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مقدمة:
في إطار سعي الكلية نحو الريادة في مختلف األنشطة التعليمية والبحثية واإلدارية والتقنية ،وانطالقا من أهمية
دور الجانب التنظيمي في تعزيز هذا السعي كان من الضروري وجوود دليوت تنظيموي يحودد مكواو كوت وحودة إداريوة فوي
الكيكت التنظيمي للكلية وكذلك وجود مرشد يوضح الصالحيات األكاديمية واإلدارية والمالية لصونا القورار فوي الكليوة ،
يأتي هذا الدليت الذي ينطلق من واقع ما تنص عليه أنظمة التعليو العالي واللوائح التنفيذيوة للجامعوة والقورارات الصوادرة
بكذا الشأن لينظو العمت بالكلية من أجت أداء رسالتكا وتحقيق أهدافكا.
لقد روعي في إعداد هذا الدليت أن يكون من الشموت بحيث يمكن تطبيقه موع وجوود مرونوة فوي الحوذف منوه أو
اإلضافة إليه .فقد صمو ليكون دليوت إرشوادي يكودف إلو مسواعدة المسوئولين فوي الكليوة علو تأديوة أعموالكو علو الوجوه
المطلوب.
يشتمت هذا الدليت عل وصف لمكاو وصالحيات مجلس الكلية والعميد والوكالء واإلدارات الرئيسوة فوي الكليوة
 ،كمووا يتضوومن أيضووا وصووف لمكوواو وصووالحيات مجلووس القسووو ورئيسووه .فضووال عوون ذلووك  ،تنوواوت هووذا الوودليت مكوواو
وصالحيات اللجوان الدائموة علو مسوتوك الكليوة والقسوو .وروعوي فوي هوذا الودليت تحديود الوحودات اإلداريوة التابعوة لكوت
مستوك تنظيمي.
نأمت أن يسكو هذا الدليت في تنظيو عمت الكلية وأن يرفع من جودة وسرعة إنجاز األعمات إل المستويات التي
نتطلووع لكووا جميعووا .فووالتنظيو السوولي و هووو الوسوويلة الوحيوودة للوصوووت إل و النايووات .متمنووين للجميووع التوفيووق والنجووا و
الموفق.
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الهيكل التنظيمي
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الجزء األول :الكليـــة
أوالً :مجلس الكلية
 –1تعريف:
يتألف مجلس الكلية من :العميد رئي ًسا ،وعضوية الوكالء ورؤساء األقساو .وثالثة أعضاء هيئة تدريس عل
األكثر بالكلية ،يفضت أن يكون أحدهو ممثت الكلية بالمجلس العلمي .وتحدد مدد عضويتكو بقرار من مجلس الجامعة،
عل أن يكون أحد الوكالء أمي ًنا للمجلس.
 –2تنظيم المجلس:
 -1يجتمع مجلس الكلية مرة كت شكر عل األقت ،وال يصح االجتما إال بحضور ثلثي أعضائه.
 -2تصوودر قوورارات المجلووس باألالبيووة المطلقووة ألصوووات األعضوواء الحاضوورين ،وعنوود التسوواوي يوورجح
الجانب الذي فيه الرئيس.
 -3تعتبر قرارات المجلس نافذة ما لو يرد عليكا اعتراض من معوالي مودير الجامعوة خوالت  )15خمسوة
عشر يوما ً من تاريخ وصولكا إليوه .وإذا اعتورض عليكوا أعادهوا إلو مجلوس الكليوة مشوفوعة بوجكوة
نظوورل لدراسووتكا موون جديوود ،فوومذا بقووي المجلووس عل و رأيووه يحووات القوورار المعتوورض عليووه إلو مجلووس
الجامعة للبت فيه في أوت جلسة عادية أو اسوتثنائية ،ولمجلوس الجامعوة تصوديق القورار أو تعديلوه أو
إلناؤل ،وقرارل في ذلك نكائي.
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 –3مهام المجلس:
 -1التوصية بمقرار الخطة اإلستراتيجية للكلية بما يتوافق مع الخطط اإلستراتيجية للجامعة.
 -2إقرار إستراتيجية للبحث العلمي في الكلية.
 -3إقرار الخطة العامة لتطبيق الجودة واالعتماد األكاديمي بالكلية.
 -4وضع ضوابط القبوت والتحويت من الكلية وإليكا.
 -5تشكيت لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من ايرهو.
 -6تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقكا بين أقساو الكلية والعمت عل نشرها.
 -7النظر في تعيين أعضاء هيئة التدريس ،والمعيدين ،والمحاضرين ،وإعارتكو ،وندبكو ،وترقياتكو.
 -8التوصية بمقرار الخطط الدراسية المقترحة من األقساو األكاديمية.
 -9إقرار المناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في أقساو الكلية أو المعكد.
 -11إقرار مواعيد االمتحانات ووضع التنظيمات الخاصة بمجرائكا.
 -11التوصية بمقرار الالئحة التنفيذية الداخلية للكلية.
 -12إقرار خطط التدريب واالبتعاث الالزمة للكلية.
 -13إقرار خطة النشاط الالمنكجي للكلية.
 -14البت في األمور الطالبية التي تدخت في اختصاصه والتوجيه لمجلس الجامعة فيما عدا ذلك.
 -15النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو نائبه أو عميد الكلية للدراسة وإبداء الرأي.
 -4صالحيات المجلس:
 -1/4شؤون طالبية:
 -1اعتماد قوائو الحرمان ورفع الحرمان عن الطلبة لدخوت االختبار النكائي.
 -2الموافقة عل إعطاء الطلبة فرصة اختبار نكائي بديت خالت فترة ال تتجاوز الفصت التالي.
 -3الموافقة عل إعادة قيد الطلبة.
 -4الموافقة عل الضوابط الالزمة لتقويو أداء الطلبة المنتسبين.
 -5الموافقة عل إعادة تصحيح أوراق اإلجابة خالت فترة ال تتجواوز بدايوة االختبوارات النكائيوة للفصوت
التالي.
 -2/4شؤون أكاديمية:
 -1الموافقة عل تحديد درجة األعمات الفصلية.
 -2الموافقة عل أن يكون ضمن االختبار النكائي اختبار عملي أو شفوي.
 -3تكوين لجنة لتنظيو أعمات االختبار النكائي.
 -4تطبيق السرية في إجراءات االختبارات النكائية.
 -5وضع أسئلة االختبار النكائي لبعض المقررات بناء عل توصية رئيس القسو.
 -6إسناد تصحيح االختبارات إل أعضاء هيئة تدريس اير أستاذ المقرر.
 -7تحديد مدة االختبار النكائي بما ال يقت عن ساعة وال يزيد عن ثالث ساعات.
 -8الموافقة عل معادلة المقررات التي درسكا الطالب خارج الجامعة بناء عل توصية األقساو األكاديمية.
 -9الموافقة عل دراسة الطالب لمقررات دراسية إذا أنك الطالب المقررات المطلوبة للتخرج وكان معدله
اقت من المطلوب.
 -11التوصية بمعطاء الطالب فرصة رابعة لرفع معدله التراكمي.
 -11اقترا أعداد الطالب الذين يمكن قبولكو في العاو الدراسي.
 -12التوصية بصرف تذكرة سفر بالدرجة السياحية ولمرة واحدة خالت المرحلة الدراسية الواحدة إذا كان
البرنامج األكاديمي للطالب يتطلب سفرة خارج مدينة الدراسة.
 -13التوصية بمعطاء الطالب فرصة استثنائية إلنكاء متطلبات التخرج بحد أقص ال يتجاوز نصف المدة
األصلية المحددة للتخرج إذا لو ينكي الطالب متطلبات التخرج خالت مدة أقصاها نصف المدة المقررة
لتخرجه عالوة عل مدة البرنامج.

7

 -14التوصية بمعطاء الطالب المفصوت بسبب استنفاذ ضعف مدة البرنامج فرصة إلكمات دراسته ال تتجاوز
فصلين دراسيين.
 -15التوصية بمعطاء الطالب المفصوت بسبب اإلنذارات فرصة إلكمات دراستكو ال تتجاوز فصلين دراسيين.
 - 3/4شؤون أعضاء هيئة التدريس:
 -1/3/4شؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديين:
 -1التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس.
 -2التوصية بتعيين المحاضرين والمعيدين ومساعدي الباحثين.
 -3النظر في ترقية عضو هيئة تدريس بنا ًء عل توصية مجلس القسو المختص ،وترشيح عدد من المحكمين
المتخصصين ال يقت عن ثمانية ممن رشحكو مجلس القسو أو من سواهو.
 -4الموافقة عل صرف بدت وحدات تدريسية إذا زاد عدد الوحدات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس ومن في
حكمكو من داخت الجامعة ،عن النصاب المقرر.
 -5التوصية بحصوت عضو هيئة التدريس عل إجازة تفرغ علمي لمدة عاو دراسي ،بعد مضي خمس سنوات من
تعيينه أو من تمتعه بمجازة تفرغ علمي سابقة ،أو لمدة فصت دراسي واحد بعد مضي ثالث سنوات من تعيينه
أو من تمتعه بمجازة تفرغ علمي سابقة.
 -6النظر في التقرير المقدو عن إنجازات عضو هيئة التدريس خالت التفرغ العلمي.
 -7التوصية بالموافقة عل عمت عضو هيئة التدريس بصفة مستشار اير متفرغ في الجكات الحكومية أو القطا
الخاص أو المنظمات اإلقليمية أو الدولية.
 -8التوصية بالموافقة عل مشاركة عضو هيئة التدريس في المؤتمرات والندوات التي تعقد داخت المملكة أو
خارجكا.
 -9التوصية بندب عضو هيئة التدريس ومن في حكمه للعمت لدك الجكات الحكومية.
 -11التوصية بمعارة خدمات عضو هيئة التدريس ومن في حكمه.
 -11التوصية بميفاد عضو هيئة التدريس في مكمة علمية خارج مقر الجامعة.
 -12التوصية بميفاد عضو هيئة التدريس للتدريس خارج المملكة.
 -13التوصية بالسما لعضو هيئة التدريس بالسفر إلجراء بحوث في جامعة اير جامعته خالت العطلة الصيفية.
 -14التوصية بنقت عضو هيئة التدريس ومن في حكمه في نطاق تخصصه العلمي من قسو إل آخر داخت الكلية
نفسكا.
 -15التوصية بنقت عضو هيئة التدريس ومن في حكمه من الكلية وإليكا.
 -16التوصية بنقت عضو هيئة التدريس ومن في حكمه إل وظيفة خارج الجامعة.
 -17التوصية بقبوت استقالة عضو هيئة التدريس ومن في حكمه أو إحالته إل التقاعد المبكر بناء عل طلبه.
 -18التوصية باالستعانة بأساتذة اير متفراين لمدة ال تزيد عن سنتين قابلة للتجديد.
 -19التوصية بمنح األستاذ اير المتفرغ مكافأة تعادت أوت مربوط الرتبة العلمية التي كان عليكا ،فمن لو يكن من
أعضاء هيئة التدريس السابقين يحدد مجلس الجامعة مقدار المكافأة بما ال يتجاوز أوت مربوط رتبة أستاذ
مساعد.
 -21التوصية باالستعانة بالكفاءات السعودية المتميزة من خارج الجامعة للقياو بالتدريس.
 -2/3/4شؤون أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين:
 -1التوصية بتوظيف من تجاوز الحد األعل للعمر ستين سنة ميالدية) في حدود عشر سنوات لألساتذة واألساتذة
المشاركين ،وخمس سنوات لألساتذة المساعدين ،وثالث سنوات للفئات األخرك.
 -2التوصية باحتساب الخبرات في اير التدريس الجامعي إذا كانت في مجات التخصص وبعد المؤهت العلمي
الذي تو التعاقد معه عل أساسه بواقع سنة لكت سنتين.
 -3التوصية بحضور عضو هيئة التدريس مؤتمرً ا أو ندوة علمية.
 -4التوصية بزيادة مكافأة نكاية الخدمة بحد أقص  )%100عل أن ال يتجاوز اإلجمالي مبلغ 100.000
لاير) ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمكو.
 -4/4شؤون االبتعاث والتدريب:
 -1التوصية بابتعاث المعيدين والمحاضرين والتمديد لكو أو إنكاء بعثاتكو.
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التوصية بالموافقة عل تنيير المبتعث لتخصصه أو جامعته أو بلد الدراسة حسب ما تو رفعه من مجلس
القسو.
التوصية بميقاف مخصصات المبتعث إذا-:
 ايَّر تخصصه أو جامعته أو مقر دراسته من دون موافقة المجلس.
 لو يستطع أن يواصت الدراسة وفقا للتقارير المتعلقة بسير دراسته.
 خالف األنظمة أو التعليمات أو امتنع عن تنفيذها.
 لو يحصت عل المؤهت المطلوب في المدة المحددة.
 ثبت توقفه عن الدراسة أو ترك مقر الدراسة من دون عذر مقبوت.
 طلب إنكاء البعثة والعودة إل المملكة.
اعداد تقرير عن حالة مبتعثي الكلية المتعثرين في دراستكو بعد مضي نصف المدة يتو رفعه لمجلس الجامعة.
إعداد تقرير سنوي مفصت عن وضع االبتعاث في الكلية يتو رفعه لمجلس الجامعة.
التوصية بالموافقة عل الرحلة العلمية للمبتعث.

 -5/4شؤون الدراسات العليا:
 -1التوصية بمضافة شروط للقبوت بمرحلة الماجستير بناء عل توصية القسو المختص.
 -2التوصية بمضافة شروط للقبوت بمرحلة الدكتورال بناء عل توصية القسو المختص.
 -3التوصية بقبوت الطالب لدراسة الماجستير أو الدكتورال في اير مجات تخصصه بناء عل توصية مجلس
القسو.
 -4التوصية بمنح الطالب فرصة إضافية واحدة لفصت دراسي واحد أو فصلين دراسيين كحداً أعل بناء عل
توصية مجلس القسو في حات انخفاض معدله التراكمي عن جيد ج ًدا.
 -5التوصية بمنح الطالب فرصة إضافية ال تزيد عن فصلين دراسيين بناء عل توصية مجلس القسو المبنية
عل تقرير المشرف عل رسالة الطالب الجامعية في حات عدو حصوت الطالب عل الدرجة خالت الحد
األقص للمدة المحددة للحصوت عليكا.
 -6التوصية بقبوت تحويت الطالب إل الجامعة من جامعة أخرك معترف بكا بناء عل توصية مجلس القسو ،مع
مراعاة شروط التحويت.
 -7التوصية بمعادلة الوحدات الدراسية التي درسكا الطالب المحوت من جامعة أخرك معترف بكا بناء عل
توصية مجلس القسو.
 -8التوصية بتحويت الطالب من تخصص داخت الجامعة إل أحد تخصصات الكلية مع مراعاة شروط القبوت
وأي شروط أخرك يراها القسو ضرورية بناء عل توصية مجلس القسو.
 -9التوصية بالموافقة عل االختبارات البديلة والمقررات التي تتطلب دراستكا أكثر من فصت دراسي في
مقررات الدراسات العليا ،بناء عل توصية مجلس القسو.
 -11التوصية بمجراء اختبار تحريري وشفوي شامت تعقدل لجنة متخصصة وفق قواعد محددة لطالب الدراسات
العليا بعد إنكائه جميع المقررات المطلوبة بناء عل توصية مجلس القسو.
 -11التوصية بزيادة إشراف عضو هيئة التدريس عل الرسائت العلمية إل خمس رسائت بناء عل توصية
مجلس القسو.
 -12الموافقة عل مشرف بديت عل الرسالة في حات عدو تمكن المشرف من االستمرار أو وفاته أو انتكاء
خدمته بالجامعة ،بناء عل اقترا مجلس القسو.
 -13التوصية بتشكيت لجنة المناقشة عل الرسائت العلمية بناء عل توصية مجلس القسو.
 -14التوصية بمعادة قيد الطالب إذا الني قيدل وتحديد المقررات التي يجب إعادة دراستكا إذا لو يمض عل إلناء
قيد الطالب ستة فصوت دراسية.
 -15التوصية بكتابة الرسائت العلمية باللنة االنجليزية مع تقديو ملخص واف باللنة العربية.
 -1تعريف:

ثان ًيا :عميد الكلية

هو عضو هيئة التدريس بالكلية الذي يتول إدارة الشؤون العلمية واإلدارية والمالية للكلية في حدود النظاو
ولوائحه ويقدو إل مدير الجامعة في نكاية كت سنة جامعية تقريراً عن شؤون التعليو وسائر وجول النشاط في الكلية.
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 -2االرتباط:
يرتبط بمدير الجامعة كما أنه أحد أعضاء مجلس الجامعة.
 -3مهام العميد:
 -1/3الشؤون اإلدارية والمالية:
 -1رئاسة مجلس الكلية واإلشراف عل تنظيو شؤونه والدعوة لحضور جلساته وتنفيوذ قراراتوه وإرسوات
محاضر جلساته إل معالي مدير الجامعة.
 -2تطبيق لوائح وأنظمة مجلس التعليو العالي.
 -3تحقيق األهداف والسياسات العليا في جامعة نجران.
 -4تنفيذ قرارات مجلس الجامعة فيما يتعلق بالكلية.
 -5اإلشراف عل إعداد الخطة اإلستراتيجية للكلية ومتابعة تنفيذها.
 -6اإلشراف عل إدارة شؤون الكلية التعليمية والبحثية واإلدارية والمالية والثقافية.
 -7تطوير الكلية إداريا ً وأكاديميا ً وبحثيا ً .
 -8تنسيق وتطوير عالقات الكلية داخت وخارج الجامعة.
 -9اإلشراف عل توفير كت متطلبات الكلية التعليمية والبحثية واإلدارية والمالية.
 -11تقويو أداء وكالء الكلية ورؤساء األقساو األكاديمية ومدراء ورؤساء الوحدات التابعة له.
 -11المحافظة عل ممتلكات الكلية الثابتة والمنقولة.
 -12تنسيق أعمات المجلس االستشاري للكلية وتنفيذ توصياته.
 -13العمت عل تنمية وتعزيز الموارد المالية الذاتية للكلية وتحسين صورتكا الذهنية.
 -14اإلشراف عل تخطيط وإعداد ميزانية الكلية.
 -15تشكيت اللجان الالزمة ألداء أعمات الكلية.
 -16إعداد تقرير دوري شامت عن سير الدراسة واألداء األكاديمي واإلداري والبحثي في الكليوة ورفعوه
إل معالي مدير الجامعة.
 -17الرفع لمدير الجامعة بنا ًء عل ما يصله مون رؤسواء األقسواو أو موا يالحظونوه عون كوت موا يقوع مون
عضو هيئة التدريس ومن في حكمه من إخالت بالواجبات المطلوبة أو أي مخالفات أخرك.
 -18الرفع بالمسائت التأديبية فيما يتعلق بالطلبة ومنسوبي الكلية وفقا ً لألنظمة واللوائح.
 -19القياو بما يفوضه إليه مجلس الكلية من مكامه.
 -21تمثيت الكلية داخت الجامعة وخارجكا.
 -21تنفيذ ما يكلفه به مجلس الجامعة أو مديرها.
 -2/3الشؤون األكاديمية:
 -1اإلشراف عل سير العملية التعليمية وتنفيذ خططكا وتطوير برامجكا األكاديمية.
 -2تطبيق نظو ولوائح الجودة والتقويو واالعتماد األكاديمي.
 -3اإلشراف عل مختلف النشاطات الطالبية بالكلية.
 -4مراقبة أداء االمتحانات ،وضبط النظاو واالنضباط داخت الكلية.
 -5تشجيع إجراء البحوث في تخصصات الكلية المختلفة.
 -6العمت عل إقامة روابط أكاديمية مع مؤسسات تعليمية داخت المملكة وخارجكا.
 -7اإلشراف عل استقطاب أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
 -8اإلشراف عل تطبيق الخطط والبرامج الدراسية في الكلية.
 -4صالحيات العميد:
 -1اختيووار وكووالء الكليووة ورؤسوواء األقسوواو األكاديميووة ورفووع التوصووية بتعييوونكو إل و معووالي موودير
الجامعة.
 -2المصادقة علو محاضور اجتماعوات مجوالس األقسواو ،ولوه الحوق فوي االعتوراض علو قراراتكوا
خالت  15عشرة يوما ً من تاريخ وصولكا إليه.
 -3تنفيذ توصيات مجلس الكلية.
 -4إصدار القرارات الداخلية التي يقتضيكا حسن سير العمت بالكلية وفقا ً لألنظمة واللوائح.
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 -5اعتموواد تقووارير األداء الوووظيفي التووي يعوودها وكووالء الكليووة ورؤسوواء األقسوواو ومووديرو اإلدارات
والوحدات اإلدارية بشأن منسوبيكو.
 -6اعتماد منح اإلجازة العادية واالضطرارية واالستثنائية لمنسوبي الكليوة موع إبوالغ عموادة شوؤون
أعضاء هيئة التدريس والموظفين وف ًقا للنظاو.
 -7تفويض صالحياته وف ًقا للضوابط ولوائح العمت الجامعية.
 -8اعتماد طلبات الشراء وف ًقا لألنظمة واللوائح.
 -9تشكيت اللجان المختلفة عل مستوك الكلية.
 -10اعتماد تقارير تقويو األداء المرفوعة إليه من وحدات الكلية.
 -11اعتماد الصرف عل متطلبات العمت في الكلية من ميزانية الكلية.
 -12التوصية بصرف االستحقاقات للعمت خارج الدواو لمنسوبي الكلية.
 -13التوصية بالتكليف الداخلي والخارجي لمنسوبي الكلية.
 -14التوصية بالتكليف بالعمت خارج الدواو الرسمي لمنسوبي الكلية.
 -15التوصية بحضور منسوبي الكلية الدورات التدريبية داخت الجامعة وخارجكا.
 -16التوصية بالتمديد لعضو هيئة التدريس بعد انتكاء الخدمة.
 -17التوصية بالتعاقد مع عضو هيئة التدريس بعد تقاعدل.
 -18التوصية بمنكاء عقود أعضاء هيئة التدريس اير السعوديين بالتنسيق مع رؤساء األقساو.
 -19اعتما د موافقة مجلس القسو المختص عل تأجيت قبووت طالوب الدراسوات العليوا علو أال تتجواوز
مدة التأجيت فصلين دراسيين.
 -20اعتماد موافقة مجلس القسو المختص عل حذف طالب الدراسوات العليوا جميوع مقوررات الفصوت
الدراسي.
 -21الموافقة عل تحويت الطالب من خارج الجامعة للكلية.
 -22الموافقة عل تحويت الطالب إل الكلية من كلية أخرك.
 -23الموافقة عل تحويت الطالب من تخصص إل تخصص أخر داخت الكلية.
 -24الموافقة عل السما للطالب بالدراسة كطالب زائر.
 -5الوكاالت واإلدارات التابعة للعميد:







وكالة الكلية للشؤون األكاديمية
وكالة الكلية للدراسات العليا والبحوث
وكالة الكلية للتطوير والجودة
وكالة الكلية للشئون المالية واالدارية
اللجنة االستشارية.
مكتب العميد
ثال ًثا :وكيل الكلية للشئون األكاديمية

 -1تعريف:
هو عضو هيئة التدريس المكلف باإلشراف عل سير العملية التعليمية للطلبة في مرحلة البكالوريوس  ،وتنفيوذ
السي اسات والبورامج المعتمودة فوي مجواالت شوؤون الطلبوة والخودمات التعليميوة المسواعدة وتحقيوق األهوداف المحوددة لكوا.
يتول وكيت الكلية للشئون األكاديمية أيضا االشراف عل األقساو العلمية بالكلية.
 -2االرتباط:
يرتبط بعميد الكلية كما أنه أحد أعضاء مجلس الكلية.
 -3مكاو وكيت الكلية للشئون األكاديمية:
 -1اإلشراف عل تنفيذ اللوائح والقواعد التنفيذية لالئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة الجامعية.
 -2االشراف عل األقساو العلمية بالكلية.
 -3اإلشراف عل الوحدات التابعة للشؤون األكاديمية.
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-12
-13
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-18
-19

اإلشراف عل إعداد الجداوت الدراسية للطلبة في األقساو األكاديمية والتنسيق مع الكليات األخرك بالتعاون مع
عمادة القبوت والتسجيت ولجنة الجداوت الدراسية.
اإلشراف عل سير االمتحانات النكائية وتشكيت لجانكا ،وذلوك بالتنسويق موع األقسواو األكاديميوة وعموادة القبووت
والتسجيت.
اإلشراف عل تطبيق ضوابط القبوت والتحويت من الكلية وإليكا وبين األقساو األكاديمية.
اإلشراف عل أعمات لجنة الشؤون الطالبية ولجان النشاطات الالصفية الطالبية.
رئاسة اللجان التابعة للوكالة ورفع تقاريرها إل الجكات المعنية.
اإلشراف عل عملية معادلة المقررات الدراسية.
اإلشووراف علوو طلبووات التأجيووت واالعتووذار عوون الدراسووة وكووذلك عمليووات الحووذف واإلضووافة لطلبووة مرحلووة
الدراسات الجامعية وفقا ً لألنظمة والقرارات الصادرة بكذا الخصوص.
اإلشراف عل إعداد قوائو الحرمان ،وقوائو الخريجين.
اإلشراف عل فعاليات األسبو التعريفي بالكلية.
توجيه وإرشاد الطلبة وحت القضايا المتعلقة بالتحصيت األكاديمي.
تقديو تقارير دورية لعميد الكلية عن سير العمت بالوحدات التابعة له وفقا ً للمكاو المناطوة بوه ،والصوعوبات التوي
تواجككا.
التنسيق مع وحدات الكلية في المجاالت ذات العالقة.
اإلشراف عل الشؤون المالية والعكد المخصصة بالوكالة وبرامجكا وفقا ً للوائح واألنظمة.
القياو بأعمات أمانة مجلس الكلية.
متابعة تحديث موقع الكلية فيما يخص وكالته والوحدات اإلدارية التابعة لكا.
تنفيذ ما يكلفه به عميد الكلية من أعمات.

 -4صالحيات وكيل الكلية للشئون األكاديمية:
 -1الموافقة عل اعتذار الطلبة عن الفصت الدراسي وفقا ً للوائح واألنظمة.
 -2اعتماد الجداوت الدراسية بالكلية.
 -3تشكيت واعتماد لجان النشاطات الطالبية بالكلية.
 -4إقرار زيادة عدد الطلبة بالتنسيق مع عمادة القبوت والتسجيت.
 -5الموافقة عل طلبات التمديد وإعادة القيد واالختبارات البديلة حسب اللوائح المنظمة لذلك.
 -6اعتماد قوائو الحرمان والرفع بكا حسب اللوائح واألنظمة.
 -7البت في قضايا األعذار الطالبية حسب الحاجة إل ذلك وفقا ً للوائح واألنظمة.
 -8اختيار مشرفي الوحدات واألقساو التابعة له والتوصية بتعيينكو.
 -9مخاطبة الجكات ذات العالقة داخت الجامعة في اختصاص ونطاق عمت الوكالة.
 -10إصدار القرارات الداخلية التي يقتضيكا سير العمت في وكالة الكلية ووحداتكا وفقا ً لألنظمة واللوائح.
 -11تقويو أداء منسوبي الوكالة.
 -12اعتماد اإلجازة االعتيادية واالضطرارية لمنسوبي الوحدات التابعة للوكالة.
 -13إقرار الصرف من ميزانية وعكدة الوكالة وفقا ً للوائح المنظمة.
 -5األقسام العلمية:
-1
-2
-3
-4
-5

قسو الصيدالنيات.
قسو الصيدلة السريرية.
قسو العقاقير.
قسو علو األدوية.
قسو الكيمياء الصيدلية.

 -6الوحدات التابعة لوكيل الكلية للشئون األكاديمية:


مكتب القيد والتسجيل و اإلرشاد األكاديمى:
تخووتص هووذل الوحوودة باسووتقبات وتوجيووه الطووالب الجوودد وتعووريفكو بالكليووة وأقسووامكا المختلفووة وتكيئووتكو
للدراسة والحياة الجامعية ،وكذلك إرشاد طلبوة الكليوة أكاديميًوا ونفسويًا واجتماعيًوا وعلميًوا وتقوديو المشوورة لكوو،
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واالهتماو بالطلبة الذين يعانون من ضعف في تحصيلكو الدراسي واآلخرين الموهوبين ،ودراسة الحاالت التوي
تتطلب دعمًا ماديًا من صندوق الطالب.
تختص هذل الوحودة بمعوداد الجوداوت الدراسوية وتنظويو عمليوة التسوجيت والحوذف واإلضوافة لمقوررات
الكلية المختلفة.
تختص هذل الوحدة بدعو حقوق الطوالب علو أسوس تتوافوق موع األنظموة واللووائح المطبقوة بالجامعوة
وتنمية ثقافوة العودت واإلنصواف بوين الطوالب ،وتقوديو االستشوارات الالزموة لكوو وتبصويرهو بحقووقكو الجامعيوة
والحصوت عليكا من خالت القنوات النظامية.
تخووتص هووذل الوحوودة بتنظوويو لجووان االختبووارات ،وتوزيووع المووراقبين وقووت االختبووار ،واسووتقبات أوراق
االختبار من الكليات األخرك ،واالختبارات الفصلية ،واالختبارات البديلة.


وحدة األنشطة الطالبية:
تخت ص هذل الوحدة بتنظيو النشاطات الالصفية في الكلية ،والتي تتواصت فيكا موع الطلبوة ومشواركتكو
فووي فعاليووات األنشووطة الطالبيووة مثووت :الوورحالت ،المسوور  ،والمسووابقات الثقافيووة الداخليووة والخارجيووة ،وإقامووة
معارض داخت الكلية ،وأسبو التبر بالدو.

 مكتب التدريب الميدانى والخريجين:
يخووتص هووذا المكتووب باالشووراف عل و التوودريب الميوودان لطووالب الكليووة فووي مرحلووة البكووالوريوس،
التحووديث المسووتمر لقاعوودة بيانووات الخووريجين واستقصوواء آرائكووو حوووت المنوواهج والمكووارات المطلوبووة وسوووق العمووت
والصعوبات التي تواجككو بعد التخرج ،وحثكو عل التواصت مع الكلية ودعمكا ماديًا ومعنويًا.
راب ًعا :وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي
 -1تعريف:
هو عضو هيئة التدريس المكلف باإلشراف عل سوير العمليوة التعليميوة واألكاديميوة والبحثيوة لطلبوة الدراسوات
العليا والوحدات التابعة له في الكلية.
 -2االرتباط:
يرتبط بعميد الكلية كما أنه أحد أعضاء مجلس الكلية.
 -3مهام وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي:
 -1تنفيذ ومتابعة سياسة الكلية للدراسات العليا واالبتعاث.
 -2اإلشراف عل تطوير ومراجعة شروط القبوت بالدراسات العليا.
 -3اإلشراف عل عمليات الدراسات العليا في الكلية واختباراتكا ولجانكا.
 -4التنسيق مع وحدات الكلية في جميع المجاالت ذات العالقة.
 -5رئاسة اللجان التابعة للوكالة ورفع تقاريرها إل الجكات المعنية.
 -6اإلشراف عل فعاليات البرنامج التعريفي لطلبة الدراسات العليا ،ومتابعة تنفيذل.
 -7اإلشراف عل نشاطات وتطوير قدرات الكلية في مجات البحث العلمي.
 -8اإلشراف عل تطوير إستراتيجية البحوث وخطتكا ووضع آليات تنفيذها في الكلية
 -9اإلشراف عل توفير الدعو المادي للبحوث من الجامعة ومن الجكات التمويلية خارجكا.
 -10اسوووتقبات ومتابعوووة احتياجوووات األقسووواو مووون البووواحثين وأعضووواء هيئوووة التووودريس والمعيووودين فوووي التخصصوووات
المختلفة.
 -11اإلشراف عل متابعة أحوات مبتعثي الكلية في الخارج.
 -12اسووووتقبات ملفووووات طلبووووة الدراسووووات العليووووا المتقوووودمين لعمووووادة الدراسووووات العليووووا وتوزيعكووووا علوووو األقسوووواو
المختلفة في الكلية.
 -13اسووووتقبات قوووورارات األقسوووواو بخصوووووص طلبووووات طلبووووة الدراسووووات العليووووا وإرسووووالكا إلوووو عمووووادة الدراسووووات
العليا بعد اعتمادها من مجلس الكلية.
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-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22

اإلشووووراف علوووو طلبووووات التأجيووووت واالعتووووذار عوووون عوووودو الدراسووووة ،وكووووذلك عمليووووات الحووووذف واإلضووووافة
وقوائو الحرمان وفقا ً لألنظمة والقرارات الصادرة بكذا الخصوص لطلبة الدراسات العليا.
التنسوووويق مووووع عمووووادة البحووووث العلمووووي فووووي الجامعووووة ومركووووز البحوووووث فووووي الكليووووة والمؤسسووووات البحثيووووة
األخرك فيما يتعلق بمجراء البحوث والحصوت عل دعو لكا.
التنسووووويق موووووع إدارة اسوووووتقطاب أعضووووواء هيئوووووة التووووودريس والبووووواحثين فوووووي الجامعوووووة فيموووووا يتعلوووووق بعمليوووووة
االستقطاب.
تشجيع إنشاء مراكز تميز بحثية.
تقووووديو تقووووارير دوريووووة لعميوووود الكليووووة عوووون سووووير العمووووت بالوحوووودات التابعووووة لووووه وفقووووا ً للمكوووواو المناطووووة بووووه،
والصعوبات التي تواجككا.
اإلشراف عل الوحدات التابعة لوكالته.
اإلشراف عل تنفيذ ما يحات إليه من موضوعات ذات اختصاص بالدراسات العليا والبحث العلمي.
متابعة تحديث موقع الكلية فيما يخص وكالته والوحدات اإلدارية التابعة لكا.
تنفيذ ما يكلفه به عميد الكلية من أعمات.

 -4صالحيات وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي:
 -1التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في الجامعة فيما يخص طلبة الدراسات العليا.
 -2اعتماد نتائج االمتحانات للدراسات العليا.
 -3تطبيق النظاو الداخلي للعمت في وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي واالختصاصات والتوصيف العواو
لواجبات العاملين بكا وكيفية التنسيق بين الوحدات التابعة له.
 -4إصدار القرارات الداخلية التي يقتضيكا حسن سير العمت في وكالة الكلية ووحداتكا وفقا ً لألنظمة واللوائح.
 -5تقويو أداء منسوبي الوكالة.
ً
 -6إقرار الصرف من ميزانية وعكدة الوكالة وفقا للوائح المنظمة.
 -7اعتماد اإلجازة االعتيادية واالضطرارية لمنسوبي الوحدات التابعة للوكالة.
 -5الوحدات التابعة لوكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي:
 وحدة الدراسات العليا:
تختص هذل الوحدة باستيفاء احتياجات األقساو من المعيودين والتأكود مون ابتعواثكو إلو الجامعوات ذات
المستويات الراقية والتصنيف العالمي المتميز وذلك لتحقيق مسوتوي رفيوع مون األداء المسوتقبلي ألعضواء هيئوة
التدريس .
تختص هذل الوحدة بتشجيع االلتحاق بالدراسات العليا لخريجي الجامعات المحلية والوافودين وتطووير
قوودر ات أعضوواء هيئووة التوودريس والكيئووات المعاونووة فووي مجووات الدراسووات العليووا لتحقيووق جووودة األداء العلمووي
والبحثي.


وحدة البحث العلمي وخدمة المجتمع:
تختص هذل الوحدة برفع كفاءة وفاعلية الكلية كأحد المراكوز البحثيوة المتميوزة التوي تعموت علو تنميوة
المشوواركة والتعوواون مووع المؤسسووات والمراكووز التعليميووة والبحثيووة ومؤسسووات المجتمووع علو المسووتوك المحلو
واإلقليمووي والعووالمي .وتعمووت أيضووا عل و تطوووير مجوواالت جديوودة ومبتكوورة للبحوووث فووي التخصصووات النووادرة
والمتميزة.
تختص هذل الوحدة باستقطاب أعضاء هيئة التدريس و الباحثين المتميزين في التخصصات المختلفوة
مما يؤدك إل تطوير األداء األكاديمي ويساعد عل زيادة معدالت نشر البحوث العلمية وحضوور الموؤتمرات
العلمية.
سا :وكيل الكلية للتطوير والجودة
خام ً
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 -1تعريف:
هو عضو هيئة التدريس المكلف باإلشراف عل عمليات التطوير والجوودة ،وتحقيوق معوايير االعتمواد والتقوويو
األكاديمي في العملية التعليمية في األقسواو األكاديميوة ،وضوبط جوودة العموت اإلداري داخوت الكليوة ،والعموت علو تطووير
وتحسين األداء في الجوانب كافة ونشر ثقافتكا.
 -2االرتباط:
يرتبط بعميد الكلية كما أنه أحد أعضاء مجلس الكلية.
 -3مهام وكيل الكلية للتطوير والجودة:
 -1تكريس مفكوو الجودة ونشر ثقافتكا عل مستوك الكلية.
 -2اإلشراف عل تطبيق برنامج الجودة بالكلية.
 -3اإلشراف عل تقويو األداء في الكلية.
 -4اإلشراف عل تنفيذ برنامج التقويو واالعتماد األكاديمي.
 -5إعداد وتنفيذ الخطط التطويرية واالستراتيجية للكلية.
 -6اإلشراف عل أعمات وحدة تقنية المعلومات.
 -7دراسة الصعوبات أو المشكالت التي تواجه برامج التطوير والجودة واقترا الحلوت لكا.
 -8تحديد االحتياجات التدريبيوة المتخصصوة ألعضواء هيئوة التودريس فوي األقسواو األكاديميوة بالكليوة والتنسويق موع
عمادة التطوير والجودة في تنفيذها .
 -9تشووجيع أعضوواء هيئووة التوودريس علو المشوواركة فووي حضووور الوودورات والبوورامج التدريبيووة وورت العمووت التووي
تقدمكا لكو عمادة التطوير والجودة .
 -10اإلشراف عل إعداد خطة لتطوير مكارات منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة.
 -11اإلشراف عل استخداو التقنيات والتعليو اإللكتروني والوسائط التعليمية في التعليو والتعلو داخت الكلية.
 -12اإلشراف عل إعداد التقرير السنوي للكلية وتوزيعه عل الجكات المختصة بعد إقرارل من العميد.
 -13تقديو تقارير دورية لعميد الكلية عن تطور العمت بالوحدات التابعة له وفقا ً للمكاو المناطة به ،والصعوبات التي
تواجككا.
 -14متابعة تطوير المرافق التعليمية بالكلية وتحديث المعامت.
 -15وضع النظاو الداخلي للعمت في وكالة التطوير والجودة واالختصاصات والتوصيف العاو لواجبات العاملين بكا
وكيفية التنسيق بين الوحدات التابعة له.
 -16اإلشراف عل الشؤون المالية والعكد المخصصة للوكالة وبرامجكا وفق اللوائح واألنظمة.
 -17اإلشراف عل تنفيذ ما يحات إليه من مواضيع ذات اختصاص بالتطوير والجودة.
 -18تنفيذ ومتابعة نشاطات جوائز اإلبدا والتميز في األداء األكاديمي والبحثي والوظيفي في الكلية.
 -19وضع الخطط المرحلية المناسبة للمراجعة الدورية لمعايير الجودة المعتمدة لضمان التحسوين المسوتمر فوي أداء
األقساو األكاديمية والوحدات اإلدارية بالكلية
 -20وضع آلية للتعرف بتوقعات ومتطلبات ومستوك رضا عمالء الكلية الداخليين والخارجيين) وإبالاكا إلو كوت
األقساو األكاديمية والوحدات اإلدارية ذات العالقة.
 -21تنفيذ ومتابعة تقويو وتطوير األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس ،ومساعدته لتحقيق التميز المكني والعلمي.
 -22متابعة تحديث موقع الكلية فيما يخص وكالته والوحدات اإلدارية التابعة لكا.
 -23تنفيذ ما يكلفه به عميد الكلية من أعمات.
 -4صالحيات وكيل الكلية للتطوير والجودة:
 -1التوصية بتعيين مشرفي الوحدات واألقساو التابعة له.
 -2مخاطبة الجكات ذات العالقة داخت وخارج الجامعة في اختصاص عمت الوكالة ونطاقكا.
 -3إصدار القرارات الداخلية التي يقتضيكا حسن سير العمت في الوكالة ووحداتكا وفقا ً لألنظمة واللوائح.
 -4تقويو أداء منسوبي الوكالة.
 -5إقرار الصرف من ميزانية وعكدة الوكالة وفقا ً للوائح المنظمة.
 -6اعتماد اإلجازة االعتيادية واالضطرارية لمنسوبي الوحدات التابعة للوكالة.
 -5الوحدات التابعة لوكيل الكلية للتطوير والجودة:
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وحدة التطوير والجودة:
تخووتص هووذل الوحوودة بنشوور ثقافووة الجووودة وتقووويو مسووتوك األداء والعمووت عل و تنفيووذ ومتابعووة التقووويو
واالعتموواد األكوواديمي ووضووع وتنفيووذ الخطووط اإلسووتراتيجية للكليووة ،وكووذلك جمووع البيانووات والمعلومووات بشووكت
مستمر عن أنشطة الجودة في الكليوة وتوثيوق الجكوود والنتوائج فوي جميوع أنشوطة الجوودة واالعتمواد األكواديمي.
إضافة إل إعداد تقارير عن مستويات األداء ورضاء المستفيدين من األنشطة المختلفة.
تختص هذل الوحدة بتجميع الوثائق والمعلومات وتصونيفكا واالحتفواظ بكوا ورقيًوا وإلكترونيًوا وتقوديمكا
إل كافة وحدات الكلية والجكات األخرك ذات العالقة



وحدة تطوير المهارات:
تختص هذل الوحدة بتحديد االحتياجات التدريبية لمنسوبي الكلية والمشواركة فوي تنظويو عمليوة تقوديو
البرامج التدريبية ومتابعة تنفيذها وتقييو مدك فاعلية هذل البرامج.



وحدة تقنية المعلومات
تخوتص هوذل الوحودة باإلشوراف علو سوير العموت بمعاموت الكليوة وقاعوات التعلويو اإللكترونوي ،وتنفيوذ
السياسات والبرامج المعتمدة لمجاالت تقنية المعلومات والخدمات التعليمية المساعدة وتحقيق األهوداف المحوددة
لكا.

 رئيس وحدة تقنية المعلومات
 -1تعريف:
هو الشخص الذي يقوو باإلشراف عل سير العمت بمعامت الكلية وقاعات التعليو اإللكتروني ،وتنفيوذ السياسوات
والبرامج المعتمدة لمجاالت تقنية المعلومات والخدمات التعليمية المساعدة وتحقيق األهداف المحددة لكا.
 -2االرتباط:
يرتبط رئيس وحدة تقنية المعلومات بوكيت الكلية للتطوير والجودة.
 -3مهام رئيس وحدة تقنية المعلومات:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

اإلشراف عل محتوك وتطوير وتحديث موقع الكلية اإللكتروني.
اإلشراف عل معامت الحاسبات اآللية وتجكيزها بالبرامج الالزمة.
اإلشراف عل قاعات االجتماعات وقاعات التعليو اإللكتروني وصيانتكا.
تقديو الدعو الفني للكلية ومنسوبيكا وفق سياسات العمادات المساندة ذات العالقة.
وضع الخطط التطويرية للوحدة.
متابعة أعمات تقنية المعلومات وإدارة الحاسب اآللي في الكلية.
يتابع أعمات صيانة أجكزة الحاسب اآللي بالكلية ويوفر الدعو والمسواندة الفنيوة لمنسووبي الكليوة ووحودات النقوت
المباشر والقاعات الذكية.

 -4صالحيات رئيس وحدة تقنية المعلومات:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

التوصية بطلب البرامج واألجكوزة وملحقاتكوا الالزموة لكوت معموت بموا يتناسوب موع نوعيوة الموواد التوي يوتو
تدريسكا.
التنسيق مع عمادة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت بموا يتعلوق بالودعو الفنوي وأداء الشوبكة واتصوات اإلنترنوت
والموقع اإللكتروني.
التنسيق مع عمادة التعليو اإللكتروني والتعلو عن بعد فيما يخص تجكيز القاعات الدراسية وقاعات االجتماعات.
تقويو أداء منسوبي الوحدة.
اعتماد اإلجازة االعتيادية واالضطرارية لمنسوبي الوحدة.
إصدار القرارات الداخلية التي يقتضيكا حسن سير العمت في الوحدة وفقا ً لألنظمة واللوائح.
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-7

الصرف من ميزانية الوحدة وفقا ً للوائح المنظمة.
سادسا :وكيل الكلية للشئون االدارية و المالية

 -1تعريف:
هو عضو هيئة التدريس المكلف باإلشراف على الناحيةة ااإلااريةة االماليةة اتسةيير شةناا الكليةة بمةا يهتضةي
صةال الممةو ا ةةا لةوان ا مجمةةة تعلةس التملةي المةةاليل اتمةية انيةةو الكليةة تةة بةةية عضةاو هيئةةة التةدريس السةةموايية
المتميزية بالكفاوات الملمية ااإلاارية بهرار تة تمالي تدير العاتمة بنا ًو على ترشي تة عميد الكليةل
 -2االرتباط:
يرتبط بمميد الكلية نما م تة عضاو تعلس الكليةل
 -3مهام وكيل الكلية للشؤون اإلدارية والمالية:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

إعداد ميزانية الكلية ومتابعة تنفيذها.
إدارة الموارد المالية للكلية عل النحو الذي يضمن توظيفكا في االرتقاء بالكلية.
إدارة المرافق االدارية والتعليمية للكلية.
تزويد الكلية بالمستلزمات من مواد وتجكيزات.
تقديو مختلف خدمات الدعو كالسالمة واألمن.
االشراف عل نظاو االتصاالت االدارية وارشفة مختلف وثائق الكلية بالصينتين الورقية وااللكترونية حسب
الحاجة.
االشراف عل تزويد الكلية بالموارد البشرية ذات الكفاءة.
االشراف عل عمليات االستقطاب وإدارة الحياة المكنية لمنسوبي الكلية من اعضاء هيئة التدريس وموظفيكا
االداريين.
االشراف عل نظو المعلومات والبيئة االلكترونية للكلية.

 -4صالحيات وكيل الكلية للشؤون اإلدارية والمالية:
 -1التوصية بتعيين مشرفي الوحدات واألقساو التابعة له.
 -2مخاطبة الجكات ذات العالقة داخت وخارج الجامعة في اختصاص عمت الوكالة ونطاقكا.
 -3إصدار القرارات الداخلية التي يقتضيكا حسن سير العمت في الوكالة ووحداتكا وفقا ً لألنظمة واللوائح.
 -4تقويو أداء منسوبي الوكالة.
ً
 -5إقرار الصرف من ميزانية وعكدة الوكالة وفقا للوائح المنظمة.
 -6اعتماد اإلجازة االعتيادية واالضطرارية لمنسوبي الوحدات التابعة للوكالة.
الوحدات التابعة:
مدير إدارة الكلية
 -1تعريف:
هو الذي يختص باإلشراف على الشناا المالية ااإلاارية ي الكليةل
 -2االرتباط:
يرتبط بونيو الكلية للشئوا االاارية ا الماليةل
 -3مهام مدير اإلدارة:
 -1اإلشراف على تطبيا لوان ا مجمة الشناا اإلاارية االمالية ي الكليةل
 -2التبليغ عة تباشرة جميع تنسوبي الكلية ،اعة ترنه الممول
 -3اإلشراف اتتابمة تنفيذ األعمال اإلاارية للوحدات التابمة لإلاارةل
 -4اإلشراف على حسة اتطوير سير الممو ي اإلاارةل
 -5اإلشراف على سرعة تأتية تشتريات الكلية تة المتطلبات الماجلةل
 -6اإلشراف على األعمال الخاصة بطلبات المتماقدية ي الكلية يما يخص العوازات (اإلقاتة االتأشيرات اتذانر
السفر)ل
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-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14
-15

اإلشراف على تنشآت الكلية تع العهات ذات المالقة ااضع الخطط لمتابمة صيامتها امجا تهال
تنجي اإلجازات المااية لمنسوبي الكلية تة اإلااريية االفنيية االمستخدتية االممالل
تكليف تة يلزم لالتصال بالعهات المختصة بإصالح األعطال الطارنة التي تحدث ي الكلية اتتابمتهال
اإلشراف على توزيع المكاتب بالكلية اتنسيا براتج استخدام قاعات النداات الملمية بما يتي حسة استخداتهال
اإلشراف على سعالت الحضور االغياب لمنسوبي الكلية تة اإلااريية االفنييةل
تتابمة تهيئة اتعهيز الهاعات الدراسية ااإلشراف على صيامتها اارياًل
إعداا التهرير السنوي اتهارير اارية ألعمال اإلاارة االوحدات التابمة لها ار م إلى عميد الكليةل
اإلشراف على الشناا المالية االمهد المخصصة لإلاارة ا ا اللوان ااألمجمةل
تنفيذ تا يكلف ب المميد تة عمالل

 -4صالحيات مدير اإلدارة:
 -1الرا على جميع المماتالت الواراة إلي تة جميع الوحدات اإلاارية بالعاتمةل
 -2اعتماا طلب الشراو االتوقيع علي ا هاً لألمجمة المتبمةل
 -3التوقيع على تذنرات الفحص ااالستالمل
 -4اإلذا بالصرف تة تستواع الكليةل
 -5حفظ سعالت المهد الخاصة بالكلية اتتابمتهال
 -6اعتماا المصااقة على الكفاالت المطلوبة تة المتماقدية عند السفرل
 -7اعتماا شهااات التمريف لمنسوبي الكلية تة غير عضاو هيئة التدريس اتة ي حكمه ا هاً للنجامل
 -8اعتماا تحاضر االستالم االتسلي اطلب صرف المواا امهو المهدةل
 -9اعتماا إجازات جميع تنسوبي الكلية تة اإلااريية االفنيية االباحثية بمد توا هة رنيسه المباشرل
 -11التوقيع على إخالو الطرف لمة ينتهي عمل ي الكليةل
 -11التوصية بتكليف تة تهتضي تصلحة الممو تكليف بالممو خارج اقت الداام الرسمي ا ا األسس النجاتيةل
 -12التوقيع على خطابات تحويو توظفي اعمال الكلية للكشف الطبيل
 -13اعتماا البيامات الخاصة بامتهاو تهمة االمتداب لمنسوبي الكلية تة اإلااريية االفنيية االباحثيةل
 -14اعتماا المراسالت المتملهة بالعهات الحكوتية الستكمال إجراوات الموظفيةل
 -15التوصية بالعزاوات اإلاارية على تنسوبي اإلاارة ا ها ً لألمجمةل
 -16ترشي توظفي الكلية تة غير عضاو هيئة التدريس لحضور الدارات التدريبيةل
 -17التنسيا تع العهات ذات المالقة ااخو الكلية االعاتمة ي اختصاص عمو اإلاارة امطاق ل
 -18إصدار الهرارات الداخلية التي يهتضيها حسة سير الممو ي اإلاارة ا هاً لألمجمة االلوان ل
 -19تهيي ااو توظفي اإلاارةل
ً
 -21إقرار الصرف تة تيزامية اعهدة اإلاارة ا ها للوان المنجمةل
 -21الر ع باحتياجات الكلية تة الموارا البشرية االمالية االتعهيزات المختلفةل
 -22تتابمة عمليات الصيامة االترنيبات ي الكليةل


رئيس قسم الشؤون المالية:
يختص بتنجي األعمال المالية بالكليةة اتتابمةة سةلف الكليةة اتنسةوبيها اتتابمةة تسةديدها ،إضةا ة إلةى
استالم اصرف تستحهات تنسوبي الكلية تة اإلاارة الماليةل

 وحدة المخازن:
يخةتص بتنجةةي عهةد الكليةةة اتنسةوبيها ااسةةتالم اتوزيةع التعهيةةزات ااألتةاث علةةى احةدات اتنسةةوبي
الكلية ،ايةنج تمةاتالت تسةعيو المهةد علةى األ ةراا انةذلا إسةهاطها عةنه ااعتمةاا إخةالو الطةرف يمةا يتملةا
بمستواع الكلية ،نما ينسا تع تستواعات العاتمة المرنزية بكا ة األتور ذات المالقةل
وحدة العقود و المشتريات:
تختص بتأتية اإلحتياجات ا ا اللوان االهرارات المالية المنجمةة لممليةة الشةراو اذلةا ا ةا الخطةط
ااألهداف المحداة تة قبو إاارة الكليةة اذلةا لتةأتية األجهةزة االمسةتلزتات االمسةتهلكات التةي تحتاجهةا الكليةة
بأقو األسمار اا ا المواصفات المحداة االموضوعة تة قبو األقسام االناايمية ا اإلااريةل
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رئيس قسم الشؤون اإلدارية:
يختص بتنجي الممو اإلااري ي الكلية اتتابمة عمو المةوظفية اإلااريةية االتةزاته بالةداام الرسةمي
االر ع بمباشرة الممو اطلب اإلجازات انذالا تتابمة صةيامة تبنةى الكليةة اتحضةير الهاعةات الدراسةية اطلةب
تعهيزهال
وحدة االتصاالت اإلدارية:
تختص هذه الوحدة باستالم البريد االمماتالت االتماتي الواراة إلى الكلية اتسعيلها اتوجيهها إلةى
قسام الكلية ااحداتها المختلفة ،اتصدير المماتالت الصاارة تة قسام الكليةة ااحةداتها المختلفةة اتوجيهةا إلةى
العهات خارج الكلية ،نما تختص بالرا على استمالم المراجمية بشأا المماتالتل



وحدة الخدمات المساندة:
تخةةتص هةةذه الوحةةدة بإمهةةاو الممةةاتالت الخاصةةة ةةي إاارات العاتمةةة الرنيسةةية ااألجهةةزة الحكوتيةةة
المختلفة نالعوازات االمرار اغيرها ،نما تختص بالنهو تة الكلية اإليهال



وحدة العالقات العامة:



تختص بالتمريف بأمشطة الكليةة إعالتيةا ً ،امشةر خبارهةا ةي اسةانو اإلعةالم المختلفةة ،اتنجةي اسةتهبال
الو وا التي تزار الكلية ،اتتابمة تستلزتات تنجي اللهاوات االمنتمرات ااخو الكليةل
الجزء الثاني :القسم األكاديمي
أوالً :مجلس القسم
 -1تعريف:
ً
صوالحيات فوي الشوؤون األكاديميوة فوي
قسوو
يتألف مجلس القسو من أعضاء هيئوة التودريس فيوه ،ولكوت
ٍ
مجلوس ا
حدود النظاو ولوائحه.
 -2تنظيم المجلس:
يجتمع مجلس القسو مرة كت شكر عل األقت ،وال يصح االجتما إال بحضور ثلثي أعضائه.
-1
 -2يتوورأس المجلووس رئوويس القسووو األكوواديمي وتصوودر قوورارات المجلووس باألالبيووة المطلقووة ألصووووات
األعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
 -3تعتبر قرارات المجلس نافذة ما لو يرد عليكا اعتراض من عميد الكلية أو المعكد خوالت  )15خمسوة
عشر يوما ً من تاريخ وصوولكا إليوه .وإذا اعتورض عليكوا أعادهوا إلو مجلوس القسوو مشوفوعة بوجكوة
نظرل لدراستكا من جديد ،فمذا بقي المجلس عل رأيه يحات القرار المعترض عليه إل مجلوس الكليوة
للبت فيه.
 -3مهام المجلس:
 -1التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس ،والمعيدين ،والمحاضرين ،وإعارتكو ،وندبكو ،وترقياتكو.
 -2التوصية بمقرار خطط الدراسة أو تعديلكا.
 -3التوصية بمقرار البرامج والمناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في القسو.
 -4تشجيع أعضاء القسو عل إعداد البحوث العلمية ،وتنسيقكا ،والعمت عل نشرها.
 -5اقترا أ سماء أشخاص اير متفراين مون ذوي المكانوة العلميوة البوارزة بالتودريس أو اإلشوراف علو
البحوث والرسائت العلمية.
 -6االقتوورا والتوصووية باالسووتعانة بمتخصصووين بصووفة زائوورين ،موون السووعوديين وايوورهو ،لموودة محووددة
للتدريس في القسو.
 -7الرفع لمجلس الكلية بتقرير عن حالة المبتعثين في دراستكو بعد مضي نصف المدة.
 -8رفع تقرير سنوي مفصت عن وضع االبتعاث في القسو إل مجلس الكلية بعد إقرارل.
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 -9اقترا الخطط الالزمة للدراسات العليا وضوابط القبوت بالقسو.
 -10النظر في التقرير المقدو عن إنجازات عضو هيئة التدريس خالت التفرغ العلمي.
 -11النظر فيما يحيله إليه مجلس الكلية أو رئيسه أو وكالؤها للدراسة وإبداء الرأي.
 -12تشكيت لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضاء هيئة التدريس.
 -4صالحيات المجلس:
 -1/4الشؤون األكاديمية:
 -1تشكيت لجان من بين أعضائه أو من ايرهو.
 -2التوصية بأن يكون ضمن االختبار النكائي اختبار عملي أو شفوي وتحدد الدرجة التي تخصص لكما.
 -3التوصية بتحديد مدة االختبار النكائي بما ال يقت عن ساعة وال يزيد عن ثالث ساعات.
 -4التوصية بمعادلة المقررات التي درسكا الطالب خارج الجامعة.
 -5التوصية بتشكيت لجان مراجعة النظير لالختبارات.
 -6التوصية بتشكيت لجنة لتقييو العملية التدريسية ألعضاء هيئة التدريس.
 -7اعتماد توزيع المحاضرات والتمارين واألعمات عل أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمكو.
 -2/4شؤون أعضاء هيئة التدريس:
 -1/2/4شؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديين:
التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس.
-1
التوصية بتعيين المحاضرين والمعيدين ومساعدي الباحثين.
-2
التوصية بترقية عضو هيئة تدريس وترشيح عدد من المحكمين المتخصصين ال يقت عن ثمانية.
-3
التوصية بصرف بدت وحدات تدريسية إذا زاد عدد الوحدات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس ومن
-4
في حكمكو عن النصاب المقرر.
التوصية بحصوت عضو هيئة التدريس عل إجازة تفرغ علمي لمدة عاو دراسي بعد مضي خمس
-5
سنوات من تعيينه أو تمتعه بمجازة تفرغ علمي سابقة ،أو لمدة فصت دراسي واحد بعد مضي ثالث
سنوات من تعيينه أو تمتعه بمجازة تفرغ علمي سابقة.
التوصية بقبوت تقارير التفرغ العلمي ألعضاء هيئة التدريس.
-6
التوصية بالموافقة عل عمت عضو هيئة التدريس بصفة مستشار اير متفرغ في الجكات الحكومية
-7
أو القطا الخاص أو المنظمات اإلقليمية أو الدولية.
التوصية بالموافقة عل مشاركة عضو هيئة التدريس في المؤتمرات والندوات التي تعقد داخت
-8
المملكة وخارجكا.
التوصية بندب عضو هيئة التدريس ومن في حكمه للعمت لدك الجكات الحكومية.
-9
 -10التوصية بمعارة خدمات عضو هيئة التدريس ومن في حكمه.
 -11التوصية بميفاد عضو هيئة التدريس في مكمة علمية خارج مقر الجامعة.
 -12التوصية بميفاد عضو هيئة التدريس للتدريس خارج المملكة.
 -13التوصية بالسما لعضو هيئة التدريس بالسفر إلجراء بحوث في جامعة اير جامعته خالت العطلة
الصيفية.
 -14التوصية بقبوت استقالة عضو هيئة التدريس ومن في حكمه أو إحالته إل التقاعد المبكر بناء عل
طلبه.
 -15التوصية باالستعانة بأساتذة اير متفراين لمدة ال تزيد عن سنتين قابلة للتجديد.
 -16التوصية بمنح األستاذ اير المتفرغ مكافأة تعادت أوت مربوط الرتبة العلمية التي كان عليكا ،فمن لو
يكن من أعضاء هيئة التدريس السابقين فيحدد مجلس الجامعة مقدار المكافأة بما ال يتجاوز أوت
مربوط رتبة أستاذ مساعد.
 -17التوصية باالستعانة بالكفاءات السعودية المتميزة من خارج الجامعة للقياو بالتدريس.
 -18التوصية بنقت عضو هيئة التدريس ومن في حكمه في نطاق تخصصه العلمي من كلية إل كلية
أخرك في الجامعة.
 -19التوصية بنقت عضو هيئة التدريس ومن في حكمه إل وظيفة خارج الجامعة.
 -20ترفع التوصيات السابقة إل مجلس الكلية.
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 -2/2/4أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين:
 -1التوصية بتوظيف من تجاوز الحد األعل للعمر ستين سنة ميالدية) في حدود عشر سنوات
لألساتذة واألساتذة المشاركين وخمس سنوات لألساتذة المساعدين وثالث سنوات بالنسبة للفئات
األخرك.
 -2التوصية باحتساب الخبرات في اير التدريس الجامعي إذا كانت في مجات التخصص وبعد المؤهت
العلمي الذي تو التعاقد معه عل أساسه بواقع سنة لكت سنتين.
 -3التوصية بحضور عضو هيئة التدريس مؤتمرا أو ندوة علمية.
 -4ترفع التوصيات السابقة إل مجلس الكلية.
 -3/4شؤون االبتعاث والتدريب:
التوصية بابتعاث المعيدين والمحاضرين والتمديد لكو أو إنكاء بعثاتكو.
-1
 -2التوصية بالموافقة عل تنيير المبتعث لتخصصه أو جامعته أو بلد الدراسة.
 -3التوصية بميقاف مخصصات المبتعث إذا-:
 ايَّر تخصصه أو جامعته أو مقر دراسته من دون موافقة المجلس.
 لو يستطع أن يواصت الدراسة وفقا للتقارير المتعلقة بسير دراسته.
 خالف األنظمة أو التعليمات أو امتنع عن تنفيذها.
 لو يحصت عل المؤهت المطلوب في المدة المحددة.
 ثبت توقفه عن الدراسة أو ترك مقر الدراسة من دون عذر مقبوت.
 طلب إنكاء البعثة والعودة إل المملكة.
 -4التوصية بالموافقة عل الرحلة العلمية للمبتعث.
 -5تكليف المعيد أو المحاضر المبتعث للدراسات العليا في الداخت بأعمات أكاديمية وإدارية عل أال يؤثر ذلك
عل تحصيله العلمي.
 -6التنسيق مع لجنة االبتعاث والتدريب في متابعة أوضا المبتعثين و المتدربين.
 -7ترفع التوصيات السابقة إل مجلس الكلية.
 -4/4شؤون الدراسات العليا:
 -1التوصية بمضافة شروط للقبوت بمرحلة الماجستير.
 -2التوصية بمضافة شروط للقبوت بمرحلة الدكتورال.
 -3التوصية بقبوت الطالب لدراسة الماجستير أو الدكتورال في اير مجاله.
 -4التوصية بمنح الطالب فرصة إضافية ال تزيد عن فصلين دراسيين بناء عل تقرير من المشرف.
 -5التوصية بمعادلة الوحدات الدراسية التي درسكا الطالب المحوت من جامعة أخرك معترف بكا.
 -6التوصية بالموافقة عل االختبارات البديلة والمقررات التي تتطلب دراستكا أكثر من فصت دراسي في
مقررات الدراسات العليا.
 -7التوصية بمجراء اختبار تحريري وشفوي شامت تعقدل لجنة متخصصة وفق قواعد محددة لطالب الدراسات
العليا بعد إنكائه جميع المقررات المطلوبة.
 -8التوصية بزيادة إشراف عضو هيئة التدريس عل الرسائت العلمية إل خمس رسائت.
 -9اقترا تحديد مشرف بديت عل الرسالة في حات عدو تمكن المشرف من االستمرار أو وفاته أو انتكاء خدمته
بالجامعة.
 -10التوصية بتشكيت لجنة المناقشة عل الرسائت العلمية.
 -11الموافقة عل تأجيت قبوت الطالب عل أال تتجاوز مدة التأجيت فصلين دراسيين.
 -12الموافقة عل حذف الطالب لجميع مقررات الفصت الدراسي.
 -13التوصية بقبوت تحويت الطالب إل الكلية من كلية أخرك معترف بكا.
 -14اقترا مشرفي الرسائت العلمية.
 -15اقترا المقررات المطلوبة للحصوت عل الدبلوو واقترا مسم الشكادة.
 -16التوصية بمعادة قيد الطالب إذا الني قيدل.
 -17التوصية بكتابة الرسائت العلمية باللنة االنجليزية مع تقديو ملخص واف باللنة العربية.
 -18ترفع التوصيات والمقترحات السابقة إل مجلس الكلية.
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 -1تعريف:

ثان ًيا :رئيس القسم

هو عضو هيئة التدريس المكلف بتسيير األموور العلميوة واإلداريوة والماليوة فيوه ،والمسوؤوت عون تطبيوق لووائح
وأنظمة مجلس التعليو العالي ،ويقدو للعميد تقريراً عن أعمات القسو في نكاية كوت سونة دراسوية .ويعوين رئويس القسوو مون
بين أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءات العلمية واإلدارية بقورار مون مودير الجامعوة بنواء علو ترشويح
عميد الكلية أو ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد.
 -2االرتباط:
يرتبط بعميد الكلية.
 -3مهام رئيس القسم:
 -1/3الشؤون اإلدارية والمالية:
 -1رئاسة مجلس القسو واإلشراف عل تنظيو شئونه والدعوة لحضوور جلسواته وتنفيوذ قراراتوه وإرسوات
محاضر جلساته إل عميد الكلية.
 -2تحقيق األهداف والسياسات العليا في الجامعة.
 -3تنفيذ قرارات مجلس الكلية فيما يتعلق بالقسو.
 -4اإلشراف عل إعداد الخطة اإلستراتيجية للقسو ومتابعة تنفيذها.
 -5اإلشراف عل إدارة شؤون القسو التعليمية والبحثية واإلدارية والمالية والثقافية.
 -6اإلشراف عل تطوير القسو إداريا ً وأكاديميا ً وبحثياً.
 -7تنسيق وتطوير عالقات القسو داخت الجامعة وخارجكا.
 -8اإلشراف عل توفير كت متطلبات القسو التعليمية والبحثية واإلدارية والمالية.
 -9اإلشراف عل رفع مستوك الجودة وتطوير مخرجاتكا.
 -10تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس القسو.
 -11القياو بما يفوض إليه من صالحيات من قبت عميد الكلية.
 -12الرفع لعميد الكلية كت ما يقع من عضو هيئة التدريس ومن في حكمه من إخوالت بالوجبوات المطلوبوة
أو أي مخالفات أخرك.
 -13تقديو تقرير عن سير الدراسات العليا في القسو إل عميد الكلية ووكيت الدراسات العليا فوي نكايوة كوت
عاو دراسي.
 -2/3الشؤون األكاديمية:
 -1تقديو تقرير واف عن الرحلة العلمية للمبتعث إذا كانت داخت المملكة وتحت إشراف القسو ،ورفعوه إلو مجلوس
الكلية.
 -2اإلشراف عل سير العملية التعليمية وتنفيذ خططكا وتطوير برامجكا األكاديمية في القسو.
 -3تطبيق نظو ولوائح الجودة والتقويو واالعتماد األكاديمي.
 -4اإلشراف عل مختلف النشاطات الطالبية بالقسو.
 -5مراقبة أداء االمتحانات ،وضبط النظاو داخت القسو.
 -6اإلشراف عل عملية التطوير األكاديمي لبرامج القسو.
 -7إعداد تقرير سنوي شامت عن سير الدراسة واألداء األكواديمي واإلداري والبحثوي فوي القسوو ورفعوه إلو عميود
الكلية.
 -8اإلشراف عل استقطاب أعضاء هيئة التدريس بالقسو.
 -9رفع تقرير لجنة مناقشة الرسائت العلمية إل وكيت الدراسات العليا في مودة ال تتجواوز ثالثوة أسوابيع مون تواريخ
المناقشة.
 -10اقترا عضو هيئة تدريس اير عضو هيئة تدريس المقرر الدراسي ليضع أسئلة االختبار النكائي للمقورر عنود
اقتضاء الحاجة.
 -4صالحيات رئيس القسم:
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-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14

التوصوية بووأن يوتو تصووحيح أسوئلة االختبووار النكوائي عوون طريوق عضووو هيئوة توودريس ايور عضووو هيئوة توودريس
المقرر أو أن يشرك معه متخصصً ا أو أكثر في التصحيح .
المصادقة عل كشوف الدرجات.
ً
إصدار القرارات الداخلية التي يقتضيكا حسن سير العمت بالقسو وفقا لألنظمة واللوائح.
توزيع العبء الدراسي عل أعضاء هيئة التدريس.
إعداد تقارير األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس.
التوصية بصرف االستحقاقات للعمت خارج الدواو لمنسوبي القسو.
التوصية بالتكليف بالعمت خارج دواو لمنسوبي القسو.
التوصية بحضور منسوبي القسو الدورات التدريبية داخت الجامعة وخارجكا.
التنسيق مع لجنة االبتعاث والتدريب في متابعة أوضا المبتعثين و المتدربين.
التوصية بالتمديد ألعضاء هيئة التدريس السعوديين بعد انتكاء الخدمة.
التوصية بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس السعوديين بعد انتكاء فترة التمديد.
التوصية باستقطاب أعضاء هيئة التدريس من اير السعوديين.
التوصية بمنكاء عقود أعضاء هيئة التدريس اير السعوديين.
اعتماد التقرير الذي يعودل المشورف علو الرسوالة العلميوة وإرسوات صوورة إلو وكيوت الدراسوات
العليا في نكاية كت فصت دراسي.
الجزء الثالث :اللجان الدائمة


لجنة الحقوق الطالبية

 -1الهدف:
دعو حقوق الطالب عل أسس تتوافق مع األنظموة واللووائح المطبقوة بالجامعوة وتنميوة ثقافوة العودت واإلنصواف
بين الطالب ،وتقديو االستشارات الالزمة لكو وتبصيرهو بحقوقكو الجامعية والحصوت عليكا من خالت القنوات النظامية.
 -2تشكيل اللجنة:
تشكت اللجنة بقرار من العميد ،وتتكون من-:
-1
-2
-3
-4

وكيت الكلية للشئون األكاديمية.
اثنان من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
اثنان من الطلبة المتميزين.
سكرتير.

 -3مهام اللجنة:
-1
-2
-3
-4
-5

تلقي الشكاوي المقدمة من الطالب بشأن المشكالت األكاديمية واير األكاديمية التي يتعرض لكا الطالوب داخوت
الكلية.
ً
الفصت في هذل الشكاوي في موعد أقصال ثالثون يوما من تاريخ تقديمكا.
إذا رأت اللجنة عدو الفصت في الشكوك لما قد تتمتع بوه الحالوة المعروضوة مون أهميوة خاصوة أو بسوبب وجوود
مانع أدبي لدك اللجنة يحوت دون اتخاذ القرار المناسب تقوو بمحالة الموضو بحالته إل اللجنة الدائمة للحقوق
الطالبية بالجامعة لتباشر اختصاصكا بشأنه.
تحكو جميع أعمات هذل اللجنة وثيقة الحقوق الطالبية.
الرفع بقراراتكا إل عميد الكلية للرفع للجكة المختصة.


لجنة تأديب الطلبة
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 -1الهدف:
دراسة حاالت اإلخالت بالنظاو العاو والقواعد والقووانين المعمووت بكوا فوي الجامعوة ،أو الخوروج عون األعوراف
األكاديميووة أو األخووالق اإلسووالمية .وفووي حالووة ثبوووت مثووت هووذل الحوواالت عل و أحوود الطووالب تقوووو اللجنووة باتخوواذ القوورار
المناسوب ،ورفعوه لمجلوس الكليوة تمكيو ًدا لرفعوه للجامعوة التخواذ الوالزو وف ًقوا لالئحوة المنظموة لوذلك .ويسوتثن مون تطبيوق
العقوبات المخالفات التي تقع من الطلبة خارج الجامعة وال تمس الجامعة وأنظمتكا المختلفة فكذل من اختصاص الجكوات
العامة في الدولة  ،ما لو تحلكا الجكة المعنية إل الجامعة.
 -2تشكيل اللجنة:
تشكت اللجنة بقرار من العميد ،وتتكون من-:
 -1وكيت الكلية للشؤون األكاديمية رئيسا.
 -2رئيس وحدة شؤون الطلبة بالكلية مقرر للجنة.
 -3أقدو األساتذة بالكلية.
 -3مهام اللجنة:
 -1النظر في المخالفات التي يحيلكا مدير الجامعة أو عميد الكلية.
 -2ضبط سلوك الطلبة ومن في حكمكو داخت الكلية أو في أي من مرافقكا.
 -3تكذيب سلوكيات الطلبة المخالفين ومعالجتكا باألساليب التربوية المتاحة في الكلية.
 -4دعوة من تدعو الحاجة إل سما أقواله من أطراف القضية أو رؤساء األقساو.
 -5إقرار العقوبات التأديبية عل الطلبة المخالفين حسب األنظمة واللوائح المعموت بكا في الجامعة.
 -6الرفع بقراراتكا إل عميد الكلية للرفع للجكة المختصة.


لجنة استقطاب أعضاء هيئة التدريس

 -1الهدف:
استقطاب المتميزين علميًا وبحثيًا من أعضاء هيئة التدريس مون داخوت المملكوة أو خارجكوا للعموت بالكليوة وفوق
احتياجات األقساو المختلفة.
 -2تشكيل اللجنة:
تشكت اللجنة بقرار من العميد وتتكون من خمسة أعضاء يرأسكو العميد.
 -3مهام اللجنة:
 -1تحديد احتياجات أقساو الكلية المختلفة من أعضاء هيئة التدريس بالتنسيق مع األقساو المعنية.
 -2استقطاب أعضاء هيئة التدريس من مختلف دوت العالو عن طريق اإلعوالن ،أو االتصوات بمكاتوب التوظيوف أو
االتصات المباشر بأعضاء هيئة التدريس المراد التعاقد معكو.
 -3دراسة ملفات أعضاء هيئة التدريس المرشحين للعمت في الكلية.
 -4إجراء المقابالت الشخصية معكو واختيار أكثر المرشحين مناسبة للعمت في الكلية وإحالوة ملفوات أعضواء هيئوة
التدريس السعوديين للقسو المختص للبت فيكا وفق اللوائح.
 -5المتابعة مع إدارة الجامعة إلنكاء إجراءات تعاقد من تو ترشيحكو للعمت بالكلية.
 -6استقبات وتوجيه األعضاء الجدد إل األقساو المعنية.


اللجنة الطالبية

 -1الهدف:
اإلشراف عل الشئون الطالبية من توجيه وإرشاد ،وشكاوي الطالب ،باإلضافة إل النشاطات المتعددة.
 -2تشكيل اللجنة:
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تشكت اللجنة الطالبيوة بقورار مون مجلوس الكليوة وتتكوون مون ثالثوة مون أعضواء هيئوة التودريس علو األقوت يوتو
اختيار مقرر من بينكو ،باإلضافة إل طالب متميز من الكلية .وترفع تقاريرها لوكيت الكلية للشئون األكاديمية.
 -3مهام اللجنة:
 -1إرشاد وتوجيه الطلبة في الكلية فيما يخص الموواد الدراسوية والمكوارات الضورورية ومتابعوة الطلبوة المتعثورين
وإرشادهو أكاديميًا ونفسيًا.
 -2استقبات شكاوي الطلبة فيما يخص المقرر الدراسي أو أعضاء هيئة التدريس.
 -3دراسة مشكالت الطلبة واقترا الحلوت لكا.
 -4العمووت علو تشووجيع الطلبووة ودعووو نشوواطكو واإلشووراف علو رحالتكووو وتنظوويو المسووابقات والنوودوات واللقوواءات
العلمية.
 -5اقترا النشاطات الالصفية وتنفيذها مع طلبة الكلية.
 -6تقديو اقتراحات فيما يختص بتطوير البرامج األكاديمية في الكلية.
 -7دراسة المخالفات القانونية للطلبة واقترا العقوبات لكا وفق األنظمة المعموت بكا.
 -8دراسة إعادة تصحيح االختبارات في حالة وجود اختالف فيكا.
 -9التحقق من كفاءة التجكيزات الخاصة بالعملية التعليمية.
 -10التنسيق مع الجكات ذات العالقة فيما يخص التدريب الميدان .
 -11ما يحات إليكا من مجلس الكلية أو العميد.


لجنة شئون أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

 -1الهدف:
االهتموواو بصووفة عامووة بالشووئون الخاصووة بأعضوواء هيئووة التوودريس وموون فووي حكمكووو موون تعيووين وترقيووة ونوودب
وإعارة..إلخ .وكذلك ما يختص باالبتعاث والمبتعثين.
 -2تشكيل اللجنة:
تشكت هذل اللجنة بقرار من مجلس الكلية وتتكون من ثالثوة مون أعضواء هيئوة التودريس علو األقوت يوتو اختيوار
مقرر من بينكو ،وترفع تقاريرها لمجلس الكلية.
 -3مهام اللجنة:
 -1النظوور فووي تعيووين أعضوواء هيئووة التوودريس الجوودد موون خووالت دراسووة طلبوواتكو وإجووراء المقووابالت معكووو
والرفع إل مجلس الكلية بمحاضرها وتوصياتكا.
 -2النظر في طلبات ترقية أعضاء هيئة التدريس وفحص أوراقكو والرفع إل مجلس الكليوة بمحاضورها
وتوصياتكا.
 -3النظر في طلبات أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمكو المتعلقة بالنقوت والنودب واإلعوارة واالسوتقالة
واالستشارة متفرغ واير متفورغ) وحضوور الموؤتمرات وورت العموت والودورات التدريبيوة والرفوع
بذلك إل مجلس الكلية.
 -4النظر في تعيين المعيودين والمحاضورين والبواحثين ومسواعدي البواحثين وإجوراء اختبوارات التوظيوف
المناسبة لكو والرفع بالتوصيات إل مجلس القسو.
 -5النظر في طلبات ابتعاث المعيدين والمحاضرين والتحقق من سالمة البورامج التوي يرابوون االلتحواق
بكا وتمشيكا مع سياسة الكلية في االبتعاث ومن صحة أوراق القبوت وايرها من الوثائق.
 -6متابعة مبتعثي الكليوة فوي الوداخت والخوارج وإعوداد تقوارير عون أوضواعكو الدراسوية والرفوع بكوا إلو
مجلس الكلية.
 -7دراسة احتياجات الكلية من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمكو والرفع بذلك إل عميد الكلية.
 -8دراسة ما يحات إليكا من موضوعات ذات عالقة من عميد الكلية ومجلس الكلية.


لجنة الدراسات العليا

 -1الهدف:
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االهتماو بكت ما يختص بشئون الدراسات العليا داخت الكليوة مون مراجعوة للخطوط الدراسوية وإجوراء اختبوارات
القبوت للمتقدمين للدراسات العليا وايرها من األمور ذات الصلة.
 -2تشكيل اللجنة:
تشكت هذل اللجنة بقرار من مجلس الكلية وتتكون من ثالثة من أعضاء هيئة التدريس عل األقت يرأسوكا وكيوت
الكلية للدراسات العليا والبحث العلم  ،وترفع تقاريرها لمجلس الكلية.
 -3مهام اللجنة:
 -1مراجعة وتطوير خطط برامج الدراسات العليا للكلية.
 -2إجراء اختبارات القبوت للمتقدمين للدراسات العليا بالكلية وترشيح المقتر قبولكو إل مجلس الكلية.
 -3تقديو اإلرشاد األكاديمي لطلبة الدراسات العليا.
 -4دراسة الطلبات المقدمة من الطلبة فيما يتعلق بمنح فرص إضافية وإعادة القيد...إلخ والرفع إل مجلس الكلية.
 -5دراسة المقترحات الخاصة برسائت الماجستير والدكتوراة والرفع إل مجلس الكلية.
 -6اقترا توزيع المقررات الدراسية عل أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
 -7اقترا عدد الطالب الممكن قبولكو للسنوات القادمة.



لجنة التطوير والجودة

 -1الهدف:
اإلشراف عل نشاطات وأعمات الجودة واالعتماد األكاديمي عل مستوك الكلية.
 -2تشكيل اللجنة:
تشكت اللجنة بقرار من العميد ،وتتكون من-:
-1
-2
-3
-4

عميد الكلية رئي ًسا للجنة.
وكيت الكلية للتطوير والجودة.
رؤساء األقساو.
رئيس وحدة التطوير والجودة أمي ًنا للجنة.

 -3مهام اللجنة:
نشر ثقافة الجودة في الكلية.
-1
اإلشراف عل الخطة اإلستراتيجية للكلية ومتابعة تنفيذها.
-2
اقترا الخطط التطويرية للكلية.
-3
تنفيذ ومتابعة نشاطات التقويو واالعتماد األكاديمي في الكلية.
-4
 -5اقترا أهداف أو مخرجات التعلو لبرامج الكلية المختلفوة البكوالوريوس – الماجسوتير – الودكتورال)  ،وكوذلك
اقترا طرق أو وسائت تحقيق هذل األهداف ،وأساليب التقويو المختلفة لقياس مخرجات أو تحقق هذل األهداف
اإلشراف عل إعداد وتجكيز ملفات المقررات الدراسية ،بحيث يحتوي كت ملف عل :
-6
السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس

صورة من شكادات التقدير ،وجوائز التميز في التدريس

ً
وصف محتوك المقرر ،باللنة اإلنجليزية ،وفقا لنماذج الكيئة الوطنية للتقويو واالعتماد

عينة من أسئلة امتحانات المقرر السابقة.

عينة من أوراق إجابات الطلبة مختلفة المستويات.
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تحديد مواطن التحسين الممكنة واقترا المشاريع الالزمة لتحقيقكا عل مستوك الكلية.
إعداد وتجكيز كتيبات وأدلة الكلية ،وكذلك النشرات التعريفية بالكلية وفرص العمت والخطط الدراسية
استقبات فرق هيئات االعتماد األكاديمي المختلفة من خارج الجامعة ولجان الجوودة مون داخوت الجامعوة ،والوذين
يقومون بزيارات للكلية من حين إل آخر.
تشجيع أعضاء هيئة التدريس بالكلية عل المبادرة باقترا المشاريع ومساعدتكو في تفعيت تلك االقتراحات .
اإلشراف عل عملية التقويو الذاتي لبرامج الكلية المختلفة وإعداد تقارير الدراسة الذاتية للبرامج األكاديمية
المساهمة مع وحدة التطوير والجودة بالكلية ،في نشر ثقافة الجودة واالعتمواد األكواديمي ،وتنظويو المحاضورات
التثقيفية ،وورت العمت  ،وحضور هذل الفعاليات.
توثيق جكود ونتائج إجراءات االعتماد األكاديمي في الكلية والرفع بكا إل عميد الكلية.
جمووع البيانووات والمعلومووات بشووكت مسووتمر عوون متطلبووات االعتموواد األكوواديمي ونشوواطات الجووودة وتطبيقكووا فووي
الكلية.
إعداد تقارير دورية عن مستويات األداء في الكلية ومقدار رضا المستفيدين في كت نشاط.
عقد اجتماعات دورية لمناقشة كيفية تطبيق متطلب اعتماد البرامج األكاديمية.
إعداد ملفات توصيف البرامج األكاديمية.
القياو بالمكاو األخرك التي تكلف بكا اللجنة فيما يتعلق باالعتماد األكاديمي ونشاطات الجودة وتطبيقكا .

اللجنة االستشارية للكلية
 -1الهدف:
هو هيئة استشارية للكلية تكدف للمساهمة في التحسين المستمر لبرامج الكلية األكاديمية ،وفي توجيوه سياسواتكا
المستقبلية وتقويو خططكا اإلستراتيجية والتواصت مع القطاعات العامة والخاصة.
 -2تنظيمات عامة:
ً
عضوا ويُعتمود
 -1يرشح مجلس الكلية أعضاء المجلس عل أال يقت عن تسعة أعضاء وال يزيد عن خمسة عشر
التشكيت من مدير الجامعة.
 -2يكون تشكيت المجلس عل النحو التالي:
 عميد الكلية.
 وكيت الكلية للتطوير والجودة.
 سبعة إل ثالثة عشر) من ذوي الخبرة في قطاعات األعمات المختلفة من داخت المملكوة أو خارجكوا
ويكون من بينكو بعض خريجي الكلية المتميزين.
 -3يختار المجلس في جلسته األول الرئيس ونائبه علو أال يكوون عميود الكليوة ويكوون وكيوت التطووير والجوودة
أمي ًنا للمجلس.
 -4يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين عل األقت سنويًا.
 -5يجوز عقد جلسات المجلس داخت الكلية أو خارجكا ،كما يجوز له دعوة من يرك من خارج المجلس لحضور
جلساته.
 -6تكون عضوية المجلس عامين قابلة للتجديد.
 -7يُمنح أعضاء المجلس شكادة تقدير عند انتكاء مدة عضويتكو في المجلس.
 -3مهام المجلس:
تقديو مقترحات بشأن كت ما يخدو استشراف مستقبت الكلية.
-1
تقديو سُبت تعميق الشراكة بين الكلية والمجتمع المحلي والعالمي.
-2
اإلسكاو في تطوير البرامج والمناهج وفق متطلبات سوق العمت.
-3
اإلسكاو في تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للكلية.
-4
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تقديو مقترحات من شأنكا توفير الدعو المادي والمعنوي للكلية.
اإلسوكاو فوي وضوع آليوة للتنسويق إلقاموة مشوروعات مشوتركة بوين الكليوة وقطاعوات المجتموع بكودف إيجوواد
حلوت لمشكالت المجتمع بصورة تكاملية.
اقترا أساليب لتوفير مصادر تمويت لمشروعات الكلية التطويرية.

28

