثي والنشاط العليا الدراسات برامج بجودة االرتقاء إلى العلمي والبحث  العليا للدراسات  الكلية وكالة تسعى  المتجمع خدمة في يٌسهم مما ورسالتها، الكلية لسياسة وفقا

 عالية كفاءة ذات ٌعليا أكاديمية درجات يحمل جيل وإعداد التربوي والميدان

وكالة الكلية 
للجودة 

 والتطوير

 واإلدارية. والطالبية األكاديمية المستويات كافة على الجودة ثقافة شرن .١ 
الوطنية لالعتماد والتقويم  بمتطلباتومعاييرالهيئة للوفاء الكلية يهيئ بما الكلية في واألكاديمي المؤسسي لألداء ستمرالم التحسين على العمل .0

 الكلية. خريجي في المجتمع ثقة كسب وعلى األكاديمي

 للكلية. اإلداري الهيكل وكذلك والخريجين والطالب التدريس هيئة ألعضاء البيانات قواعد إنشاء .٣
 

لة الكلية وكا
للشؤون 

  اإلشراف على حسن سير العملية التعليمية بالكلية وفق اللوائح التنفيذية في إدارة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية.  

 اإلشراف المباشر على الوحدات المنظمة ألعمال الشؤون التعليمية وأعمال التطوير وفق الهيكل التنظيمي الخاص بالكلية. 
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  التعليمية

وكالة الكلية 
)شطر 

 (الطالبات
 

 واكتشاف وتعليم ونشر المهارات والمعارف المتعلقة بتصميم ذكي  تقديم أفضل البرامج التعليمية المستمدة من المؤسسات األكاديمية ذات المستوى العالمي والحفاظ عليها
 ناسبة في السياقات التنظيميةوتفاعلي لعلم تقنية المعلومات واالستفادة من قوة هذا العلم لتوفير الحلول الم

وحدة الخطط 
 والمناهج

 
خريجين يمتلكون المعارف والمهارات والقدرات التخصصية ، قادرين على القيام بمهام وظائفهم بكفاءة وفاعلية ، ومنافسين حقيقيين  إلىخطط ومقررات دراسية تمكن من الوصول 

  على وظائف سوق العمل السعودي

وحدة 
الدراسات 

  االعلي
ة والتطور والحداثة، مما يخدم الميدان المساهمة في إيجاد برامج دراسات عليا مميزة وذات جودة عالية من خالل األقسام األكاديمية بالكلية، وكذلك ذات طابع يتصف باالستمراري

 .التربوي في مجاالت متنوعة

وحدة أعضاء 
هيئة التدريس 

ومن في 
حكمهم 

 واالستقطاب

 
الت نشر البحوث باستقطاب أعضاء هيئة التدريس والباحثين المتميزين في التخصصات المختلفة مما يؤدى إلى تطوير األداء األكاديمي ويساعد على زيادة معد تختص هذه الوحدة

 .العلمية وحضور المؤتمرات العلمية

وحدة المعامل 
والوسائل 
 التعليمية

 
لألجهزة و المعامل و المختبرات و جدولة البدء في عمليات تجهيز ا بطريقة تدريجية و من ثم وضع األسس العامة و الخطط  لكلية اتقوم اإلدارة باستقصاء و تقويم الوضع الحالي لدى 

 .بالكلية اإلستراتيجية لتطوير األجهزة والمعامل و المختبرات 

شؤون 
المعيدين 

 والمبتعثين
 .على ملفات وموضوعات المعيدين والمحاضرين والمبتعثين ورفع متطلباتهم للمجالس المجتصةشراف اإل 

التوجيه وحدة 
 واإلرشاد

 ات التوجيه واإلرشاد االكاديمي واالجتماعي والنفسي للطالباإلشراف والمتابعة لجميع عملي 

وحدة شؤون 
  الطالب

، معادلة مقرر، تسليم شيكات أو بطاقات تقوم وحدة شؤون الطالب بالمهام المتعلقة بطالب البكالوريوس للمواضيع التالية: الجدول الدراسي مع بداية كل فصل دراسي، معالجة تسجيل
عن فصل دراسي، منح فرصة، الشكوى ، التظلم ، أعداد وشروط القبول و التحويل بين األقسام والى الكلية وخارجها، قوائم الحرمان، اخالء الطرف، اعتذار  صراف، إعادة القيد ،

 .لجنة القضايا الطالبية

وحدة النشاط 
 الطالبي

 

وأنشطة توعوية لغرس القيم اإلسالمية و دعم مبادئ   برامج  تتناسب مع جميع الطالب وتعمل على إقامة تقديم مجموعة من األنشطة الثقافية واالجتماعية والتطوعية والرياضية بطريقة

ئة ذلك في بيوكما تعمل على اكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم وإكسابهم المعارف المختلفة التي تبني شخصياتهم وتقيهم من المخاطر التي قد تواجههم و الوطنية والوسطية لدى الطالب

  آمنه تتيح لهم التكيف والتوافق مع الحياة الجامعية والمجتمع
 

لجنة التقييم 
 واالختبارات

 
 يسهم في توفير بيئة تعليمية ذات رؤية  تسعى الوحدة إلى المساهمة في انتظام سير العملية التعليمية من خالل القيام بالمهام واألنشطة المكلفة بها من قبل إدارة العمادة بما

 ة تتمتع بتطبيق معايير الجودةواضح
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وحدة شؤون 
  الخريجين

 ومن بينها استخدم التسهيالت الموجودة بالكلية والجامعة كالمكتبات ومعمل الحاسب اآللي وغيرها. كما تعتبر الوحدة لخريجينهدف الوحدة إلى تقديم العديد من الخدمات لت ،

 .رابطة للخريجين مع كليتهم وأساتذتهم وزمالئهم

 ون الوحدة حلقة وصل فعالة بين الكلية والخريجين والخريجات.أن تك 

وحدة التعلم 
 األلكتروني

 .وتعمل على تطوير التطبيقات واالستخدامات التقنية داخل الكلية وتفعيل العمل اإللكتروني في كافة الجوانب واألكاديمية واإلدارية وحدة تتبع وكالة التطوير والجودة  

تطوير وحدة 
 تالمهارا

 
لقيادات األكاديمية واإلدارية ومنسوبي الكلية هتم بتقديم خدمات متكاملة لتطوير المهارات، واالرتقاء بمستوى األداء الجامعي ألعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين والطالب وا

 .من إداريين وفنيين

وحدة الجودة 
واالعتماد 
  األكاديمي

 التدريب لوحدات الجامعة لوحدات الجامعة في مجال تطبيق نظم الجودة واالعتماد األكاديمي الدولي والوطني.تقديم الدعم الفني واالستشارات و
 تيسير التواصل مع الجهات المانحة بشأن االعتماد الدولي والوطني لوحدات الجامعة.

 ة والمالية.تقارير متابعة عن سير االعتماد األكاديمي المؤسسي والبرامجي من الناحية الفني إعداد
 وتنفيذ المشروعات المتعلقة بنظم الجودة واالعتماد األكاديمي. إعداد

 

التعليم وحدة 
 المستمر

 .تقييم مدى فاعلية هذه البرامجتختص هذه الوحدة بتحديد االحتياجات التدريبية لمنسوبي الكلية والمشاركة في تنظيم عملية تقديم البرامج التدريبية ومتابعة تنفيذها و 

وحدة خدمة 
 المجتمع

 

 تلبية احتياجات منسوبي الكلية من دورات تدريبية 
 .استحداث خطط تدريبية لكافة الفئات المستهدفة 

 .تنفيذ وتقييم الدورات التدريبية 

 .نقل الخبرات وتبادل االستشارات وتنمية المهارات التقنية للمتدربين 

 ات المستمرة في سوق العمل.إعداد كوادر وطنية ذات كفاءه عالية لمواكبة المتغير 
 

التدريب 
 واالمتياز

 تهيئة الطالب والطالبات للعمل بكفاءة في مجال تخصصهم الطبي إلىيهدف برنامج سنة االمتياز  

الخدمات 
 الطبية

 تقديم خدمات طبية صحية شاملة من خالل بيئة طبية وتعليمية متميزة وشراكات مجتمعية فاعلة  
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 هـ(8343.كلية الهندسة )1
اسم 

القسم/ 
الوحدات 
 اإلدارية

 وصف مختصر البرنامج

 
 
 
 
 

 األقسام
 

قسم الهندسة 
 المدنية

 األهداف
 تخريج مهندسين ذو كفاءة علمية عالية ومهارات هندسية. 

 تخريج مهندسين متميزين لمواكبة متطلبات واحتياج سوق العمل. 

 لوظيفيتخريج مهندسين قادرين على مواكبة التطور المهني وا. 

 إجراء الدراسات والبحوث العلمية لحل المشكالت الهندسية . 

 إنشاء شراكات محلية ودولية مع الجهات ذات الصلة إلرساء معايير الجودة. 

 تقديم اإلستشارات الهندسية لقطاعات المجتمع المختلفة 
 

قسم الهندسة 
 الميكانيكية

الخطة الدراسية للقسم حتى تالئم و تواكب التطور في هذا المجال و لتحقق الشمولية في وظيفة المهندس الميكانيكي ولتمكن الطالب  تم مراجعة ١٤٣1-١٤٣1خالل السنة الجامعية الحالية 
لبات الجامعة التثقيفية املة من متطمن تحصيل القدر الكافي والمناسب والمتوازن من المعارف والمهارات والقدرات في كل فرع من فروع هذا االختصاص وذلك من خالل مجموعة متك

ية الجديدة بالقسم بما ينسجم مع أسس ومعايير ومتطلبات الكلية من مقررات العلوم األساسية والهندسة العامة إضافةً إلى مجموعة من مقررات القسم اإلجبارية. وقد ُصممت الخطة الدراس
والتي من أهمها تخريج الكوادر المؤهلة بكفاءة عالية بما يمكنها أن تحقيق األهداف والخطط التنموية للمملكة،  02٣2كة الممل التعليم الهندسي العالمية ومع معايير الجودة، وبما يحقق رؤية 

لطالب الدراسية المقترحة ا في مختلف المجاالت الواقعة ضمن نطاق اإلختصاص. ولغرض إعطاء الطالب فرصة التعمق في أحدث مجاالت الهندسة الميكانيكية حيث تمكن الخطة

 ( طبقا لميوله العلمية.elective coursesاختيار عدد من المقررات الدراسية من مجموعات مختلفة من المقررات المعمقة االختيارية ) من 
  

 

قسم الهدسة 
 الكهربائية

هارات المهنية والتقنية واإلدارية ليتبوءوا مواقع متقدمة في المؤسسات الصناعية تتمثل مهمة قسم الهندسة الكهربائية في تقديم تعليم عالي الجودة ُيَمّكن الطالب من اكتساب المعارف والم
 حه النقاط التالية:وليساهموا في تأمين احتياجات المجتمع. ُيْمكن تحقيق ذلك من خالل اإلبداع واالبتكار المعرفي في مجال الهندسة الكهربائية وفق ما توض

 ندسية ذات قدرات تنافسية وإبداعية.تقديم تعليم عالي الجودة يخرج كوادر ه
 تطوير البحث العلمي بحيث يقدم حلوالً جديدة لتحسين مستوى الحياة ويسهم في دفع عجلة التطور االقتصادي والتنمية المستدامة.

ل التدريب وتقديم االستشارات للهيئات الحكومية والصناعية في توفير مصدر فعال للخبرات الهندسية المؤهلة للخدمة الهندسية بما يتناسب مع حاجات السوق والتطور المصاحب من خال
 المجتمع المحلي والمجتمع الدولي.

 

قسم الهندسة 
 الصناعية

 :إعداد الطالب بحيث يكون

 .لوبةمتمكنًا في العلوم والنظريات الهندسية وتطبيقاتها في تصميم التجارب وتصميم مكونات النظم ومعالجتها لتفي باالحتياجات المط •

 .قادًرا على تحديد المشاكل الهندسية ووضع الصياغة المناسبة لها وتحليلها وإيجاد حلول مناسبة لها •

 .قادًرا على العمل بكفاءة مع فريق متعدد التخصصات في المنظمات المختلفة •
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 .قادًرا على التواصل واالتصال بكفاءة باستخدام كافة أنواع الوسائط المكتوبة والشفهية •

 .قادًرا على استخدام الوسائط اإللكترونية والحاسبات وبرامجها بكفاءة في حل المشاكل الهندسية •

 متفهًما للمسئوليات المهنية واألخالقية تجاه المهنة والمجتمع وملما بالموضوعات والمشاكل والقضايا المعاصرة. •
 .ئح والقواعد التنفيذية الخاصة بذلكإلشراف على إدارة الكلية، وتنفيذ اللواا  وكالة الكلية الوحدات

  .التنسيق مع األقسام الهندسية ووحدات الكلية المختلفة في اإلعداد لمتطلباتهم الخاصة من التجهيزات األساسية والبنى التحتية •
 

وكالة الكلية 
 للشؤون التعليمية

  .في إدارة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية اإلشراف على حسن سير العملية التعليمية بالكلية وفق اللوائح التنفيذية
 .اإلشراف المباشر على الوحدات المنظمة ألعمال الشؤون التعليمية وأعمال التطوير وفق الهيكل التنظيمي الخاص بالكلية

 

وكالة الكلية 
 للتطوير والجودة

 ة.واإلداري والطالبية األكاديمية المستويات كافة على الجودة ثقافة شرن .١
الوطنية لالعتماد والتقويم  بمتطلباتومعاييرالهيئة للوفاء الكلية يهيئ بما الكلية في واألكاديمي المؤسسي لألداء المستمر التحسين على العمل .0

 الكلية. خريجي في المجتمع ثقة كسب وعلى األكاديمي
 للكلية. اإلداري لهيكلا وكذلك والخريجين والطالب التدريس هيئة ألعضاء البيانات قواعد إنشاء .٣
 

وحدة التطوير 
  والجودة

 .دعم وتبني ممارسات التطوير و الجودة بمختلف الوحدات التنظيمية بالجامعة وفق معايير الجودة واإلعتماد األكاديمي والتميز

وحدة التقنية 
المعلومات والتعليم 

  اإللكتروني

 األهداف:
 االسهام في نشر ثقافة التعلم اإللكتروني. 

 .تدريب أعضاء هيئة التدريس وتنمية كفايات التعلم اإللكتروني لديهم 

 تنمية مهارات الطالب وقدراتهم علي استخدام إدارة التعلم نظام Bb. 

 .تقديم الدعم الالزم ألعضاء هيئة التدريس المتعلق بتصميم المقررات اإللكترونية 

 لمعمل.االشراف المباشر علي معمل التعلم اإللكتروني وُمشغل ا 

  الكلي(. –المدمج  –المساهمة مع فريق العمادة في تقويم المقررات في جميع المستويات ) الداعم 
 

وحدة األنشطة 
   الطالبية

 يشرف على األنشطة الثقافية للطالب. 

 يشرف على األنشطة الرياضية للطالب. 

 يشرف على األنشطة االجتماعية للطالب. 
 

لجنة االعتماد 
 اديمياألك

 :عداد وتهيئة إهذه اللجنة على تعمل 

 خريجي القسم لديهم مهارات عالية للعمل في صناعة البترول و الغاز الطبيعي محليا و عالميا. 

 خريجي القسم لديهم القدرة على التطور و تقلد مناصب عليا. 
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 خريجي القسم لديهم القدرة على متابعة الدراسات العليا للمشاركة في األعمال األكاديمية و البحث العلمي. 
 

لجنة المحاضرات 
والندوات 

 والبحوث العلمية

 كلية الهندسة بخصوص تفعيل البحث العلمي في كلية الهندسة، وتشمل هذه ما يلي: ورسالة توافق أهداف اللجنة مع رؤية
 تطور ونهوض المجتمع  قبات وتنشيط القيام بأبحاث علمية تسهم فيفي كلية الهندسة في جامعة النجاح الوطنية وتشجيع القيام بأنشطة لتذليل الع بالبحث العلمي العمل على النهوض    .١
 متعددة التوجهات في كلية الهندسة علمية تشجيع التعاون بين أعضاء الهيئة التدريسية من أجل القيام بأبحاث      .0
 

لجنة المطبوعات 
والمحتويات 
 اإللكترونية

 تتركز مهام هذه اللجنة في التالي:
 ورصد المحتويات المناسبة لمطبوعات الكلية واألقسام العلمية ومواقعها اإللكترونية. العمل على بناء 

 .وضع سياسة عامة وتنفيذها لتفعيل الوسائل التقليدية واإللكترونية إليصال رسالة الكلية للجميع 

 .متابعة تصميم مطبوعات الكلية ونشر محتوياتها بموقع الكلية اإللكتروني 

 م التقرير السنوي للكلية.إعداد ومتابعة تصمي 

لجنة االختبارات 
 والقضايا الطالبية

 العمل على انتظام سير الدراسة واالختبارات بالكلية 
   رفع مستوي تقييم العملية التعليمية من خالل تحقيق جودة االختبارات 

 جداول الدراسة واالختبارات وتقديم الحلول لهاتقديم الدعم والمساعدة للطالب والوقوف على مشاكلهم ومقترحاتهم فيما يتعلق ب. 

لجنة التسجيل 
 والجداول

 العمل على انتظام سير الدراسة واالختبارات بالكلية 
    رفع مستوي تقييم العملية التعليمية من خالل تحقيق جودة االختبارات 

لجنة التدريب 
 الصيفي

 .ة الموجودة في بيئته، ومحاولة إيجاد الحلول الهندسية المالئمة وذلك من خالل األبحاث أو مشاريع التخرجالفرصة للطالب للتعرف على المشكالت الهندسي إتاحة
يرد من  تخصصات جديدة، وذلك بناًء على ما إعطاء الكلية فكرة واضحة عن حاجة سوق العمل ومتطلباته المختلفة مما ينعكس إيجاباً على الكلية سواًء من ناحية تطوير مناهجها أو فتح

 .اقتراحات من قبل أعضاء هيئة التدريس المشرفين على تدريب الطالب
 

لجنة المعامل   
 واألمن والسالمة

امة و الخطط لألجهزة و المعامل و المختبرات و جدولة البدء في عمليات تجهيز ا بطريقة تدريجية و من ثم وضع األسس الع الكلية تقوم اإلدارة باستقصاء و تقويم الوضع الحالي لدى 
 بالكليةاإلستراتيجية لتطوير األجهزة والمعامل و المختبرات 
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 هـ(8341.كلية األعمال )1

اسم 
القسم/ 

الوحدات 
 اإلدارية

 وصف مختصر البرنامج

 
 ام االقس

 

إدارة اعمال  )بكالوريوس/ 
 ماجستير( 

مية البالغة في مجال األعمال. فالمحاسب يلعب دور المنتج للمعلومة المحاسبية التي كثيراً ما تمثل أساس يمثل تخصص المحاسبة أحد تخصصات إدارة األعمال العريقة ذات األه
داد ك فإعداد المحاسبين األكفاء وباألعالقرار اإلداري في المنظمة وأساس قرارات االستثمار لدى أصحاب المصلحة الخارجيين بشأن مدى توظيفهم للموارد المالية في المنظمة. لذل

 . وطنية المؤهلةالمطلوبة في سوق العمل هو مساهمة في توفير العوامل التي تعزز تنافسية االقتصاد الوطني واستجابة الحتياجات المنظمات إلى الكوادر ال

 .اإلشراف على الوحدات التابعة للشؤون العلميةو.إلشراف على تنفيذ اللوائح والقواعد التنفيذية لالئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة الجامعيةا وكالة الكلية  الوحدات
 ..اإلشراف على إعداد الجداول الدراسية للطلبة في األقسام األكاديمية والتنسيق مع الكليات األخرى بالتعاون مع عمادة القول والتسجيل

وكالة الكلية للشؤون 
 التعليمية

للتحصيل والتدريب العملي، وبناء الشخصية للطالب والطالبات باستثمار الوقت داخل الجامعة وخارجها بالصورة المطلوبة، قوم وكالة الشؤون التعليمية  بتوفير البيئة المناسبة ت

 .وتمليك الطالب والطالبات مهارات معرفية وحياتية تسهم في خدمتهم ألنفسهم ومجتمعاتهم
 

وكالة الكلية للدراسات العليا 
 والبحث العلمي

 ات التابعة لوكالتهاإلشراف على والوحدا. 

 اإلشراف على تنفيذ ما يحال إلية من موضوعات ذات اختصاص بالدراسات العليا والبحث العلمي. 

  التابعة لها ريةاإلدامتابعة تحديث موقع الكلية فيما يخص وكالته والوحدات . 

 تنفيذ ما يكلفه به عميد الكلية من أعمال. 
 

وحدة اإلرشاد األكاديمي 
 بوشؤون الطال

اإلشراف على إعداد الجداول  .اإلشراف على الوحدات التابعة للشؤون األكاديمية .إلشراف على تنفيذ اللوائح والقواعد التنفيذية لالئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة الجامعيةا

 .الكليات األخرى مع األقسام األكاديمية والتنسيق في الدراسية للطلبة
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 هداف الوحدة:أ ةاإللكترونيوحدة التعلم 
  والتعلم عن بعد بالكلية بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس اإللكترونيتفعيل نظام التعليم  

 .تنمية مهارات الطالب والطالبات وقدرتهم على التفاعل مع متغيرات العصر من خالل التقنيات الحديثة 

  والتعليم عن بعد. اإللكترونيضمان قدرة أعضاء هيئة التدريس على الدخول على نظام التعلم 

 .رفع مهارة أعضاء هيئة التدريس في إعداد المقررات االلكترونية 

  الكترونيةتحويل المقررات الدراسية بالكلية الى مقررات. 

 .توفير الدورات والورش التدريبية الالزمة لخدمة التعلم االلكتروني 

  التي تقام في وحدة التعلم االلكتروني بالكلية برعاية عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد  اإللكترونيحث أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في دورات التعليم
 في الجامعة.

 

 وحدة التدريب التعاوني
  الميداني قبل التخرج.إتاحة الفرصة أمام الطالب الكتساب المهارات العملية التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل الفعلية من خالل التدريب  لىإيهدف 
 .تدريب الطالب على المهام الوظيفية في سوق العمل من خالل اإللمام بأدوات وآليات العمل اإلداري بأنواعه 

 تدريب الطالب على احترام أنظمة العمل والتقيد بجميع إجراءاته للوصول لمستوى الئق من تحمل مسؤولياته وتعزيز ثقته بنفسه  
 

   دةوحدة التطوير والجو
للكلية وتنفيذها، وبناء قاعدة بيانات، تختص هذه الوحدة بنشر ثقافة الجودة وتقويم األداء والعمل على تنفيذ ومتابعة التقويم واالعتماد األكاديمي ووضع الخطط االستراتيجية 

ة واالعتماد األكاديمي. إضافة إلى إعداد تقارير عن مستويات األداء ورضا وتحديثها بشكل مستمر عن أنشطة الجودة في الكلية، وتوثيق الجهود والنتائج في جميع أنشطة الجود

 .المستفيدين من األنشطة المختلفة
 

  تاالختباراوحدة 
 .واالختبارات البديلة ات الفصلية،تختص الوحدة بتنظيم عمل لجان االختبارات، وتوزيع المراقبين وقت االختبار، واستقبال أوراق االختبارات من الكليات األخرى، واالختبار

 . التواصل مع الخريجين بهدف المواكبة بين مخرجات التعلم ومتطلبات سوق العمل والمجتمع –أ  وحدة الخريجين
 . تأهيل الخريجين ومساعدتهم لالنخراط في سوق العمل –ب 
 . بناء قاعدة معلومات شاملة خاصة بخريجي الجهة –ج 
 . ائل االتصال المختلفة لتعزيز عالقة الخريج بالجهةالتواصل مع الخريجين عبر وس –د 
 

الماجستير والدكتوراه بالكلية وفقاً  ترتبط وحدة الدراسات العليا بوكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي بشكل مباشر وتختص بتنفيذ جميع الموضوعات المتعقلة ببرامج وحدة الدراسات العليا

 .تي من خاللها سوف تُسهم بإذن هللا في تمكين الكلية من تحقيق رؤية وأهداف الجامعةلألنظمة واللوائح، وال

 وضع معايير وأساليب تنفيذ وإجراء وتقويم البحوث والدراسات بالعمادة بالتنسيق مع عمادة البحث العلمي.  وحدة البحث العلمي والنشر

 إصدار الكتب والكتيبات التي تعنى بأوعية النشر المختلفة. 
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 .وضع اللوائح المنظمة ألعمال البحث والنشر 

 .وضع أدلة المهام واإلجراءات إلدارة القياس والبحوث 

 .تحديد مؤشرات األداء الخاصة بمعياري البحث والمجتمع 
 

 هـ(8341. كلية االقتصاد المنزلي  )9

اسم 
القسم/ 

الوحدات 
 اإلدارية

 وصف مختصر البرنامج

 
 اماالقس

 

قسم االقتصاد 
 لمنزليا

ات اإلنسانية وبالنواحي االقتصادية والنواحي علم االقتصاد المنزلي عبارة عن مجموعة منظمة من المعرفة مركزة حول األسرة والمنزل فهو علم يختص ويهتم بتطور ونمو اإلنسان وبالعالق
الوثيق بصالح األفراد ويشمل اإلدارة الحسنة للمنزل التي تعمل على رفع مستوى المعيشة وتحسين  صالهماالتالفنية والعملية والعلمية المتعلقة بالغذاء والتغذية وكذلك يعني بالمسكن والملبس 

 .ظروف الحياة
 

قسم تصميم 
 الداخلي

 صقل خبرات الطالبات ومهاراتهن التصميمية والفنية المتنوعة. 
 .ارسة المهنةاكتساب وتطوير المعرفة في مهارات التصميم الداخلي والتقنيات الالزمة لمم-
 .اكتساب وتطوير المعرفة في المواد والخامات بتطبيقاتها المختلفة في التصميم الداخلي-
 .تطوير مهارات التواصل المطلوبة في مجال العمل في التصميم الداخلي-
 تشجيع الطالبات للمشاركة العالمية-

قسم التغذية وعلوم 
 األغذية

المجتمع. لقد س العلوم األساسية والتطبيقية المتعلقة بمجال األغذية من حفظ وتصنيع وتقييم وتحليل باإلضافة إلى المجاالت المتعلقة بتغذية الفرد وعنى قسم علوم الغذاء والتغذية بتدريي
ألغذية واأللبان باإلضافة إلى العمل في المنشآت صممت الخطة الدراسية في هذا التخصص بحيث تسهم في تطوير وتأهيل الطالب تأهيالً علميًا تمكنه بعد التخرج من العمل في مصانع ا

 .الصحية سواء الحكومية منها أو الخاصة

وحدة التطوير  الوحدات
 والجودة

أة، واستثمار قدراتهم الفكرية العاملين في المنش يقصد به العملية اإلدارية المرتكزة على مجموعة من القيم التي تستمد طاقة حركتها من المعلومات التي تتمكن في إطارها من تنظيم مواهب

 .في مختلف مستويات التنظيم على نحو إبداعي لتحقيق التحسن المستمر
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وحدة التقنية 
المعلومات 

والتعليم 
 اإللكتروني

 .ارساتتهدف هذه الوحدة إلى تقديم الدعم الفني والتقني لمنسوبي الجهة في تقنية المعلومات وتطوير البوابة اإللكترونية وفق أفضل المم

وحدة األنشطة 
 الطالبية

قرانهم وتقوم هذه الوحدة بعقد دورات تدريبية تعمل هذه الوحدة على تحقيق أقصى درجة من التكيف مع الحياة الجامعية للطالب ذوي اإلعاقة بالتساوي مع ما تقدمة عمادة شؤون الطالب أل
 .الحياتية حسب احتياج كل نوع من أنواع اإلعاقة موجهة للطالب في مختلف المجاالت العلمية والثقافية والمهارات



 

 
 96 0202جامعة بيشة دليل  

 

 

 هـ(8326.كلية التربية )81

القسم/ الوحدات اسم 
 اإلدارية

 وصف مختصر البرنامج

 
 
 
 
 

 األقسام
 

 في التكنولوجيا استثمار على ومدربة مؤهلة تكون األطفال، رياض مجال في رائدة ألجيال ومنتج والمستقبل الحاضر متطلبات يواكب تعليم تقديم المبكر الطفولة قسم
 والمجتمع. البيئة وخدمة واألسرة الطفولة رعاية

 البيئة وتنمية العلمي والبحث التعليم بمهارات مزود المتميزةو التربوية الخبرات ذوي من المعلمين من جيل وتدريب إعداد في القسم رسالة إعداد التدريس وطرق المناهج قسم
 .المجتمع مةوخد

 ألداء معلمين إعداد متميز تربوي لمجتمع وصوالً  التربوي للعمل تطويرا المجتمع وخدمة والبحثية التعليمية والقدرات المهارات الطالب إكساب التربية قسم
 .التربوية يةالعمل بأصول تعريفهم خالل من والعالمية المحلية المعايير ضوء في والمهنية األكاديمية التربوية األدوار

ً  الوطنية الكوادر تأهيل النفس علم قسم  .رفاهيته ويحقق المجتمع وحاجات يتالءم بما الرائدة النفسية والخدمات البرامج من حزمة عبر ونفسياً  تربويا

 واالتصاالت المعلومات تقنية مجال في الرقمية ثاتالمستحد لمواكبة العليا والدراسات البكالوريوس مستوى على جديدة لبرامج والتخطيط العمل التعليم تقنيات قسم
 .التربوية وتطبيقاتها

إعداد وتأهيل الطالب والباحثين وتزويدهم المهارات والقدرات التعليمية والبحثية؛ لقيادة العمل التربوي وصوالً لمجتمع متميز في ضوء   التربوية القيادة قسم

 .02٣2رؤية المملكة 

  المعايير المحلية والعالمية من خالل  في ضوءاألكاديمية والمهنية في المؤسسات التربوية  القيادية التربويةاألدوار إعداد معلمين ألداء

 .الحديثةتعريفهم وفقا للمستجدات 

  التربويةإعداد معلمين ملمين بضوابط وأخالقيات مهنة التدريس وباألصول واألسس والمبادئ في مجال القيادة. 

ورات في يقدم البرنامج للطالب المعارف والمهارات والخبرات التي يحتاجونها للنجاح كمعلمين في المدارس االبتدائية. عادة ما يأخذ المشاركون د البتدائيا التعليم قسم
راسية. اعتمادا على النظرية التربوية، وعلم النفس لألطفال، والتقنيات التعليمية. كما يتعلمون معلومات عامة عن مجموعة متنوعة من المواد الد

ماء برنامج البرنامج، قد يتوقع المشاركون أيضا تعلم لغة أجنبية أو اكتساب المهارات للعمل مع األطفال الذين يعانون من إعاقات. عادة ما ينهي عل
 .دريس الفصول الدراسيةالبكالوريوس مناهجهم من خالل اتخاذ التدريب العملي للطالب، والمصممة لمنحهم في العالم الحقيقي التعرض الت

فنان ويهدف قسم التربية الفنية إلى رفع مستوى التذوق الفني ونشر الوعي الجمالي وتعريف العالم الخارجي بالمستوى الرفيع الذي وصل إليه ال الفنية التربية قسم
تصوير الجداري واألعمال الخزفية وغيرها من التشكيلي في السعودية، وربط هذا الفن كوحدة واحدة مع فن النحت والديكور الداخلي وفن ال
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 المقررات التي أهلت وأعدت كوادر تدريسية مؤهلة للتدريس في المدارس، وكذلك اإلشراف على المراكز والجمعيات الفنية والمعارض والمتاحف

 .في البيئة السعودية

  الوكاالت
 التعليمية للشؤون الكلية وكالة

 

 .والتميز في الخدمات التعليمية ،بالكليةكاملة للشؤون التعليمية لوالمتابعة اشراف اإل

 .بالكلية األكاديمي تمادواالع التطوير متطلبات ممارسة في والتميز إلبداع بالكلية والجودة التطوير وكالة

ً  البحثي والنشاط العليا الدراسات برامج بجودة االرتقاء إلى العلمي العليا والبحث الكلية للدراسات وكالة تسعى العلمي والبحث العليا للدراسات الكلية وكالة  ورسالتها، الكلية لسياسة بالكلية وفقا
 .عالية كفاءة ذات ٌعليا أكاديمية درجات يحمل جيل عدادوإ التربوي والميدان المتجمع خدمة في يٌسهم مما

  البرامج
 التعليم تقنيات في التربية ماجستير برنامج-١
 

 المستمر التطور متطلبات يلبى بما التعليم تقنيات مجال في الجودة معايير أعلى وفق ومهنيين أكاديميين متخصصين إعداد مجال في والريادة التميز
 .السعودية العربية المملكة في عليميةالت للعملية

 وطرق المناهج في التربية ماجستير-0
 العامة التدريس

 للمجتمع والقيمية الخلقية المنظومة بناء في إلسهاما 
 وتنميته السعودي، المجتمع مشكالت حل في اإلسهام  ً  في بهم االستعانة يمكن متخصصين بإعداد البشري، االستثمار خالل من اقتصاديا

 المجال. هذا
 الندوات خالل من العامة، التدريس وطرائق بالمناهج منها يتعلق ما خاصة التربوية المجاالت في اإلنسانية المعرفة زيادة على العمل 

 والتربوية العلمية واالستشارات والدورات

 والمملكة خاص، بوجه عسير منطقة في التعليمية بالعملية االرتقاء في تُسهم عالية كفاءة ذات التربوية القيادة في متميزة وطنية كوادر وتأهيل إعداد (التربوية القيادة) ماجستير-٣
 .والخاص العام القطاعين في واإلدارات المجاالت مختلف في للعمل عام، بوجه السعودية العربية

 .التعليم مؤسسات في البكالوريوس درجة بعد العليا اساتالدر استكمال في الراغبين أمام الفرصة إتاحة خالل من التعليمي، المجتمع احتياجات تلبية

الخاصة. ويقبل  تاالجتماعية والفئافي مجال التوجيه واإلرشاد النفسي والصحة النفسية والرعاية  نمن األخصائييهدف البرنامج إلى إعداد الكوادر ي النفسي االرشاد دبلوم-٤
 العلومفي البرنامج الحاصلون على درجة البكالوريوس في 

 قوم وحدة شؤون الطالب بالمهام المتعلقة بطالب البكالوريوس للمواضيع التالية: الجدول الدراسي مع بداية كل فصل دراسي، معالجة تسجيل،ت وحدة شؤون الطالب الوحدات اإلدارية
األقسام والى الكلية  والتحويل بينروط القبول أعداد وش التظلم، الشكوى،منح فرصة،  القيد،معادلة مقرر، تسليم شيكات أو بطاقات صراف، إعادة 

 الطرف، اعتذار عن فصل دراسي، لجنة القضايا الطالبية إخالءوخارجها، قوائم الحرمان، 

ادية والتي تبدأ الدراسة تركز عمل وحدة القبول في تنظيم عملية التقديم والقبول للمتقدمين وتعمل الوحدة على استقبال الطلبات المقدمة للبرامج االعتي وحدة التسجيل
األول  بها مع بداية الفصل األول من كل عام دراسي، وعادة ما تكون فترة التقديم لهذه البرامج خالل الخمسة أسابيع األخيرة من الفصل الدراسي

للبرامج المطروحة حيث يتطلب  للعام السابق، وتتراوح مدة إجراءات القبول من شهرين إلى أربعة أشهر حسب عدد المتقدمين وتنوع شروط القبول
 بعضها امتحانات تحريرية ومقابالت شخصية.

يضمن تسهيل العمل ورفع كفاءة  والمدرسين بماالسنة التحضيرية على توفير الدعم الفني والتقني للطالب  واإلحصاءاتتعمل وحدة االختبارات  وحدة االختبارات
كشوف الغيابات، جداول  العالمات،خدام موقع الوحدة االلكتروني االطالع على الجدول الدراسي، األداء في العمادة. يستطيع الطالب من خالل است

 األخرىالجلوس، باإلضافة للكثير من الخدمات  أماكناالختبارات، 

اذج الخبرات الميدانية، والتواصل مع الجهات المعنية، واالستفادة من نتائج تقوم الوحدة بمتابعة تطبيق نظام الخبرات الميدانية والعمل على تطوير نم وحدة التدريب الميداني والتربية العملية
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 المتعاونين والطالب. والمعلمينالجامعة  مشرفيالتحليل في رفع كفاءة 

 .تقوم وحدة الشؤون التعليمية بدراسة ومراجعة الخطط الدراسية في أقسام الكلية، والمسارات المستحدثة وحدة الشؤون التعليمية

الوطنية والعالمية في ضوء المستجّدات االجتماعية والتطورات  األكاديميةراجعة البرامج وتقويم الخطط الدراسية لكافة أقسام الكلية وفقاً لمعايير م

 .التربوية

 تبنّي النموذج التكاملي لبرنامج إعداد المعلم قبل الخدمة في كلية التربية في جميع التخصصات العلمية واألدبية

لطالب تتمثل مهمة وحدة التوجيه واإلرشاد الطالبي بعمادة السنة األولى المشتركة في العمل على تهيئة بيئة تعليمية داعمة للسلوك اإليجابي ل دة اإلرشاد الطالبيوح
 األكاديميةعلى تجاوز مشكالته والفعاليات التي تتم في العمادة من خالل إمداده بما يساعده  األنشطةوتساعده على التكيف واالندماج اإليجابي في 

 المتوقع األكاديميوالنفسية واالجتماعية بما ينعكس على أدائه وتحقيق اإلنجاز 

خطابات ورفع  التي تقوم بكل األعمال المتعلقة باألعضاء سواء سعوديين او متعاقدين وكل ما يخصهم من إجازات ومباشرات وإعداد اإلدارةهي  وحدة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
 الخطابات وإعداد التقارير وغيرها من كل ما يتعلق باألعضاء.

ة المتجمع تسعى وحدة الدراسات العليا إلى االرتقاء بجودة برامج وأبحاث طلبة الدراسات العليا وفقاً لسياسة الكلية ورسالتها، مما يٌسهم في خدم وحدة الدراسات العليا
 ٌعليا ذات كفاءة عالية. أكاديميةيحمل درجات والميدان التربوي وإعداد جيل 

 

 .األشراف على األنشطة الخاصة بالتوسع في البحوث وزيادة كفاءتها وفاعليتها  وحدة البحث العلمي

 األشراف على أنشطة تطوير قدرات الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة في مجال البحوث العلمية والتطبيقية. 

 على تطوير اتفاقات وبرتوكوالت للتعاون العلمي مع المؤسسات التعليمية والبحثية المحلية واإلقليمية والعالمية األشراف. 

لجهد وتحسين عمليتي التعليم والتعلم وتوفير الوقت وا والتقني،تنمية وتطوير معارف ومهارات واتجاهات المـتــدربين لمواكبة التطور العلمي  وحدة التدريب واالبتعاث
 والمال

هذه الوحدة تعد وحدة الدبلومات إحدى الجهات التي تقدم خدماتها للمجتمع وذلك بتقديم برامج الدبلومات ومدة الدراسة فيها سنتين دراسيتين. وتسعى  وحدة الدبلومات والدورات التربوية
لمجتمع حيث تقدم عدداً من البرامج التقنية والمتخصصة والتي تحاول إلى تحقيق التعليم الناجح لطالبها. وتقدم الوحدة منذ نشأتها خدمات تعليمية ل

 الوحدة من خاللها أن تفي باحتياجات سوق العمل واحتياجات الطالب في آن واحد.

لعلمي في المعهد، بما يسهم في تشخيص هدف مركز البحوث والدراسات إلى تشجيع ودعم البحث العلمي وتهيئة البيئة المناسبة لتفعيل نشاط البحث ا مركز البحوث والدراسات
والترجمة العلمية إلى اللغة العربية  وتحليل ومعالجة المشكالت اإلدارية ونشر الفكر اإلداري، عن طريق إجراء البحوث والدراسات وتأليف الكتب

 وإعداد تقارير عن التنمية اإلدارية بالمملكة.  وتنفيذ المؤتمرات والندوات

عملية  هي وحدة تتبع )مجلس العمادة/العميد( مباشرة وتختص بمجال التخطيط االستراتيجي والخطط التنفيذية إعداًدا وتنفيذًاً ومتابعة، في إطار يط االستراتيجيوحدة التخط
 المستمرة.التخطيط االستراتيجي 

 ةإعداد وتنفيذ وتقييم خطة استراتيجية للعمادة في إطار الخطة االستراتيجية للجامع
اد إلسهام مع إدارة الجامعة في وضع خطة استراتيجية تستهدف تطوير وجودة التعليم بما يتوافق مع متطلبات الهيئة الوطنية للتقويم واالعتما

 األكاديمي.

الدراسات النوعية المرتبطة بها وفق التطوير المستمر لمنظومة القياس والتقويم بالجامعة بما تتضمنه من مدخالت وعمليات ومخرجات، وإجراء  وحدة القياس والتقويم
 آليات موضوعية ومعاصرة بما يسهم في تطوير أداء الجامعة وتميز مخرجاتها.

، ومن بينها استخدم التسهيالت الموجودة بالكلية والجامعة كالمكتبات ومعمل األعمالهدف الوحدة إلى تقديم العديد من الخدمات لخريجي كلية إدارة ت وحدة الخريجين
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 .حاسب اآللي وغيرها. كما تعتبر الوحدة رابطة للخريجين مع كليتهم وأساتذتهم وزمالئهمال
 والخريجات.أن تكون الوحدة حلقة وصل فعالة بين الكلية والخريجين 

من اكتساب المعارف والمهارات  وتمكينهم األكاديمية،تطوير الخطط الدراسية وتوصيف المقررات بما يكفل تمكين الطالب من تخصصاتهم  وحدة الخطط والمناهج
 العمل.لجعلهم منافسين حقيقين في سوق  أعمالهم؛وتتناسب مع طبيعة  تخصصاتهم،والقدرات الالزمة في 

 يتقنيات التعلم االلكترون علىاالرتقاء بمستوى جودة التعليم من خالل توفير وسائل تعليم إضافية تعتمد   وحدة التعلم اإللكتروني

  والتقنية الحديثةالتفاعل مع متغيرات العصر  وقدرتهم علىالطلبة تنمية مهارات 

 مقررات الكترونية لىإ تحويل المقررات الدراسية. 

  المقررات االلكترونية دادإعرفع مهارة أعضاء هيئة التدريس في 

  لخدمة التعليم االلكتروني. والورش الالزمةتوفير الدورات 

 تحقيق جودة مخرجات التعلم وخدمة المجتمع من خالل تطبيق منظومة متكاملة للجودةالجهات ل متابعة وحدة الجودة واالعتماد
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 خامسا: كليات الفروع:

 وصف مختصر اسم البرنامج  الكلية

كلية العلوم 
واآلداب 
 بالنماص

 

 نظم المعلومات
اإلدارة واألعمال، حيث إّن نجاح األعمال في الوقت الحالي يعتمد على كيفية استخدام  ركز تخصص نظم المعلومات على استغالل التقنية المعلوماتية في مختلف مجاالت

 .المعلومات، ويعد الوقت، والثبات، والدقة، وتوافر المعلومات الكافية من أهم عوامل النجاح في معظم المشاريع، واألعمال التجارية

 إدارة أعمال
، وبناء شراكات االقتصاديةبالمعرفة في إدارة األعمال والتنمية  االرتقاءوقادة أعمال بمنظور عالمي، وإجراء بحوث تسهم في  توفير بيئة تعليمية مميزة إلعداد متخصصين

 مجتمعية فاعلة محلياُ وعالمياً.
 

 ما في ذلك مجال التعليم المتعلق باللغة اإلنجليزيةتكمن رؤية القسم بتخريج كادرا متمكنا ومجيدا للغة اإلنجليزية ملبيا لحاجات السوق السعودية ب اللغة اإلنجليزية

 الدراسات اإلسالمية

 ترسيخ العقيدة والمبادئ والقيم اإلسالمية بأساليب علمية وصيانتها من الضالالت والبدع لتحقيق العبودية هلل وحده وعلى وجه صحيح. 

 تزويد الطالبات بالعلم الشرعي من منابعه األصلية. 

 في العلوم الشرعية وفق فهم صحيح إعداد المتخصصات. 

  ونوازلهتعميق البحوث العلمية الشرعية المتصلة بذلك لمواجهة مستجدات العصر. 

 الرياضيات

  العالييسهمن في برامج التعليم  الرياضيات،العمل على إعداد متخصصات في مجال. 

 والخاصةلمواجهة المشكالت العامة  التفكير، تنمية القدرات االبتكارية والتدريب على استخدام األسلوب العلمي في. 

  خالقة.إعداد معلمات ذات كفاءات علمية وتربوية عالية إلعداد أجيال 

 فيزياء

  ء وذلك عن طريق إعداد كوادر مؤهلة علمية في مجال الفيزيا األخرى،نشر مفهوم الفيزياء والتأكيد على أهميتها في الحياة اليومية وفي المجاالت العلمية
 .وتطبيقاتها في قطاع التعليم ومجاالت سوق العمل

 .تقديم أفضل الطرق العلمية في تدريس علم الفيزياء بشقيه النظري والتجريبي 

 كيمياء
ت الالزمة التي تساعدهن من القيام بناء كوادر من الطالبات من خالل اكسابهن القدرات والمهاراوتكمن رسالة قسم الكيمياء في أنها رسالة تعليمية وتربوية وثقافية ومجتمعية 

 بالواجب الوطني في مسيرة التنمية الشاملة الذي تشهده المملكة العربية السعودية.

 اللغة العربية

وذلك بالنهوض  والخطأ،اللحن  ومن يتطلع قسم اللغة العربية إلى الرقي بفنونه واستخدام اللغة العربية الفصحى في جميع المجاالت وصون اللسان العربي من األلفاظ الدخيلة
. والقسم يسعى إلى تأهيل وتشجيع الطالبات على والقرآنفي مجاالته المختلفة في األدب بنوعيه الشعر والنثر، والنحو، والصرف، والبالغة العربية، والنقد األدبي اللغة 

 .الدراسات العليا

 االقتصاد المنزلي
سسة تعليمية وبحثية متميزة في تخصصاتها التطبيقية وفقاً لمعايير الجودة العالمية. ونأمل في توفير تخصصات دقيقة )تغذية ومالبس يسعى قسم االقتصاد المنزلي أن يكون مؤ

 ونسيج، تصميم أزياء، تربية فنية، إدارة سكن( لتوفير فرص عمل متنوعة تتناسب مع سوق العمل.

كلية المجتمع 
 بالنماص

  
، وتّمت الموافقة من قبل مجلس ١٤01⁄  ٤0⁄ ١٥هـ  بالقرار رقم ١٤05 -هـ ١٤01اص، التي كانت تتبع لجامعه الملك خالد  في بداية العام الجامعيأّسست كّلية المجتمع بالنم
⁄ م ب. وبدأت  ٥551رقم  ١٤01⁄  1⁄  ١2(، وتّمت الموافقة السامية  بتاريخ ٤0هـ  في المجلس رقم )١٤01⁄  ٤⁄  0٥، و تاريخ ١٤01⁄  ٤ 0⁄ ١٥التعليم العالي  بقرار رقم 



 

 
 101 0202جامعة بيشة دليل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ. ١٤01/١٤05الدراسة في الكّلية في الفصل الدراسي األّول من العام الجامعي 
مختلفة، من أجل االت الكّلية الإلى تحقيق الدور الريادّي، والتميّز المجتمعّي في مجاالت الجودة المتعّددة، الخاّصة بالعملية التعليمية، والممارسات التطبيقية بمجوالكلية تسعى 

 ، وتمنح الكلية درجة الدبلوم في نظم المعلومات وإدارة االعمال.تحقيق تعليم عالي الجودة، وتقديم خدمات متميزة للمجتمع

كلية العلوم 
الطبية التطبيقية 

 بالنماص
 وبه قسم التمريض )طالبات( وهو ملحق بكلية العلوم الطبية التطبيقية ببيشة  
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 وصف مختصر اسم البرنامج  الكلية

  كلية العلوم واآلداب ببلقرن

 إدارة أعمال
وفقا لمعايير الجودة تواكب سوق العمل وإجراء البحوث عملية وتقديم خدمة مجتمعية متفاعلة مع بيئة األعمال  متميزةإدارية  ركوادإعداد 

 لمحلية.

 الدارسات اإلسالمية
لتعليمية، وتحقيق مستويات تعلم أفضل للعلوم الشرعية لطلبات القسم، من خالل قيادة عملية التنمية المستدامة يسعى القسم لالرتقاء بالعملية ا

 .لألداء األكاديمي والبحثي ألعضاء هيئة التدريس بالقسم، وخدمة المجتمع

 الرياضيات
ختلفة وتمكين الخريجين من المنافسة في سوق العمل بتوفير في مجال علوم الرياضيات الم األداءلى االرتقاء بمستوى إيتطلع قسم الرياضيات 

 االعتماد.بيئة متميزة للتعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة بما يؤهله للحصول على 

 لمجتمع ونشر الثقافة اإلسالمية.لإلسهام في خدمة ا واإلنجليزيةيسعى القسم إلعداد كوادر تمتلك ناصية اللغتين العربية  اللغة اإلنجليزية

 علوم الحاسب
الطالب وتأهيلهم في علوم الحاسب بما يتماشى مع المتطلبات الحالية والمستقبلية لسوق العمل واالهتمام بالبحث العلمي  إعدادالعمل على 

 لي.وتطبيقاته في مجاالت الحاسب اآل

 اللغة العربية
األنشطة المنهجية والالمنهجية والتي تخدم اللغة العربية وذلك بإثراء البحوث العلمية التي تخدم المجتمع يسعى قسم اللغة العربية إلى تكثيف 

 .العربي واإلسالمي

 الفيزياء
 االرتقاء بالعملية التعليمية وتوفير برامج مواكبة للتطورات العالمية إلعداد خريجين على درجة عالية من الكفاءة قادرين على المنافسة

 المساهمة الفعالة في تلبية احتياجات الخطط التنموية بالمملكة.و

 وضع وتطبيق خطط تهدف إلى تخريج دفعات قادرة على تطوير وتحديث المجتمع وتحقيق التقدم والرقى للمجتمع الكيمياء

 دبلوم نظم معلومات
الت اإلدارة واألعمال، حيث إّن نجاح األعمال في الوقت ركز تخصص نظم المعلومات على استغالل التقنية المعلوماتية في مختلف مجا

الحالي يعتمد على كيفية استخدام المعلومات، ويعد الوقت، والثبات، والدقة، وتوافر المعلومات الكافية من أهم عوامل النجاح في معظم 
 المشاريع، واألعمال التجارية
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 وصف مختصر اسم البرنامج  الكلية

 الوحدات

 وحدة التطوير والجودة
المستمران في جميع المجاالت من خالل تطبيق أنظمة الجودة الحديثة لدعم رسالة الكلية والجامعة وتحقيق أهدافهما، طبقاً  التحسين والتطوير

 لمعايير ومتطلبات االعتماد األكاديمي للبرامج والمقررات.

 اسية، للوصول إلى أعلى درجة ممكنة من التوافق األكاديمي.مساعدة الطالب على تنمية القدرات واإلمكانات، وحل المشكـالت الدر وحدة اإلرشاد األكاديمي 

 م.02٣2تأسيس بيئة بحثية تنافسية تخدم المجتمع وتحقق رسالة الجامعة، محققة رؤية المملكة العربية السعودية  وحدة البحث العلمي 

 يما يفيد وينفع مجتمعهم من خالل البرامج واألنشطة الثقافية والعلمية والتطوعيةإتاحة الفرصة للطالب لتنمية مواهبهم واستثمار أوقاتهم ف وحدة األنشطة الطالبية 

 

 وصف مختصر اسم البرنامج  الكلية

كلية العلوم واآلداب 
 بتثليث

 

 نظم المعلومات
سوق العمل المحلي  فيالمنافسة  على والحاسوبية ولهم القدرة/ مزودات بالمهارات التقنية  وطالبات مزودين وتأهيل طالب إعداد

 .واإلقليمي

 إدارة أعمال
 تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى الطالبات بما يمكنهن من التعلم المستمر بعد التخرج. 

 تزويد المكتبة بكتب ومراجع حديثة ة كوادر مبدعة مؤهلة تمتلك قدرات قيادية لحل المشاكل اإلدارية بطريقة مبتكر إعداد
 .األعمال إدارةومرئيات وصوتيات مواكبة في مجال  ومصنفات ومصادر ودوريات

 اللغة عربية

 وتربويا وإبداعياطالبة مؤهله لغويا  إعداد 
 ةصون اللسان من األخطاء اللغوي 
 اتباع طرق تجذب الطالبة لهذا التخصص وترغيبها على العمل معلما للغة العربية واالعتزاز بذاك 

 دراسات إسالمية
علم الشرعي بمعايير وتقنيات عالية ومخرجات متميزة واإلسهام في المشاركة الفاعلة في المجتمع بما يتناسب مع تحصيل المعرفة وال
 مستجدات العصر.

 أحياء
يسعى القسم لتحقيق رسالة الجامعة في بناء مؤسسة تعليمية بحثية قادرة على مواكبة واستيعاب التطور المستمر والمتواصل في العلوم 

 وتطبيقاتها المختلفة لخدمة المجتمعاألساسية 

 الوحدات
 وحدة التطوير األكاديمي والجودة

للمملكة في مواجهة كل ابعاد وتحديات  األساسيةمن منطلق اهتمام المملكة وحرص حكومة خادم الحرمين بالتعليم واعتباره الركيزة 
اَ ان تهتم الجامعة بقضية التقييم وتوكيد الجودة من التعليم وذلك العصر الحاضر للمستقبل في ضل المنافسة العالمية الشرسة ، كان لزام

 وتطوير األداء األكاديميةمن خالل تطوير البرامج 

ية جامعة بيشة وعلى دور هذه الوحدة والخدمات التي تقدمها لتطوير ودعم العمل – واآلداب بتثليثالتعلم االلكتروني في كلية العلوم  وحدة التعليم اإللكتروني
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 التعليمية في الكلية

 الطالبية األنشطةوحدة 
كما تعد  الطلبة،والعمل على تشجيع االبتكار واإلبداع لدى  المواهب،تعد أندية النشاط الطالبي ملتقى مهماً الكتشاف وتطوير وتنمية 

 وفنيعلمي وثقافي واجتماعي ورياضي  إشعاعمركز  األندية

 وحدة خدمة المجتمع 
إيجابي ملموس من خالل كوادر مؤهلة وبيئة عمل  إثرلتنمية قدرات المجتمع ومؤسساته بحلول مبتكرة وبرامج نوعية ذات تسعى الوحدة 

 متطورة وشراكات فاعلة وتقلباتجاذبة 

 .بالكلية األكاديمي اإلشرافعلى تنفيذ عملية  واإلشرافاألكاديمي هي وحدة تعني بالتخطيط والتنسيق  واإلرشادوحدة الدعم  األكاديمي اإلرشادوحدة  


