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التنظيمي ألي مؤسسة وسيلة فعالة ملساعدتها على تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية،    دليليعتبر ال          

  نمن خالل املساعدة في تنفيذ الخطط واتخاذ القرارات وتحديد أدوار األفراد وتحقيق االنسجام بيوذلك  

التنظيمي تأثير    دليلدي التداخل واالزدواجية. ومن ناحية أخرى فإن للطة وتفاواألنش   مختلف الوحدات

األفراد   سلوك  على  مهام  كبير  اسناد  يتضمن  والتخصص  العمل  فتقسيم  املؤسسات  في  والجماعات 

عل املترتبة  وااللتزامات  للفرد  محددة  زيادة  يه  وواجبات  في  يساهم  وزيادة  ال مما  الوظيفي  بالرضا  شعور 

 مضت إلى حمل  التعليمية. نتيجة لذلك  لمنظمة  لوالء لا
ً
سعت كلية التربية ومنذ إنشائها منذ خمسين عاما

العلم والعلماء والسعي إليجاد أجواء مهنية محفزة لألداء املتميز   في رفع راية  التعليمية املتمثلة  رسالتها 

   والفعال على كافة املستويات.
ً
تم تصميم  يز في األداء  دة التمرفع جو   على االستمرار في   من الكلية وحرصا

للكلية   التنظيمي  إلى  الدليل  املهام  الهادف  توزيع  ولتوضيح  واإلداري  التعليمي  التنظيم  تطوير 

واالختصاصات والصالحيات على املسؤوالت في الكلية وتوفيرا ملرجعية واضحة سديدة تساعد في التعرف  

 على مهام كل موظفة في الكلية. 

  

 املقدمة
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م كأول كلية تربوية للبنات في اململكة العربية السعودية،  1970هـ/1390نات بالرياض  التربية للبتأسست كلية  

وقد    .املعلمات التربوياتمن  وكان من أهم أهدافها إعداد معلمات تربويات لسد حاجة املدارس املتوسطة والثانوية  

أح التخصصين  بنظام  بالكلية  الدراسة  وال بدأت  رئيس ي  فر دهما تخصص  مثخر  العلوم  عي  العربية،  اللغة  ل قسم 

   الدينية، وقسم التاريخ، الجغرافيا، وقسم الرياضيات، الفيزياء، األحياء،
ً
ما عدا قسم االقتصاد املنزلي الذي كان قسما

الدراسة  في  النظام السنوي  واتبع  بذاته   
ً
أكثر1396/1397وفي عام    .منفردا ،    هـ حدثت نقلة علمية 

ً
 وعمقا

ً
تخصصا

هـ هما كلية التربية  1402م رئيسة، ثم فصلت الكلية إلى كليتين مستقلتين عام  األقسام الفرعية إلى أقسا  حيث تحولت

ثم تمت موافقة خادم الحرمين الشريفين بالتوجيه البرقي الكريم رقم    .األقسام األدبية، وكلية التربية األقسام العلمية 

وتاريخ  5151 ب  تقدم 3/7/1429/م  الذي  املشروع  على  هيكلة هـ  إلعادة  الجامعة  به  كلية    ت  لتكون  التربية  كلية 

 :متخصصة في العلوم التربوية والنفسية لتضم سبعة أقسام هي

  مناهج وطرق تدريس 

 علم النفس 

  التربية الخاصة 

 م تقنيات التعلي 

  اإلدارة والتخطيط التربوي 

 أصول التربية 

  ةطفولة مبكر  

العالي على نقل أعمال وأعضاء لقائمة بأعمال مجلس التعليم  هـ صدرت موافقة اللجنة املؤقتة ا1440وفي عام  

بقسم " التغذية وعلوم األطعمة" من كلية االقتصاد املنزلي بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن    مية يالهيئة التعل

بدنية  وبذلك تم إنشاء قسم " علوم الرياضة ال  هـ27/1/1440خطاب وزير التعليم بتاريخ  حسب    إلى كلية التربية

 ة أقسام تعليمية." لتضم الكلية بين جنباتها ثماني 

  

 عن الكليةنبذة 
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 منارة املرأة للمعرفة والقيم في املجال التربوي.

 

 

وبحث  تنافسية،  أكاديميـة  عبر خبرات  واملهنية،  التربوية  واملمارسات  السياسات  التربوي من خالل تحسين  التمكين 

 افي، لتحقيق مساهمة فاعلة في التنمية املجتمعية واالقتصادية.  علمي رصين؛ يعزز قيم املجتمع وموروثه الثق

 

 

 .
ً
 تمكين خريجات الكلية تربويا

  منسوبي امليدان التربوي.تمكين 

 واملمارسات التربوية. السياسات تعزيز اإلنتاج البحثي الداعم لعمليات التعليم والتعلم وتحسين 

 مارسات التعليمية املبتكرة. الريادة في دمج تقنيات التعليم واإلبداع في امل 

 .تعزيز املمارسات وفق قيم املجتمع وموروثه الثقافي 

   للمساهمة في التنمية االقتصادية.التكامل مع سوق العمل  

  

 الرؤية والرسالة واألهداف 
 

 الرؤية

 

 الرسالة 

 األهداف 
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يتم تشكيل مجلس الكلية من: العميدة رئيًسا، وعضوية وكيالت الكلية ورئيسات األقسام التعليمية ، وتكون 

ن يضم لعضويته ثالثة أعضاء هيئة تدريس على األكثر من الكلية  أ  للمجلس، وللمجلس  سر  ة مينأ حدى الوكيالت  إ

 بقرار من مجلس الجامعة محددا مدة العضوية .، و كلية مناظرةأ

  .يجتمع مجلس الكلية مرة كل شهر على األقل بدعوة من رئيسته، وال يصح االجتماع إال بحضور ثلثي أعضائه 

 با األعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي   تألغلبية املطلقة ألصواتصدر قرارات املجلس 

 فيه الرئيسة. 

   15الجامعة خالل )رئيسة  تعتبر قرارات املجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من معالي 
ً
( خمسة عشر يوما

هة نظرها لدراستها من  من تاريخ وصولها إليها، وإذا اعترضت عليها أعادتها إلى مجلس الكلية مشفوعة بوج

ديد، فإذا بقي املجلس على رأيه يحال القرار املعترض عليه إلى مجلس الجامعة للبت فيه في أول جلسة  ج

 عادية أو استثنائية، وملجلس الجامعة تصديق القرار أو تعديله أو إلغاؤه، وقراره في ذلك نهائي.

   و من غيرهم . أ ه عضائ أمن  ة مؤقت أويحق ملجلس الكلية تشكيل لجان دائمة 

  يفوض املجلس عميدة الكلية بكل صالحياته ماعدا التعيين خالل فترة اإلجازة الصيفية على أن تعرض جميع

 القرارات والتوصيات املتخذة خالل هذه الفترة في الجلسة األولى ملجلس الكلية بعد اإلجازة.  

 

 

 األكاديمية. قسام التوصية بإقرار الخطط الدراسية أو تعديلها بالتنسيق مع األ .١

 قرار الخطط السنوية والفصلية للكلية . إ .٢

 األكاديمية.  مناقشة ودراسة املواضيع األكاديمية واإلدارية املرفوعة من األقسام .٣

 مناقشة مواضيع التطوير والجودة في الكلية.  .٤

 مناقشة املواضيع املتعلقة بالدراسات العليا في الكلية.  .5

 األكاديمية. ثات املرفوعة من األقساممناقشة مواضيع االبتعاث واملبتع .6

 إقرار خطة تطبيق الجودة واالعتماد األكاديمي بالكلية.    .7

 إقرار خطة  للبحث العلمي في الكلية. .8

 إدارة الكلية

 مجلس الكلية 

م مجلس الكلية مها  
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 تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين األقسام األكاديمية.  .9

 لية. إقرار خطط التدريب واالبتعاث الالزمة للك .١0

 . ن ، وترقياتهن، وندبهن، وإعارتهات، واملحاضر اتالتدريس، واملعيدالنظر في تعيين أعضاء هيئة   .١١

 وضع ضوابط القبول والتحويل من الكلية وإليها. .١٢

 بالرجوع إلى األقسام األكاديمية بالكلية.إقرار املناهج الدراسية والكتب املقررة واملراجع   .١٣

 ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها.  ختباراتإقرار مواعيد اال  .١٤

 لالئحة التنفيذية الداخلية للكلية . بإقرار االتوصية  .١5

 إقرار خطة النشاط الالمنهجي للكلية. .١6

 البت في األمور  الطالبية التي تدخل في اختصاصه والتوجيه ملجلس الجامعة فيما عدا ذلك. .١7

و وكيالتها أو عميدة الكلية أمعة  الجا  رئيسةالنظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو معالي   .١8

 وإبداء الرأي.للدراسة 

 

 الشؤون التعليمية 

 املوافقة على تحديد درجة األعمال الفصلية.  .١

 املوافقة على أن يكون ضمن االختبار النهائي اختبار عملي أو شفوي. .٢

واألبحاث   .٣ الندوات  استثناء مقررات  وتحديد املوافقة على  والتقديرات  االختبارات  العملية من  واملقررات 

 هذه املقررات.  طرق قياس تحصيل الطالبة في

 تكوين لجنة لتنظيم أعمال االختبار النهائي.  .٤

 تطبيق السرية في إجراءات االختبارات النهائية.  .5

 (.  ة عند الحاج ( وضع أسئلة االختبار النهائي لبعض املقررات بناء على توصية رئيسة القسم .6

 (. ة جإسناد تصحيح االختبارات إلى أعضاء هيئة تدريس غير أستاذ املقرر) عند الحا .7

 تحديد مدة االختبار النهائي بما ال يقل عن ساعة وال يزيد عن ثالث ساعات.  .8

 املوافقة على معادلة املقررات التي درستها الطالبة خارج الجامعة بناء على توصية األقسام األكاديمية. .9

قل  أوكان معدلها    املوافقة على دراسة الطالبة ملقررات دراسية إذا أنهت الطالبة املقررات املطلوبة للتخرج .١0

 من املطلوب. 

 التوصية بإعطاء الطالبة فرصة رابعة لرفع معدلها التراكمي.   .١١

 اقتراح أعداد الطالبات الالتي يمكن قبولهن في العام الدراس ي .  .١٢

كان   .١٣ إذا  الواحدة  الدراسية  املرحلة  خالل  واحدة  وملرة  السياحية  بالدرجة  سفر  تذكرة  بصرف  التوصية 

 للطالبة يتطلب سفرها خارج الرياض . البرنامج األكاديمي 

يات مجلس الكلية صالح  
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متطلبا .١٤ إلنهاء  استثنائية  فرصة  الطالبة  بإعطاء  املدة  التوصية  نصف  يتجاوز  ال  أقص ى  بحد  التخرج  ت 

املقررة   املدة  نصف  أقصاها  مدة  خالل  التخرج  متطلبات  الطالبة  تنهي  لم  إذا  للتخرج  املحددة  األصلية 

 لتخرجها عالوة على مدة البرنامج. 

الطالبة املفصولة بسبب استنفاذ ضعف مدة البرنامج فرصة إلكمال دراستها ال تتجاوز   بإعطاء  التوصية  .١5

 صلين دراسيين.  ف

 بسبب اإلنذارات فرصة إلكمال دراستها ال تتجاوز فصلين دراسيين.   ة التوصية بإعطاء الطالبة املفصول .١6

 لنهائي. اعتماد قوائم الحرمان ورفع الحرمان عن الطالبات لدخول االختبار ا .١7

 لتالي.املوافقة على إعطاء الطالبات فرصة اختبار نهائي بديل خالل فترة ال تتجاوز الفصل ا .١8

 .املوافقة على إعادة قيد الطالبة .١9

 املوافقة على إعادة تصحيح أوراق اإلجابة خالل فترة ال تتجاوز بداية االختبارات النهائية للفصل التالي. .٢0
 

 شؤون اعضاء هيئة التدريس 

 أعضاء هيئة التدريس.  بتعيين التوصية  .١

 ومساعدات الباحثين.التوصية بتعيين املحاضرات واملعيدات ومدرسات اللغة  .2

النظر في ترقية عضو هيئة تدريس بناًء على توصية مجلس القسم املختص، وترشيح عدد من املحكمين  .3

 املتخصصين ال يقل عن ثمانية ممن رشحهم مجلس القسم أو من سواهم. 

في    حدات تدريسية إذا زاد عدد الوحدات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس ومنى صرف بدل و املوافقة عل .4

 حكمهم من داخل الجامعة، عن النصاب املقرر.  

التوصية بحصول عضو هيئة التدريس على إجازة تفرغ علمي ملدة عام دراس ي، بعد مض ي خمس سنوات   .5

ملدة فصل دراس ي واحد بعد مض ي ثالث سنوات من    من تعيينه أو من تمتعه بإجازة تفرغ علمي سابقة، أو 

 تعيينه  أو من تمتعه بإجازة تفرغ علمي سابقة. 

 عضو هيئة التدريس خالل التفرغ العلمي.   النظر في التقرير  املقدم عن إنجازات  .6

في الجهات الحكومية أو  .7 التوصية باملوافقة على عمل عضو هيئة التدريس بصفة مستشارة غير متفرغة 

 ع الخاص أو املنظمات اإلقليمية أو الدولية. القطا

التي تعقد د .8 في املؤتمرات والندوات  التدريس  باملوافقة على مشاركة عضو هيئة  أو  التوصية  اململكة  اخل 

 خارجها. 

 التوصية بندب عضو هيئة التدريس ومن في حكمه للعمل لدى الجهات الحكومية.  .9

 ي حكمه. التوصية بإعارة خدمات عضو هيئة التدريس ومن ف .10

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

 اململكة.التوصية بإيفاد عضو هيئة التدريس للتدريس خارج  .12
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العطلة   .13 خالل  جامعته  غير  جامعة  في  بحوث  إلجراء  بالسفر  التدريس  هيئة  لعضو  بالسماح  التوصية 

 الصيفية. 

إلى آخر داخل الكلية  ي حكمه في نطاق تخصصه العلمي من قسم  التوصية بنقل عضو هيئة التدريس ومن ف .14

 نفسها.

 ها. التوصية بنقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه من الكلية وإلي .15

 التوصية بنقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه إلى وظيفة خارج الجامعة. .16

 قاعد املبكر بناء على طلبه. التوصية بقبول استقالة عضو هيئة التدريس ومن في حكمه أو إحالته إلى الت  .17

 الستين عاما لفترة او فترات حتى بلوغها سن الخامسة والستين .  االتوصية بتمديد خدمات من تجاوزو  .18

 التوصية باالستعانة بأساتذة غير متفرغين ملدة ال تزيد عن سنتين قابلة للتجديد. .19

العلمية التي كان عليها، فإن لم يكن من    التوصية بمنح األستاذ غير املتفرغ مكافأة تعادل أول مربوط الرتبة  .20

مربوط رتبة أستاذ بقين يحدد مجلس الجامعة مقدار املكافأة بما ال يتجاوز أول أعضاء هيئة التدريس السا

 مساعد. 

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

الحد األع .22 تجاوز  بتوظيف من  للعمر من  التوصية  التدريس  ألى  هيئة  سعوديين )ستين سنة  الير  غعضاء 

نوات لألساتذة املساعدين، وثالث ميالدية( في حدود عشر سنوات لألساتذة واألساتذة املشاركين، وخمس س

 سنوات للفئات األخرى.

د أقص ى سعوديين ومن في حكمهم ، بحالعضاء هيئة التدريس غير  التوصية بزيادة مكافأة نهاية الخدمة أل  .23

 ريال( . 100.000تجاوز اإلجمالي مبلغ )( على أن ال ي100%)

ن في غير التدريس الجامعي إذا كانت في سعودييالعضاء هيئة التدريس غير  التوصية باحتساب الخبرات أل  .24

 مجال التخصص وبعد املؤهل العلمي الذي تم التعاقد معه على أساسه ، بواقع سنة لكل سنتين.

ن تتحمل الجامعة أي  أسعودي ، مؤتمًرا أو ندوة علمية دون  ال  هيئة التدريس غير  التوصية بحضور عضو .25

 نفقات.

   شؤون الدراسات العليا 

اململكة   .١ )داخل  واملحاضرات  املعيدات  بابتعاث  إنهاء أالتوصية  أو  لهن  والتمديد   ) خارجها  و 

 بعثاتهن .

بلد الدراسة وفق ما يتم رفعه  التوصية باملوافقة على تغيير املبتعثة لتخصصها أو جامعتها أو   .٢

 من مجلس القسم.

 الت التالية :  التوصية بإيقاف مخصصات املبتعثة في الحا .٣

 ة العلمي ة ذا حصلت على الدرجإ. 

 رت تخصصها أو جامعتها أو مقر دراستها من دون موافقة  مجلس الجامعة .  إ  ذا غيَّ
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 ي الحاالت التالية:بانهاء بعثة املبتعثة بناء على توصية مجلس القسم ف ة التوصي .٤

  وفقا للتقارير املتعلقة بسير دراستها.   عدم قدرتها على مواصلة  الدراسة 

  نهاء البعثة والعودة للمملكة .إطلب 

   .خالفت األنظمة أو التعليمات أو امتنعت عن تنفيذها 

  .لم تحصل على املؤهل املطلوب في املدة املحددة 

 الدراسة من دون عذر مقبول.  اذا ثبت توقفها عن الدراسة أو تركت مقر 

مبتعثات الكلية املتعثرات في دراستهم بعد مض ي نصف املدة، الدارة االبتعاث بوكالة الرفع بتقرير عن حالة   .5

 الجامعة للدراسات العليا . 

 إعداد تقرير سنوي مفصل عن وضع االبتعاث في الكلية يتم رفعه ملجلس الجامعة. .6

 واحدة .   ةملر  ة علمية للمبتعثالتوصية باملوافقة على الرحلة ال .7

 العامالت بوظائف غير تدريسية . أواريات التوصية بابتعاث االد .8

ورفعها ملجلس  األكاديمية  االطالع على املشروع التفصيلي عن برامج الدراسات العليا املقترحة من قبل االقسام   .9

 عمادة الدراسات العليا . 

 . لوم واملاجستير والدكتوراه (التوصية بمنح الدرجات العلمية ملرحلة ) الدب .١0

 للقبول بمرحلة املاجستير بناء على توصية القسم املختص.التوصية بإضافة شروط  .١١

 التوصية بإضافة شروط للقبول بمرحلة الدكتوراه بناء على توصية القسم املختص.  .١٢

توصية مجلس التوصية بقبول الطالبة لدراسة املاجستير أو الدكتوراه في غير مجال تخصصها بناء على   .١٣

 القسم.

 أعلى بناء على  .١٤
ً
التوصية بمنح الطالبة فرصة إضافية واحدة لفصل دراس ي واحد أو فصلين دراسيين كحدا

 توصية مجلس القسم في حال انخفاض معدلها التراكمي عن جيد جًدا. 

ملبنية على التوصية بمنح الطالبة فرصة إضافية ال تزيد عن فصلين دراسيين بناء على توصية مجلس القسم ا .١5

ا املحددة تقرير  للمدة  األقص ى  الحد  الدرجة خالل  على  في حال عدم حصولها  الطالبة  رسالة  على  ملشرف 

 للحصول عليها.

التوصية بقبول تحويل الطالبة إلى الجامعة من جامعة أخرى معترف بها بناء على توصية مجلس القسم، مع   .١6

 مراعاة شروط التحويل. 

الوحدات   .١7 بمعادلة  درست التوصية  التي  على الدراسية  بناء  بها  معترف  أخرى  جامعة  من  املحولة  الطالبة  ها 

 توصية مجلس القسم. 

التوصية بتحويل الطالبة من تخصص داخل الجامعة إلى أحد تخصصات الكلية مع مراعاة شروط القبول   .١8

 وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية بناء على توصية مجلس القسم. 

 ول على الدبلوم ومسمى الشهادة بناء على اقترح مجلس القسم. ررات املطلوبة للحصالتوصية باقتراح املق .١9
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التوصية باملوافقة على االختبارات البديلة واملقررات التي تتطلب دراستها أكثر من فصل دراس ي في مقررات    .٢0

 الدراسات العليا، بناء على توصية مجلس القسم. 

وفق قواعد محددة لطالبة الدراسات    تعقده لجنة متخصصة   التوصية بإجراء اختبار تحريري وشفوي شامل  .٢١

 جميع املقررات املطلوبة بناء على توصية مجلس القسم.  االعليا بعد إنهائه

التوصية بزيادة إشراف عضو هيئة التدريس على الرسائل العلمية إلى خمس رسائل بناء على توصية مجلس  .٢٢

 القسم.

رف من االستمرار أو وفاته أو انتهاء خدمته  حال عدم تمكن املش  املوافقة على مشرف بديل على الرسالة في .٢٣

 بالجامعة، بناء على اقتراح مجلس القسم. 

 التوصية بتشكيل لجنة املناقشة على الرسائل العلمية بناء على توصية مجلس القسم.   .٢٤

ء ذا لم يمض على إلغالغي قيدها وتحديد املقررات التي يجب إعادة دراستها إأ التوصية بإعادة قيد الطالبة إذا   .٢5

 ستة فصول دراسية.  ة قيد الطالب

 التوصية بكتابة الرسائل الجامعية بلغة غير اللغة العربية مع تقديم ملخص واف باللغة العربية.  .٢6

العلمية في   شراف على الرسائل العلمية مشرفون من ذوي الخبرة املتميزة و الكفاية التوصية بأن يقوم على اإل  .٢7

 ة بناًء على توصية مجلس القسم. ر أعضاء هيئة التدريس بالجامعمجال البحث من غي
 

 أمينة مجلس الكلية 

هي إحدى أعضاء هيئة التدريس املكلفة بتنظيم أعمال مجلس الكلية وإعداد جدول أعماله وتوثيق   :التعريف

 .محاضره وتوصياته وتحرير قراراته 

 . ترتبط بعميدة الكلية  ي:االرتباط التنظيم

بتنفيذها،    جلس الكلية واللجان املنبثقة عنه في تنظيم اجتماعاته، وتبليغ  قراراته للجهات املختصة دة ممساع  ف:الهد

 . وحفظ الوثائق ذات العالقة بعمل املجلس

  :املهام

 . تلقي املوضوعات املطلوب عرضها على املجلس .١

 . عمال االجتماعات وتوجيه الدعوة ألعضاء املجلسأإعداد جداول  .٢

 ات التي ستعرض على املجلس وال تدخل في اختصاصات اللجان املنبثقة عنه. ات املوضوع إعداد مذكر  .٣

ألمانة ورفعها بعد اعتمادها  تسجيل وقائع الجلسات وإعداد محاضر االجتماعات بشكلها النهائي لالعتماد   .٤

 . مجلس الجامعة للعرض على مجلس الجامعة 

 .جلساستكمال اإلجراءات الخاصة بصرف مكافآت أعضاء امل .5

 . بالغ  ما يجب إبالغه منها للجهات املختصة إتلقي قرارات ومحاضر وتقارير مجلس الجامعة و  .6

 . نظمة واللوائح والتعاميم املتعلقة بالكلية حفظ قرارات مجلس التعليم العالي ومجلس الجامعة، واأل  .7
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 . القيام بأية مهام أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها .8

 

 

 

 

تهدف إلى اإلسهام في التحسن   التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمنرية لكلية هيئة استشا التعريف:

املستمر لبرامج الكلية األكاديمية وفق متطلبات سوق العمل وتوجيه سياساتها املستقبلية وتقويم خططها  

 والتواصل مع القطاعات العامة والخاصة. االستراتيجية 

 . الكلية  مرتبط بعميدة :االرتباط التنظيمي
 

  تشكيل املجلس االستشاري 

  ويعتمد  يرشح مجلس الكلية أعضاء املجلس على أال يقل عن سبعة أعضاء 
ً
وال يزيد عن إحدى عشر عضوا

 التشكيل من معالي رئيسة الجامعة حسب املعايير التالية:  

  :يكون تشكيل املجلس على النحو التالي 

 .عميدة الكلية  ▪

 .والبحث العلميدراسات العليا وكيلة الكلية لل ▪

 .الكلية للتطوير والجودةوكيلة   ▪

سبعة إلى إحدى عشر من ذوي الخبرة من داخل اململكة أو خارجها ويكون من بينهم بعض خريجات   ▪

 .الكلية املتميزات

 .الرئيسة ونائبتها وتكون وكيلة الكلية للتطوير والجودة أمينة للمجلسيختار املجلس في جلسته األولى   ▪

 مرتين  دعوة من رئيسته يجتمع املجلس ب ▪
ً
 .على األقل سنويا

يجوز عقد جلسات املجلس داخل الكلية أو خارجها كما يجوز له دعوة من يرى من خارج املجلس  ▪

 .لحضور جلساته 

 تكون عضوية املجلس سنتين قابلة للتجديد. ▪

 يمنح أعضاء املجلس شهادة تقدير عند انتهاء مدة عضويتهم في املجلس.  ▪

 مجلس الكلية. س االستشاري على تعرض توصيات املجل ▪
 

  املجلس االستشاري مهام 

 تقديم مقترحات بشأن كل ما يخدم استشراف مستقبل الكلية. .١

 تقديم سبل تعميق الشراكة بين الكلية واملجتمع املحلي والعاملي. .٢

 االسهام في تطوير البرامج واملناهج وفق متطلبات سوق العمل. .٣

 . ية للكلية الخطة االستراتيجاالسهام في تنفيذ  .٤

 املجلس االستشاري لكلية التربية 
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 تقديم مقترحات من شأنها توفير الدعم املادي واملعنوي للكلية. .5

حلول   .6 إيجاد  بهدف  املجتمع  وقطاعات  الكلية  بين  مشتركة  مشروعات  إلقامة  للتنسيق  آلية  وضع  في  االسهام 

 ملشكالت املجتمع بصورة تكاملية.

 اقتراح أساليب لتوفير مصادر تمويل ملشروعات الكلية التطويرية. .7

 املجلس هيئة استشارية توصياته مرشدة للكلية وليست ملزمة لها. س االستشاري:يات املجلحصال 

 

 

 

، ويكون التعيين ملدة سنتين قابلة للتجديد. تم تعيينها بقرار من وزير التعليمهي عضوة هيئة تدريس بالكلية    التعريف:

األ الشؤون  إدارة  الكلية  عميدة  واملال   كاديمية تتولى  نظاواإلدارية  وفق  للكلية  ولوائحه،  ية  العالي  التعليم  مجلس  م 

 شامال عن الكلية،  
ً
والقواعد والتعليمات الصادرة من الجامعة. وتقدم إلى رئيسة الجامعة في نهاية كل عام جامعي تقريرا

 عضاء مجلس الجامعة . أوهي احدى 

 

  .عليميةلشؤون التترتبط بوكيلة الجامعة ل :االرتباط الوظيفي

 ةدة الكليمهام عمي : 

 تنفيذ قرارات مجلس الجامعة فيما يتعلق بالكلية.  .١

 تطبيق لوائح وأنظمة مجلس التعليم العالي. .٢

 عقد شراكات ع الجهات املحلية والعاملية ذات العالقة.  .٣

 إعداد الخطة الخمسية والسنوية للكلية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.  .٤

ة واالعتماد األكاديمي في الكلية ومتابعة  اري وتطبيق معايير الجودالتطوير األكاديمي واإلداإلشراف على عمليات   .5

 تنفيذها بعد اعتمادها. 

اإلشراف على سير العملية التعليمية في الكلية من بدايتها وحتى اعتماد النتائج وحل جميع املشكالت التي قد  .6

 تطرأ أثناء عملية التنفيذ.

معيدين( بالتنسيق مع  -ضرينمحا-يئة التدريس )أساتذةياجات الكلية من أعضاء هاإلشراف على تحديد احت .7

 األقسام األكاديمية. 

 التنسيق مع اإلدارة العامة للموارد البشرية الستقطاب احتياجات الكلية من أعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية.  .8

 ديمها.اإلشراف على الخدمات املقدمة لطالبات الكلية والتأكد من جودة تق .9

رامج الدراسات العليا والبحث العلمي في الكلية ومتابعة تنفيذها بعد د خطط ومشاريع وباإلشراف على إعدا .١0

 اعتمادها. 

 اإلشراف على مختلف النشاطات الطالبية بالكلية.  .١١

 عميدة الكلية
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جلساته  رئاسة مجلس الكلية واإلشراف على تنظيمه والدعوة لحضور جلساته وتنفيذ قراراته وإرسال محاضر   .١٢

 رئيسة الجامعة. ىإل

 جلس االستشاري للكلية وتنفيذ توصياته.عمال املتنسيق أ .١٣

 رئاسة املجلس الطالبي للكلية واإلشراف عليه وفق الئحة املجالس الطالبية في الجامعة. .١٤

عمادة   .١5 مع  والتنسيق  واملوظفين  التدريس  هيئة  ألعضاء  التدريبية  االحتياجات    األكاديميتطوير  التحديد 

 . اجاتيحهن للبرامج التي تلبي تلك االحتيلترش

للشئون   .١6 الجامعة  لوكيلة  ورفعها  تطويرها  واقتراحات  وإنجازاتها  الكلية  نشاطات  عن  دورية  تقارير  إعداد 

 .التعليمية 

 .اإلشراف على الوحدات اإلدارية املرتبطة بها مباشرة  .١7

 األكاديمية ومديرات الوحدات التابعة لها.تقويم أداء وكيالت الكلية ورئيسات األقسام  .١8

 شاري للكلية وتنفيذ توصياته.املجلس االستتنسيق أعمال  .١9

 العالقات الداخلية للكلية والخارجية .  تعزيز .٢0

 املحافظة على ممتلكات الكلية الثابتة واملنقولة. .٢١

 اإلشراف على تخطيط وإعداد ميزانية الكلية السنوية.  .٢٢

 تشكيل اللجان الالزمة ألداء أعمال الكلية.   .٢٣

  رئيسة ي في الكلية ورفعه إلى  معالي  ة واألداء األكاديمي واإلداري والبحثإعداد تقرير دوري شامل عن سير الدراس .٢٤

 الجامعة ونسخة لوكيلة الجامعة للشؤون التعليمية. 

التعليمة عن كل ما يقع من عضو هيئة   .٢5 للشؤون  الجامعة  في حكمه من إخالل الرفع لوكيلة  التدريس ومن 

 .  بالعمل أو أي مخالفات أخرى ترى ضرورة التبليغ عنها

 الرفع بالقضايا التأديبية الخاصة بالطالبات لعمادة شؤون الطالبات .  .٢6

 مجلس الكلية من مهامه.   االقيام بما يفوضه إليه .٢7

 تمثيل الكلية داخل الجامعة وخارجها.   .٢8

 خرى تكلف بها في مجال اختصاصها .  أي مهام أالقيام ب .٢9
 

  ما يلي: عميدة الكلية ختصاصات اصالحيات و 

الكل ▪ مجلس  تنفيرئاسة  ومتابعة  واإلدارية  ية  املالية  الكلية  أعمال  وتسيير  عليها  املوافقة  بعد  قراراته  ذ 

 واألكاديمية. 

أمينها ومتابعة ما يوافق  تحديد احتياجات الكلية من الكفايات البشرية واألجهزة واملعامل ونحوها وطلب ت ▪

 .عليه حتى يتم تركيبه واستخدامه 

 . ال االختبارات عند الحاجة إليهااصدار القرارات الالزمة لتنظيم أعم ▪
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تحديد األعداد املرشحة للقبول في كل فصل دراس ي بناء على ما تجريه الكلية من دراسة ومراجعة وعرض  ▪

 .ذلك على مجلس الكلية ومن ثم العرض لوكلية الجامعة 

 من تاريخ وص  15املصادقة على قرارات مجالس األقسام أو إبداء املالحظة عليها خالل   ▪
ً
ولها إليه على  يوما

.أال يرتب على ذلك ا
ً
 لتزامات غير متوفرة في ميزانية الجامعة أو غير موافق عليها مسبقا

العلمي   ▪ البحث  في دعم مسيرة  دورها  تفعيل  والعمل على  الكلية  قبل مجلس  لألبحاث من  لجان  تكوين 

 بالكلية.

بأعضاء هيئة   ▪ في مجال االستعانة  أو املوافقة على طلب الجهات الحكومية  التدريس إللقاء محاضرات 

االشتراك في الندوات والحلقات التي تنظمها تلك الجهات داخل اململكة على مسؤوليتها على أال يؤثر ذلك  

 مل الجامعة أي مصاريف مالية. حعلى أدائهم في الكلية وعدم ت

 ملا تقض ي به النظام واللوائحئيسات الكلية ور يالت  ترشيح أو اعفاء وك ▪
ً
 . األقسام وفقا

وكيالت الكلية وفق اختصاص كل وكيلة بما يسهم في تيسير العمل وتسريع   تفويض بعض صالحياتها إلى ▪

 اإلجراءات وتسهيلها.

 اعتماد الصرف من السلفة املخصصة للكلية وفق ما يصدر من تعليمات في كل سنة مالية.  ▪

 لألنظمة إصدار القرارات والتعاميم الداخلية التي يقتضيها حسن سير العمل بالكلي ▪
ً
 واللوائح.ة وفقا

إبالغ   ▪ مع  الكلية  ملنسوبات  واالستثنائية  واالضطرارية  العادية  اإلجازة  منح  للموارد  اعتماد  العامة  اإلدارة 

 وفًقا للنظام. لبشرية ا

 تشكيل اللجان املختلفة على مستوى الكلية.  ▪

 اعتماد تقارير تقويم األداء ملنسوبات الكلية.  ▪

 بات الكلية. ي والخارجي ملنسو التوصية بالتكليف الداخل ▪

 التوصية بالتكليف بالعمل خارج الدوام الرسمي ملنسوبات الكلية. ▪

 التوصية بحضور منسوبات الكلية للدورات التدريبية داخل الجامعة وخارجها.  ▪

 األكاديمية. التوصية بإنهاء عقود أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين بالتنسيق مع رئيسات األقسام ▪

الدراسات العليا على أال تتجاوز مدة التأجيل   ة القسم املختص على تأجيل قبول طالبمجلس  موافقة  اعتماد   ▪

 فصلين دراسيين.  

 اعتماد موافقة مجلس القسم املختص على حذف طالبة الدراسات العليا جميع مقررات الفصل الدراس ي.  ▪

 خر داخل الكلية.  آاملوافقة على تحويل الطالبة من تخصص إلى تخصص  ▪

 ى السماح للطالبة بالدراسة كطالبة زائرة.املوافقة عل ▪
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 مديرة مكتب العميدة 

 موظفة من الكادر اإلداري للكلية تكون على دراية ومعرفة بأسلوب سير العمل اإلداري. :لتعريفا

 . ترتبط مباشرة بعميدة الكلية  :االرتباط التنظيمي

 :ملهاما

جميع   .١ ومتابعة  لاستقبال  الواردة  الالخطابات  فيها  بما  وخارجها لعميدة  الكلية  داخل  من  السرية  خطابات 

ومراجعتها وعرضها على العميد وإحالة املعامالت الصادرة من مكتب العميدة إلى اإلدارات واألقسام األكاديمية  

 واملسؤوالت في الكلية عن طريق السكرتارية بعد توقيعها من العميدة.

وتصديرها للجهة املوجهة لها بعد توقيع  علق باألمور العاجلة والسرية  اإلجابات حسب التوجيه فيما يتإعداد   .٢

 العميدة عليها. 

 اإلشراف على الوحدات اإلدارية املرتبطة باملكتب والتنسيق فيما بينها بما يضمن حسن سير العمل. .٣

بات املطلوبة لها في عقدها واتخاذ كافة الترتي   إعداد املكاتبات والدعوات لالجتماعات التي ترغب عميدة الكلية  .٤

 ومتابعتها. 

 تنظيم وحفظ املراسالت واألوراق الخاصة باملكتب بالطريقة التي تسهل استرجاعها واالستفادة منها.  .5

 .متابعة جميع املعامالت التي توجه عميدة الكلية بمتابعتها وإعداد التقارير الالزمة بذلك .6

لتعليماااستقب .7  
ً
وفقا بشأنها  الالزمة  واتخاذ اإلجراءات  العميدة  ملكتب  الواردة  الهاتفية  االتصاالت  ت عميدة ل 

 . الكلية في هذا الشأن

 . عميدة الكلية بإجرائها اإجراء االتصاالت الهاتفية التي تكلفه .8

بعة الحاالت التي يقتض ي األمر إحالة املكاتبات التي توجهها عميدة الكلية إلى الوحدات التنظيمية املعنية ، ومتا .9

 . متابعتها

 . واملراجعات وترتيب عملية مقابلتهن لها  استقبال زوار عميدة الكلية من املسئوالت واملوظفات .١0

 . اإلعداد لزيارات عميدة الكلية املحلية والخارجية واتخاذ كافة الترتيبات الالزمة إلتمام الزيارة بنجاح .١١

 . في املناسبات املختلفة والرد على التهاني الواردة إعداد بطاقات وخطابات التهاني .١٢

 . ميدة الكليةوانجازاته واقتراحات تطويره ورفعها لع إعداد  تقارير  دورية عن نشاطات املكتب .١٣

 . اكلف بها في مجال اختصاصهتالقيام بأية مهام أخرى   .١٤

 والرفع بها لإلدارة العامة للموارد البشرية. اإلشراف على إتمام تقارير األداء الوظيفي ملنسوبات الكلية  .١5

 اإلشراف على سكرتارية العميدة وتقسيم العمل بينهن. .١6

 الخطابات والتقارير حسب توجيهات العميدة ومن ثم عرضها عليها.بتحرير القيام  .١7

 مكتب عميدة كلية التربية
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 القيام بأي مهام مستجدة أو ماتكلف به من قبل العميدة ويندرج في مجال اختصاصها.  .١8
 

 سكرتارية مكتب العميدة 

 اعلية.موظفات من الكادر اإلداري يقدمن الخدمات التي تساعد العميدة على أداء عملها بكفاءة وف التعريف:

 . يرتبط بعميدة الكلية  :االرتباط التنظيمي

 :املهام

 استقبال اتصاالت العميدة الهاتفية وتحويلها وإرسالها.  .١

 اجتماعات العميدة باملسؤوالت في الكلية.مساعدة مديرة املكتب في تنسيق  .٢

حسب استالم الخطابات الشخصية الخاصة بالطالبات واملوظفات وأعضاء هيئة التدريس وتوجيهها  .٣

 التعليمات.

 اإلشراف على االجتماعات داخل املكتب وإعداد مجلس الكلية. .٤

 االختصاص.القيام بأي مهام مستجدة أو تكلف بها من قبل العميدة في مجال  .5

 

 

 مهام الوكالة : 

 إعداد الخطة السنوية للشؤون التعليمية في الكلية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.  .١

االختبارات للمرحلة الجامعية والتأكد من تطبيقها من ملنظمة لالئحة الدراسات و تنفيذ اللوائح والقواعد ا .٢

 قبل الوحدات التابعة لها.

اإلشراف على األقسام األكاديمية في الكلية والتنسيق فيما بينها لتحقيق التكامل واالستفادة القصوى من   .٣

 اإلمكانات املتاحة لها. 

 األكاديمية في الكلية.  لقواعد والتعليمات ذات العالقة بالشؤوناإلشراف على تطبيق األنظمة واللوائح وا .٤

لبات بالتنسيق مع األقسام األكاديمية وعمادة القبول والتسجيل  تحديد الطاقة االستيعابية للكلية من الطا .5

 بالجامعة.

أثناء   اإلشراف على سير الدراسة خالل الفصل الدراس ي في جميع أقسام الكلية ومعالجة أي مشكلة قد تطرأ .6

 .التنفيذ

 ي قصور .أمتابعة انتظام املحاضرات في القاعات والرفع ب .7

 والقبول والتحويل من الكلية وإليها وبين األقسام األكاديمية. تطبيق ضوابط التسجيل  .8

 اإلشراف على املتعاونات من خارج الكلية بنظام املكافأة باملحاضرة.  .9

 لة واألجهزة واملواد ومتابعة توفيرها.تحديد احتياج الشؤون التعليمية من القوى العام .١0

 

 وكالة الشؤون التعليمية
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عضو هيئة التدريس املكلفة باإلشراف على جميع املهام املتعلقة بسير العملية التعليمية بالكلية  هي  التعريف:

 وتطبيق اللوائح واألنظمة املرتبطة بذلك.

 . ترتبط بعميدة الكلية : االرتباط التنظيمي

 :ماملها

 الكلية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.     في  تعليمية وية للشؤون الة والسنالخمسي طإعداد الخط      .١

في الكلية والتنسيق فيما بينها لتحقيق التكامل واالستفادة القصوى من   كاديمية اإلشراف على األقسام األ       .٢

 . اإلمكانات املتاحة لها

  الكلية.العالقة بالشئون األكاديمية في  نظمة واللوائح والقواعد والتعليمات ذاتاإلشراف على تطبيق األ  .٣

ورفعها للجهات   كاديمية اقتراح برامج جديدة في الكلية أو تطوير البرامج القائمة بالتنسيق مع األقسام األ      .٤

 .املختصة لالعتماد، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها 

راس ي بالتنسيق مع األقسام اإلشراف على تكليف أعضاء هيئة التدريس باملواد واملقررات لكل فصل د .5

 يمية في الكلية. األكاد

اإلشراف على سير الدراسة خالل الفصل الدراس ي في جميع أقسام الكلية ومعالجة أي مشكلة قد تطرأ أثناء  .6

 . التنفيذ

 العام على إدارة االختبارات. اإلشراف  .7

 . تابعة توفيرهامن القوى العاملة واألجهزة واملواد وم تعليمية تحديد احتياجات الشئون ال .8

تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء الهيئة التعليمية واملوظفات في الشؤون االكاديمية والتنسيق مع  .9

 . عمادة  تطوير املهارات لترشيحهن للبرامج التدريبية التي تلبي تلك االحتياجات

 . يرها ورفعها لعميدة الكلية وانجازاتها واقتراحات تطو  تعليمية ون الإعداد تقارير دورية عن نشاطات الشئ .١0

 ختبارات. متابعة تنفيذ التعاميم الداخلية والخارجية فيما يخص أمور الطالبات واال  .١١

 بحث شكاوى الطالبات والرفع للعميدة بما يتطلب ذلك. .١٢

 اللوائح واألنظمة. استقبال املراجعات والرد على استفساراتهن ومساعدتهن ضمن حدود  .١٣

الكلية وتوجيه الخطابات والتعليمات الواردة   ى الخطابات الواردة من خارجإعداد اإلجابات املناسبة عل .١٤

 فيما يخص وكالة الشؤون التعليمية.

 اإلعداد ملجلس الكلية فيما يخص شؤون الطالبات واإلشراف على املذكرات التي تعرض فيه.  .١5

 ا في مجال اختصاصها. القيام بأية مهام أخرى تكلف به  .١6

 

 وكيلة الكلية للشؤون التعليمية
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 شؤون التعليميةصالحيات وكيلة الكلية لل: 

 ة .يالتنسيق مع وكالة الشؤون التعليمة بالجامعة فيما يخص الشؤون التعليم .١

تطبيق النظام الداخلي للعمل في وكالة الكلية للشؤون التعليمية واالختصاصات والتوصيف العام  .٢

 التنسيق بين الوحدات التابعة له.لواجبات العامالت بها وكيفية 

 لألنظمة واللوائح.التي يقتضيها حسن سير ا  إصدار القرارات الداخلية  .٣
ً
 لعمل في وكالة الكلية ووحداتها وفقا

 م أداء منسوبات الوكالة. ييتق .٤

 اعتماد اإلجازة االعتيادية واالضطرارية ملنسوبات الوحدات التابعة للوكالة.  .5
 

 لشئون التعليميةسكرتيرة وكيلة العميدة ل 

التعليمية بالكلية على أداء عملها   لخدمات التي تساعد وكيلة الشؤونموظفة من الكادر اإلداري تقدم ا :التعريف

 بكفاءة وفاعلية.

 . تعليمية ترتبط بوكيلة العميدة للشئون ال: االرتباط التنظيمي

 :املهام

 . وضبطها وعرضها عليها وتنفيذ توجيهاتها بشأنها لوكيلة استالم جميع املراسالت الواردة ل .١

 لتوجيهات إعداد املراسالت الصادرة و  .٢
ً
 . وكيلة ومتابعة إجراءات تصديرهاالفقا

 لتعليمات الوكيلة  الاستقبال االتصاالت الهاتفية الواردة ملكتب  .٣
ً
وكيلة واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها وفقا

 . في هذا الشأن

 . وكيلة بإجرائهااللهاتفية التي تكلفها إجراء االتصاالت ا .٤

وكيلة في عقدها واتخاذ جميعا الترتيبات املطلوبة لتنظيم الب إعداد الدعوات لالجتماعات التي ترغ .5

 . انعقادها

 . وكيلة وذلك حسب توجيهاتهالإعداد الردود على املكاتبات التي ترد ل .6

تنظيمية املعنية داخل الكلية ومتابعة الحاالت التي وكيلة إلى الوحدات الالإحالة املكاتبات التي توجهها  .7

 . يقتض ي األمر متابعتها

 وكيلة من املسؤوالت واملوظفات واملراجعات ونحوهم وترتيب عملية مقابلتهم لها. الاستقبال  زوار       .8

 . وكيلة واتخاذ جميع الترتيبات الالزمة إلتمام الزيارة بنجاحالاإلعداد لزيارات       .9

 . تنظيم وحفظ املراسالت واألوراق بالطريقة التي تسهل استرجاعها واالستفادة منها .١0

 . وكيلة بمتابعتها وإعداد التقارير الالزمة بذلكالميع املعامالت التي تكلفها عة جمتاب .١١

 . واملواد واألدوات ومتابعة توفيرهاتحديد احتياجات السكرتارية من األجهزة  .١٢

إعداد تقارير دورية عن نشاطاتها وانجازاتها واقتراحات تطوير أدائها ورفعها لوكيلة الكلية للشئون  .١٣

 التعليمية. 
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 . قيام بأية مهام أخرى تكلف بها في مجال اختصاصهالا .١٤

 

 

 . ترتبط بوكيلة الكلية للشؤون التعليمية  :االرتباط التنظيمي

 :املهام

درجات   –جداول االختبارات    – التنسيق مع عمادة القبول والتسجيل في ما يختص بــ )التحويل بين األقسام   .١

 الطالبات(.

درجات الطالبات   –جداول االختبارات    – يختص بــ )الجداول الدراسية   ي ماالتنسيق مع األقسام األكاديمية ف .٢

 جداول االختبارات البديلة(  –

طي القيد   –االنقطاع    –االعتذار    – التأجيل    –التنسيق مع عمادة القبول والتسجيل في ما يختص بــ )الغياب   .٣

 الفرص االستثنائية( وفق اللوائح والقواعد املنظمة لذلك. –

 . األقسام األكاديمية لتحديد الطاقة االستيعابية للكلية من الطالبات يق معالتنس .٤

 التواصل مع الكليات املختلفة بخصوص طرح املقررات الحرة أو املشتركة أو األساسية لألقسام بكلية التربية.  .5

 التواصل مع األقسام األكاديمية بخصوص طرح املقررات الحرة للكليات الخارجية. .6

 ع القاعات املدخلة ومنع التعارض.اول مالجد  مراجعة  .7

 التنسيق للمقررات اإللكترونية من ناحية الجداول وقاعات االختبارات.  .8

 تبديل قاعات الشعب عند الحاجة وتثبيتها مع مكتب املتابعة والقسم املختص. .9

 الشعب.متابعة حالة الشعب خالل فترة التسجيل إلضافة أو حذف أو موازنة األعداد في  .١0

القاعات الدراسية من حيث عدد الكراس ي والتكييف وتقنيات التعليم و تعليق الجدول الدراس ي    تجهيز  متابعة  .١١

 لكل قاعة.

١٢. .
ً
 الرد على املراسالت البريدية الواردة يوميا

 داخل وخارج الكلية.  متابعة كل ما يخص اعمال  االختبارات .١٣

 .قع األصول الدرجات من وال طلبات مراجعة الدرجات والتأكد من صحة ااستقب .١٤

 .ل طلبات االختبار البديل وتسليم الطالبات النماذج الخاصة بذلكااستقب .١5

 .تصديق السجالت األكاديمية والتصديق على صور السجالت األكاديمية  .١6

 .توزيع الطالبات املتقدمات لالختبار على اللجان املختصة  .١7

 .إعداد قرارات املنذرات واملحرومات .١8

 .ختباراتتغيبات عن اال إعداد قرارات امل .١9

 .القيام بما يستجد من اعمال إدارية  .٢0

 

 وحدة التسجيل والجداول واالختبارات 
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 . ترتبط بوكيلة الكلية للشؤون التعليمية  :االرتباط التنظيمي

 :املهام

 تنفيذ برنامج لتوجيه الطالبات املستجدات حول أهمية اإلرشاد األكاديمي ونظام الدراسة واالختبارات.  .١

 ومساعدتهن. كاديمية واإلدارية ومتابعة املتعثكاديمية للطالبات لحل املشاكل األاملشورة األتقديم   .٢
ً
 رات دراسيا

 تشجيع املتفوقات ومساعدة الطالبات ذوات اإلعاقة والتوجيه بما يناسب حاالتهن.  .٣

٤.  .
ً
 عادال

ً
 اإلشراف على توزيع الطالبات على املرشدات األكاديميات توزيعا

وكيفية معالجته بالتنسيق مع إدارة    دراسة حاالت الطالبات ذوات التحصيل املتدني والتعرف على سياسة  .5

 . االرشاد الطالبي بالجامعة  

 .اإلشراف العام على املرشدات األكاديمية باألقسام ومتابعة ما يرفع لها من حاالت .6

في مساعدة الطالبة على مواصلة الدراسة    بث الوعي لدى الطالبات بأهمية وحدة االرشاد األكاديمي ودورها .7

 .الجامعية بسهولة 

 .اعات دورية مع املرشدات األكاديميات ملتابعة ومناقشة املوضوعات املتعلقة أو ما يستجداجتمعقد  .8

 . التأكد من تحديث سجالت الطالبات .9

 .وانجازاتها واقتراحات تطويرها ورفعها وحدةإعداد تقارير دورية عن نشاطات ال .١0

 . القيام بأية مهام أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها .١١

 

 

 . ترتبط بوكيلة الكلية للشؤون التعليمية  :تنظيمياالرتباط ال

 :املهام

 تقييم حالة التجهيزات واملرافق بشكل منتظم مع توفير الصيانة الوقائية والتصحيحية.  .١

 .التجهيزات املعملية واملختبراتتحديد احتياج  .٢

 .الجهات املعنية  إعداد الخطة التشغيلية لتطوير التجهيزات املعملية واملختبرات ، ومتابعة تنفيذها مع .٣

 .وضع الخطة التطويرية الالزمة ملتابعة صيانة التجهيزات املعملية واملختبرات بالكلية  .٤

 

 

 . وكيلة الكلية للشؤون التعليمية  :الوظيفياالرتباط 

 :املهام

 وحدة اإلرشاد األكاديمي 

 وحدة املعامل وتقنيات التعليم

 وحدة التدريب امليداني 
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 التنسيق واإلشراف على التدريب امليداني لطالبات البكالوريوس بالتنسيق مع األقسام األكاديمية. .١

قاإنشا .٢ العالقة  ء  الكلية وتعزيز  العالقة بتخصص طالبات  بالجهات الحكومية واألهلية ذات  عدة معلومات 

 معهم.

 بالجهات الحكومية واألهلية ذات العالقة بتخصص طالبات الكلية لتنسيق تدريب الطالبات.االتصال  .٣

 إعداد خطط التدريب بالتعاون مع األقسام االكاديمية.  .٤

 ق مع األقسام االكاديمية. تدريب للطالبات بالتنسيمتابعة تنفيذ وتقييم ال .5

 . الشؤون التعليمية إعداد تقارير دورية عن نشاطات اإلدارة وانجازاتها واقتراحات تطويرها ورفعها لوكيلة  .6

 . القيام بأية مهام أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها .7

 

 

 .وكيلة الكلية للشؤون التعليمية  :االرتباط التنظيمي

 :املهام

 . التوصيف الكامل للبرامج الدراسية اإلشراف على  .١

 .عمليات إقرار البرامج املستحدثة وتعديل البرامج الحالية مع الجهات ذات العالقة على لتنسيق ا .٢

 وإعداد تقارير وبيانات عنها. متابعة جميع البرامج الدراسية   .٣

 وتطويرها.  لهادة أو تعديدراسية جدييما يخص استحداث برامج  األكاديمية فالتنسيق مع األقسام  .٤

 رفع بها لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية.التأكد من جاهزية البرامج الدراسية لل .5

ليتم عرضها على مجلس   .6 الدراسية املكتملة  بالبرامج  باعتمادها وإقرار رفعها الكلية  إعداد مذكرة  للتوصية 

 ملجلس الجامعة.

 مجلس العمادة لرفعها إلى مجلس الجامعة.  إعداد مذكرة بالبرامج الدراسية املوص ى بها من .7

 رفع الخطط الدراسية للبرامج املستحدثة واملعدلة لعمادة القبول والتسجيل إلدخالها بالنظام األكاديمي. .8

 تدقيق الخطط الدراسية للبرامج املستحدثة واملعدلة على النظام األكاديمي. .9

.أرشفة ا .١0
ً
 والكترونيا

ً
 لبرامج والخطط الدراسية ورقيا

 تقييم الخطط الدراسية ملختلف التخصصات من خالل التغذية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس. .١١

ملتطلبات سوق العمل والتوصية في    اكتسبها الطالبـة أثناء دراستهتدراسة مدى مالئمة املعارف واملهارات التي   .١٢

 ضوء ذلك بتطويرها. 

وأسالدراسة مد .١٣ الدراسية  املقررات  محتوى  بين  التوافق  ومخرجات  ى  املقررات  أهداف  مع  التدريس  يب 

 م املتوقعة.التعلي

وتوصي .١٤ الدراسية  الخطط  ملفات  إليها  فتنظيم  الرجوع  وسهولة  سرعة  يكفل  بما  الدراسية  املقررات  ات 

 خاصة في عمليات نقل أو تحويل الطلبة من وإلى الكلية. 

 وحدة البرامج الدراسية
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 أعمال أخرى يكلف بها من قبل الرئيس املباشر. القيام بأي  .١5

 

 .وكيلة الكلية للشؤون التعليمية  :نظيمياط التاالرتب

 :املهام

 مساعدة املستفيدين على التعامل مع نظام إدارة التعلم اإللكتروني. .١

 اإللكتروني.وضع وتنفيذ خطط تفعيل استخدام نظام إدارة التعلم  .٢

 تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس التقنية للتعامل مع نظام إدارة التعلم اإللكتروني.  .٣

 تنسيق مع إدارة التعلم اإللكتروني فيما يتعلق بمشاريع التعلم اإللكتروني في الكلية. لا .٤

 هيئة التدريس له. إعداد التقارير واالحصائيات عن استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني وتفعيل أعضاء  .5

 القيام بأي أعمال تكلف بها الوحدة حسب اختصاصها. .6

 

 

 

راف على عمليات التطوير والجودة وتحقيق معايير االعتماد ريس املكلفة باإلشهي عضوة هيئة التد  التعريف:

األكاديمية وضبط جودة العمل داخل الكلية والعمل على  كاديمي في العملية التعليمية في األقسام والتقويم األ

 .تطوير وتحسين األداء في الجوانب كافة ونشر ثقافة الجود

 . ة الكلية ترتبط بعميد: االرتباط التنظيمي

 :املهام

 نشر ثقافة الجودة على مستوى الكلية.  .١

 اعتمادها. إعداد الخطة السنوية لوكالة التطوير والجودة ومتابعة تنفيذها بعد  .٢

 متابعة اإللتزام بمعايير ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في الكلية. .٣

 إعداد تقارير مؤشرات قياس األداء الخاصة بالكلية.  .٤

 التقارير الخاصة بالكلية. واإلحصاءات و  جمع املعلومات .5

 التخطيط للحصول على االعتماد البرامجي للبرامج الدراسية في الكلية.  .6

 املشاركة في إعداد الخطط التطويرية واإلستراتيجية للكلية. .7

 تحديث الدليل التنظيمي والوصف الوظيفي لوكاالت وإدارات ووحدات الكلية.  .8

 . وانجازاتها واقتراحات تطويرها ورفعها لعميدة  الكلية  وكالة طات الإعداد تقارير دورية عن نشا       .9

 . القيام بأية مهام أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها .١0

 

 وحدة التعلم اإللكتروني 

 وكالة التطوير والجودة
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 الكلية للتطوير والجودة  ةصالحيات وكيل 

 والجودة.  كاديميتشكيل فرق العمل واللجان في مشاريع االعتماد األ .١

 .التوصية بتعيين مشرفات الوحدات التابعة لها .٢

 الوكالة ونطاقها.مخاطبة الجهات ذات العالقة داخل وخارج الجامعة في اختصاص عمل  .٣

 لألنظمة واللوائح.  .٤
ً
 إصدار القرارات الداخلية التي يقتضيها حسن سير العمل في الوكالة ووحداتها وفقا

 يمي. ضمان الجودة واالعتماد األكادإعداد تقارير متابعة األداء ورفعها لعميدة الكلية وعمادة  .5

 تقييم أداء منسوبات الوكالة.  .6

 االعتيادية واالضطرارية ملنسوبات الوحدات التابعة للوكالة. اعتماد اإلجازة   .7
 

 ة للتطوير والجودة  كليسكرتيرة وكيلة ال 

 . للتطوير والجودةالكلية ترتبط بوكيلة : االرتباط التنظيمي

 :املهام

 . يذ توجيهاتها بشأنهارضها عليها وتنفوكيلة وضبطها وعلاستالم جميع املراسالت الواردة ل .١

 لتوجيهات  .٢
ً
 . وكيلة ومتابعة إجراءات تصديرهاالإعداد املراسالت الصادرة وفقا

 لتعليمات الوكيلة  الاستقبال االتصاالت الهاتفية الواردة ملكتب  .٣
ً
 وكيلة واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها وفقا

 . ة بإجرائهايل وكاللتي تكلفها إجراء االتصاالت الهاتفية ا .٤

 .وكيلة في عقدها واتخاذ جميع الترتيبات املطلوبة لتنظيم انعقادهاالإعداد الدعوات لالجتماعات التي ترغب   .5

 . وكيلة وذلك حسب توجيهاتهالإعداد الردود على املكاتبات التي ترد ل .6

توجهها   .7 التي  املكاتبات  الكال إحالة  داخل  املعنية  التنظيمية  الوحدات  إلى  التي وكيلة  الحاالت  ومتابعة  لية 

 . ايقتض ي األمر متابعته

 وكيلة من املسؤوالت واملوظفات واملراجعات ونحوهم وترتيب عملية مقابلتهم لها. الاستقبال  زوار         .8

 . وكيلة واتخاذ جميع الترتيبات الالزمة إلتمام الزيارة بنجاحالاإلعداد لزيارات       .9

 . تفادة منهاتنظيم وحفظ املراسالت واألوراق بالطريقة التي تسهل استرجاعها واالس .١0

 . وكيلة بمتابعتها وإعداد التقارير الالزمة بذلكالمتابعة جميع املعامالت التي تكلفها  .١١

 . ل اختصاصهاالقيام بأية مهام أخرى تكلف بها في مجا .١٢

 

 
 

 .طوير والجودةترتبط بوكيلة الكلية للت االرتباط التنظيمي:

 :املهام

 وحدة ضمان الجودة 
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 نشر ثقافة الجودة وتعزيزها على مستوى الكلية.متابعة خطط  .١

 الجودة ومدى االلتزام به.  ألتمتة عملياتلكتروني نظام إدارة الجودة اإل تفعيلمتابعة  .٢

 املتابعة والتنسيق لدعم وتدريب الكوادر البشرية بالكلية لرفع الكفاءة بما يضمن تحقيق الجودة.  .٣

 تابعة ترشيح أعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية في الكلية للدورات الداخلية والخارجية.تشجيع وم .٤

 –تقارير دورية عن ضمان جودة البرامج التعليمية )تقرير أداء عضو هيئة التدريس  ل  واإلعداداملتابعة   .5

األداء    –تقرير االستبانات   التعلم(  –تقرير مؤشرات  قياس مخرجات  بها    تقرير  لعمادة ضمان والرفع 

 الجودة لدعم اتخاذ القرارات املتعلقة بجودة العملية التعليمية.

 
 

 .ترتبط بوكيلة الكلية للتطوير والجودة االرتباط التنظيمي:

 :املهام

التعليم   .١ تقويم  هيئة  معايير  ضوء  في  التعليمية  البرامج  أداء  بتحسين  الخاصة  الخطط  وضع  متابعة 

 والتدريب والعمل على تنفيذها. 

وضعتها لعمل على متابعة تطبيق واستيفاء البرامج التعليمية ملعايير ومتطلبات االعتماد األكاديمي التي  ا .٢

 هيئة تقويم التعليم والتدريب لضمان جودة مؤسسات التعليم العالي واعتمادها. 

االعتم .٣ على  للحصول  التعليمية  البرامج  وتقدم  لتهيئة  الالزم  واملساندة  الدعم  تقديم  على  اد العمل 

 األكاديمي.

 متابعة زيارة خبراء وهيئات االعتماد األكاديمي للبرامج التعليمية. .٤

 ات تطوير املناهج الدراسية للبرامج التعليمية.متابعة عملي .5

 

 .ترتبط بوكيلة الكلية للتطوير والجودة االرتباط التنظيمي:

 :املهام

 ياس وتقويم أداء البرامج التعليمية.مساندة ومتابعة تنفيذ األقسام لتحقيق األهداف املتعلقة بق .١

متابعة األقسام لوضع خطط لتفعيل االستبانات للبرامج التعليمية لقياس مؤشرات األداء لبناء الخطط   .٢

 التطويرية ومتابعة تنفيذها. 

 متابعة مؤشرات أداء الخطة االستراتيجية للكلية ومدى تحققها.  .٣

 بنتائج مؤشرات األداء واالستبانات. تقديم التقارير الدورية والسنوية فيما يتعلق  .٤

 

 وحدة االعتماد األكاديمي 

 وحدة قياس األداء 
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هي عضو هيئة التدريس املكلفة باإلشراف على سير العملية التعليمية واألكاديمية والبحثية لطالبات   التعريف:

 الدراسات العليا ودعم البحث العلمي بالكلية. 

 :املهام

 ة تنفيذها بعد اعتمادها. الكلية ومتابعإعداد الخطة السنوية للدراسات العليا والبحث العلمي في  .١

 اإلشراف على الدراسات العليا في الكلية واختباراتها وأدائها.  .٢

 تنفيذ فعاليات البرنامج التعريفي لطالبات الدراسات العليا. .٣

 اإلشراف على تحديد احتياجات املكتبة العلمية من أوعية املعلومات املختلفة ومتابعة توفيرها.  .٤

 الدراسات العليا ومعالجة املشكالت التي قد تواجههن.  سير دراسة طالباتاإلشراف على  .5

 اإلشراف على متابعة التقدم الدراس ي ملبتعثات الكلية في الخارج.  .6

اإلشراف على إعداد خطة البحوث في الكلية بالتنسيق مع األقسام االكاديمية ومع عمادة البحث العلمي في  .7

 .ادهاالجامعة ومتابعة تنفيذها بعد اعتم

دورية  إعداد        .8 واقتراحات  وإحصائيات  تقارير  وانجازاتها  العلمي  والبحث  العليا  الدراسات  نشاطات  عن 

  ة. تطويرها ورفعها لعميدة الكلي

 ة مستمرة. فإعداد قاعدة بيانات لإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس بالكلية وتحديثها بص  .9

 . القيام بأية مهام أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها .١0

 ات وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي صالحي 

 التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في الجامعة فيما يخص طالبات الدراسات العليا. .١

 اعتماد نتائج االمتحانات للدراسات العليا. .٢

 لألنظمة وا  .٣
ً
 للوائح.إصدار القرارات الداخلية التي يقتضيها حسن سير العمل في وكالة الكلية ووحداتها وفقا

 يم أداء منسوبات الوكالة. يتق .٤

 اعتماد اإلجازة االعتيادية واالضطرارية ملنسوبات الوحدات التابعة للوكالة.  .5
 

  العلمي للدراسات العليا والبحث الكلية سكرتيرة وكيلة 

 . للدراسات العليا والبحث العلميالكلية ترتبط بوكيلة : االرتباط التنظيمي

 :املهام

 . وضبطها وعرضها عليها وتنفيذ توجيهاتها بشأنهاالكلية سالت الواردة لوكيلة استالم جميع املرا  .١

 لتوجيهات  .٢
ً
 . وكيلة ومتابعة إجراءات تصديرهاالإعداد املراسالت الصادرة وفقا

 وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي
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 لتعليمات الوكيلة في الل االتصاالت الهاتفية الواردة ملكتب  ااستقب .٣
ً
وكيلة واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها وفقا

 . الشأن هذا

 . وكيلة بإجرائهاالإجراء االتصاالت الهاتفية التي تكلفها  .٤

 . ها واتخاذ جميع الترتيبات املطلوبة لتنظيم انعقادهاوكيلة في عقدالإعداد الدعوات لالجتماعات التي ترغب  .5

 . لوكيلة وذلك حسب توجيهاتهالإعداد الردود على املكاتبات التي ترد  .6

وكيلة إلى الوحدات التنظيمية املعنية داخل الكلية ومتابعة الحاالت التي يقتض ي  الها  إحالة املكاتبات التي توجه .7

 . األمر متابعتها

 . وكيلة من املسئوالت واملوظفات واملراجعات ونحوهم وترتيب عملية مقابلتهم لهاالل زوار ااستقب .8

 . بنجاحوكيلة واتخاذ جميع الترتيبات الالزمة إلتمام الزيارة  الاإلعداد لزيارات  .9

 . تنظيم وحفظ املراسالت واألوراق بالطريقة التي تسهل استرجاعها واالستفادة منها .١0

 . وكيلة بمتابعتها وإعداد التقارير الالزمة بذلكالمتابعة جميع املعامالت التي تكلفها  .١١

 . القيام بأية مهام أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها .١٢

 

 

 .للدراسات العليا والبحث العلمي وكيلة الكلية  :التنظيمي االرتباط

 :املهام

 إعداد الخطة السنوية للمركز ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.  .١

 اإلشراف على سير االعمال البحثية املمولة ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ومساعدي الباحثين. .٢

 لعرضه على مجلسإعداد مشروع امليزانية السنوية لفعاليات   .٣
ً
املركز ورفعها إلى عمادة البحث    املركز تمهيدا

 العلمي.

 االتصال باألقسام األكاديمية وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على التقديم على برامج األبحاث املمولة.  .٤

والهيئات   .5 والجامعات  واملؤسسات  واملنظمات  الجمعيات  مع  والعلمية  الثقافية  والصالت  الروابط  توثيق 

 . مية املهتمة بمجال عمل املركزالعل

املؤتمرات وورش العمل وحلقات البحث واملحاضرات والندوات مثل  والفعاليات  العلمية    تنظيم األنشطة  .6

 .والدورات التدريبية بالتعاون مع الجهات ذات العالقة بالجامعة 

 .وانجازاته ورفعه إلى عميدة الكلية ركز إعداد تقارير دورية عن نشاطات امل .7

 

 

 . ة للدراسات العليا والبحث العلميكلية الترتبط بوكيل ي:االرتباط التنظيم

 :املهام

 مركز األبحاث 

 وحدة الدراسات العليا 
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 تنفيذ ومتابعة سياسة الجامعة والكلية للدراسات العليا.  .١

 التنسيق مع األقسام األكاديمية لتشكيل لجان مناقشة الرسائل العلمية.  .٢

 الدراسات العليا بالكلية. متابعة سير أعمال لجان  .٣

 .على برامج الدراسات العليا مية وعرضها على الفريق اإلشرافياستقبال مقترحات البرامج من األقسام التعلي .٤

 لعمادة الدراسات العليا وفق النماذج املعتمدة.  مقترحات برامج الدراسات العليا رفع  .5

 بليغها للجهات املختصة.حضور مناقشة الرسائل العلمية وتسجيل محاضر املناقشة وت  .6

 . ا وتقديم التسهيالت الالزمة لهنمتابعة سير دراسة الطالبات في الدراسات العلي .7

اقتراح تعيين مشرفات لطالبات الدراسات العليا بالتنسيق مع األقسام االكاديمية املختصة ورفعها للجهات   .8

 املختصة لالعتماد.

 . حضور مناقشة الرسائل العملية وتسجيل محاضر املناقشة وتبليغها للجهات املختصة  .9

 .ة ملالية للمشرفات على الرسائل العلمية وأعضاء لجان املناقشاستكمال إجراءات صرف املستحقات ا .١0

ال .١١ لوكيلة  ورفعها  العليا  الدراسات  برامج  في  الدارسة  سير  عن  دورية  تقارير  العليا   كلية إعداد  للدراسات 

 . والبحث العلمي

 القيام بأية مهام أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها.  .١٢

 

 

 .دراسات العليا والبحث العلميوكيلة الكلية لل االرتباط التنظيمي:

 :املهام

استالم طلبات حاالت االبتعاث الخارجي الجديدة لدراستها وتكمل مسوغات الطلب لعرضها على مجلس ي  .١

 القسم والكلية ومن ثم رفعها إلدارة االبتعاث .

تغيير الجامعة(  استالم طلبات املبتعثات الواردة من إدارة االبتعاث )ترقية بعثة _ تمديد _ تغيير التخصص و  .٢

 لعرضها على مجلس ي القسم والكلية ومن ثم رفعه الطلب إلدارة االبتعاث . ودراستها والتدقيق فيها

 متابعة تقارير املشرفين الخارجيين على املبتعثات.  .٣

 إعداد التقارير الالزمة عن املبتعثات.  .٤

 ملستجدات. وتحديثها حسب ابناء قاعدة بيانات ملبتعثات الكلية في الداخل والخارج  .5

 املبتعثات ومتابعة مواضيعهم وعرضها على مجالس األقسام والكلية. دراسة أوضاع  .6

 اإلشراف على متابعة التقدم الدراس ي ملبتعثات الكلية في الخارج وإعداد تقارير دورية بذلك. .7

 

 

 

 وحدة االبتعاث والتدريب
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 .وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي االرتباط التنظيمي:

 :املهام

قسام وعرضها على مجلس القسم ليتم عرضها على  مجلس الترقية والتعيين من األ استقبال طلبات .١

 الكلية. 

 قسام وعرضها على مجلس القسم ليتم عرضها على  مجلس الكلية. استقبال طلبات تحكيم الكتب من األ .٢

 استقبال طلبات التعاقد وعرضها على مجلس القسم ثم مجلس الكلية.  .٣

 وإلغاء التقاعد املبكر وعرضها على مجلس القسم ثم مجلس الكلية. طلبات التقاعد املبكر استقبال  .٤

 استقبال طلبات االستقالة والنقل وعرضها على مجلس القسم ثم مجلس الكلية.  .5

 .One Driveسحابة استكمال كافة املرفقات الخاصة ومراجعتها وتحميلها على  .6

 التعيين وتحكيم الكتاب.ت الخاصة بالترقية و طباعة الخطابات في تراسل وحفظ املعامال  .7

 كترونية)تراسل(. لخطابات اإلالراسالت و عبر املمتابعة أعمال الترقية والتعيين وتحكيم الكتب  .8

 تعميم اللوائح الخاصة بالترقيات والتعيين. .9

 إعداد اإلحصائيات والتقرير السنوي الخاص بالترقيات. .١0

 

 

 .حث العلميوكيلة الكلية للدراسات العليا والب االرتباط التنظيمي:

 :املهام

واالتصال .١ العلمي  التفرغ  معامالت  مرفقاتها  وتقاريرها  العلمي  معالجة  ومراجعة  استكمال و   ومصروفاتها 

 وتحميل املرفقات على 
ً
 ألمانة املجلس العلمي .التابع   One Driveسحابة توقيعاتها الكترونيا

  ومصروفاتها ومراجع  العلمي وتقاريرها  االتصالمعالجة معامالت   .٢
ً
ة مرفقاتها واستكمال توقيعاتها الكترونيا

 .ألمانة املجلس العلميالتابع   One Driveسحابة وتحميل املرفقات على 

األ  .٣ ومشاركة  والخارجية تنسيق حضور  الداخلية  املؤتمرات  في  للدراسات    عضاء  الجامعة  لوكيلة  وارسالها 

 العليا والبحث العلمي . 

 وارسالها لعمادة البحث العلمي. ألعضاء والطالباتالباحثين  ل اعداد خطابات تسهيل املهمات البحثية  .٤

 . تراسل( –)البريد االلكتروني   معالجة املراسالت الخاصة بالبحث العلمي .5

ا .6 بالبحوث  املتعلقة  االستراتيجية  والخطة  السنوية  والتقارير  االحصائيات  األاعداد  من  قسام  ملعتمدة 

 . التعليمية 

 ميز ألعضاء هيئة التدريس في النشر املصنف.لجنة مكافأة التتنسيق أعمال  .7

 كراس ي البحث بالكلية.اإلشراف على  .8

 وحدة شؤون أعضاء هيئة التدريس

 وحدة البحث العلمي
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 .وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي االرتباط التنظيمي:

 :املهام

وأعضاء هيئة التدريس في  األكاديمية  حديد احتياجات املكتبة من أوعية املعلومات بالتنسيق مع األقسام  ت .١

 . الكلية 

 . يد املكتبة بأوعية املعلومات املطلوبة بالتنسيق مع عمادة شئون املكتبات بالجامعة تزو  .٢

 . تنظيم مقتنيات املكتبة وفق قواعد التصنيف والفهرسة املعتمدة .٣

 .تيسير االطالع على أوعية املعلومات و االستفادة منها من خالل الحجز واإلعارة وبث املعلومات  .٤

 . بة من التلف والضياعاملحافظة على مقتنيات املكت .5

 . باهتماماتهنمساعدة الباحثات في الحصول على مصادر املعلومات ذات العالقة  .6

للدراسات العليا    الكليةإعداد تقارير دورية عن نشاط املكتبة وانجازاتها واقتراحات تطويرها ورفعها لوكيلة  .7

 والبحث العلمي.

 . االقيام بأية مهام أخرى تكلف بها في مجال اختصاصه .8

 

 

 . بعميدة الكلية   ترتبط: االرتباط التنظيمي

 :ماملها

 اإلشراف على مختلف النشاطات الطالبية بالكلية.  .١

 دعم طالبات الكلية وتنمية مهاراتهن وابداعاتهن.  .٢

 تنفيذ فعاليات األسبوع التعريفي بالكلية. .٣

 تشكيل واعتماد لجان النشاطات الطالبية بالكلية.  .٤

 الطالبية. ابعة إلدارة الشؤون  اإلشراف على الوحدات الت .5

 .الكليةلعميدة إنجازات وحدات الشؤون الطالبية وتقديم اقتراحات تطويرية ورفعها إعداد تقارير دورية عن  .6

 . اختصاصهاالقيام بأي مهام أخرى تكلف بها في مجال   .7

 

 

 . الطالبية ترتبط بمديرة إدارة الشؤون  االرتباط التنظيمي:

 :املهام

 ية صديقة للطالبات تمكنهن من النمو املتكامل. تهيئة بيئة جامع .١

 وحدة مصادر التعلم 

 إدارة الشؤون الطالبية

 وحدة التوجيه واإلرشاد النفس ي واإلجتماعي 
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 تقديم املساندة والدعم واالستشارات النفسية واالجتماعية املتخصصة للطالبات. .٢

بالهوية   .٣ واالعتزاز  والوطن  للجامعة  االنتماء  روح  وتنمية  االيجابية  وامليول  واالتجاهات  القيم  تنمية 

 اإلسالمية. 

 ة واالضطرابات السلوكية.تشخيص وتقويم وعالج املشكالت النفسي .٤

 وتقديم املساعدة واملتابعة لرفع كفاءتهن وتحسين مستوياتهن. .5
ً
 رعاية الطالبات املتعثرات دراسيا

 عمل الجوالت امليدانية لرصد الظواهر السلوكية.  .6

 وحصرهن وعمل دراسة لتقديم املعونة لهن.استقبال حاالت الطالبات الالتي بحاجة لإلعانة املادية  .7

 ذار املتغيبات ألسباب اجتماعية ونفسية وأسرية. رفع أع .8

 

 

 . ترتبط بمديرة إدارة الشؤون الطالبية  االرتباط التنظيمي:

 :املهام

 اجراءات.تسهيل مهام طالبات املجلس االستشاري الطالبي وما يتطلبه ذلك من  .١

 كاملة.لية املتبعة للطالبة للحصول على حقوقها التوعية بالحقوق الطالبية وبال .٢

 والعمل على حلها وفق لوائح وانظمة الجامعة. استقبال شكاوي الطالبات  .٣

 ط للطالبات املسجالت في البرنامج.العمل على برنامج التشغيل الطالبي ومطابقة الشرو  .٤

 توجيه ومتابعة طالبات التشغيل الطالبي. .5

 لهن.  إدخال ساعات العمل اليومية في برنامج التشغيل لكل طالبة وطباعة شهادات الخبرة .6

 استالم عقود تأجير الخزائن من عمادة شؤون الطالبات. .7

 تأجير وتجديد الخزائن للطالبات.  .8

 رادات املالية للخزائن. استالم وإيداع وصرفه اال  .9

 فتح وبرمجة الخزائن للطالبات. .١0

 حصر وبرمجة الخزائن نهاية كل فصل دراس ي.  .١١

 وانجازاتها.  للوحدةعداد التقرير السنوي إ .١٢

 

 

 . ترتبط بمديرة إدارة الشؤون الطالبية  لتنظيمي:االرتباط ا

 املهام

 تفعيل األنشطة والفعاليات واملسابقات املعتمدة في الخطة الالمنهجية لألنشطة الطالبية.   .١

 املشاركة في املناسبات املختلفة داخل الكلية وخارج الكلية فيما يخص الطالبات فقط.  .٢

 وحدة الدعم الطالبي 

 وحدة النشاط الطالبي 
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 اإلشراف على األندية الطالبية.   .٣

 عمادة شئون الطالبات.اليات املرتبطة باملناسبات الوطنية باملشاركة مع تفعيل الفع .٤

 تفعيل األيام العاملية الخاصة بعمادة شئون الطالبات.  .5

 

 

 ترتبط بمديرة إدارة الشؤون الطالبية.: االرتباط التنظيمي

 :املهام

 تنظيم وتقديم حملة تعريفية بالسجل املهاري.  .١

 املجاالت األساسية.صنيفات الشهادات في تعريف الطالبات بضوابط وت  .٢

 الذاتية لتحقيق الريادة في زيادة نسبة التوظيف.  نواثراء سيرته مهاراتهنعلى تنمية  الطالباتتحفيز  .٣

 للمهارات املكتسبة.  جمع عدد الساعاتو  بيانات املدخلة بالنظامالتفاصيل تدقيق  .٤

 الطالبات. عمادة شؤون مطابقة واعتماد الشهادات املدرجة وصحتها وترحيلها ل .5

 

 

 . ترتبط بمديرة إدارة الشؤون الطالبية  االرتباط التنظيمي:

 :املهام

 لتوفير االحتياجات. إدارة الناديمع  والتنسيق رياض ي للطالباتتأسيس نادي  .١

   التعريف بالنادي الرياض ي من خالل عمل جوالت ونشر ثقافة وممارسة الرياضة.  .٢

واختيار  فرق داخل الكلية  الرياض ي للمشاركة في جميع االنشطة وتكوينفي النادي الطالبات   تسجيل  .٣

 املسابقات.في   الطالبات املتميزات للمشاركات

 . لدخول للناديخاصة بطاقات عضوية تسليم الطالبات املسجالت  .٤

تشجيع الطالبات على ممارسة النشاط الرياض ي ورفع مستوى اللياقة البدنية عن طريق برامج تدريبية   .5

 شطة متنوعة.وأن

 مستوى اململكة محلي والبطوالت علىسابقات املفعاليات و التنظيم  مشاركة إدارة النادي في  .6
ً
.   ا

ً
 وعامليا

 .ف بها من إدارة الناديالقيام بأي مهام أخرى في مجال الرياض ي يكل .7

 

 

 . ترتبط بمديرة إدارة الشؤون الطالبية  االرتباط التنظيمي:

 :املهام

  معهن.خريجات الكلية والتواصل املستمر  إنشاء قاعدة بيانات .١

 وحدة األنشطة الرياضية 

 وحدة الخريجات 

 وحدة السجل املهاري 
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 .خاصة بخريجات الكلية ال اتإعداد اإلحصائي .٢

 .التوظيفحصر جهات و التواصل مع الخريجات ملعرفة حالتهن الوظيفية  .٣

 الكلية والجامعة. وفعالياتدعوة الخريجات للمشاركة في أنشطة  .٤

لتنفيذ دورات تخصصية مبنية على طوير مهارات الخريجات عبر التنسيق مع األقسام األكاديمية  ت .5

 احتياجات تدريبية لكل قسم 

 .ق مع األقسام األكاديمية والنشاط والعالقات العامة تنظيم حفل التخرج بالتنسي .6

 قياس مستوى رضا جهات العمل عن خريجات الجامعة.تعميم استبانات  .7

هارات املكتسبة في  قياس مستوى رضا خريجات الجامعة عن تحصيلهن العلمي واملتعميم استبانات  .8

 على الخريجات.  الجامعة 

 بالوحدة. إعداد مؤشرات الخطة االستراتيجية الخاصة  .9

 التطوعية.االستفادة من خبرات الخريجات في مجال األعمال  .١0

 الخريجات. الرد على استفسارات  .١١

 . تعبئة نموذج إخالء الطرف للخريجات .١٢

 إعداد التقرير السنوي للوحدة وانجازاتها.  .١٣

 

 

 . ترتبط بعميدة الكلية  ط التنظيمي:االرتبا

 :املهام

 اإلشراف اإلداري على الشؤون اإلدارية واملالية و االتصاالت اإلدارية و املوارد البشرية. .١

 اإلشراف على تطبيق كافة األنظمة واللوائح اإلدارية واملالية والتأكد من أدائها بكفاءة وفعالية.  .٢

 إعداد القرارات اإلدارية.  .٣

 ر الدورية.إعداد التقاري .٤

 

 
 

 . ترتبط بإدارة الشؤون اإلدارية و املالية  االرتباط التنظيمي:

 :املهام

 تطبيق األنظمة والتعليمات والتعاميم املعتمدة لشؤون املوظفات بالتنسيق مع اإلدارة العامة للموارد البشرية. .١

 املوظفات.  اتاقتراح تطوير النظام اإلداري و مهار  .٢

 ات. اإلشراف على تنظيم اإلجاز  .٣

 إدارة الشؤون اإلدارية و املالية

 وحدة املوارد البشرية
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 متابعة شكاوى املوظفات.  .٤

 وضع خطة التقييم ألداء املوظفات  .5

 تحديد الشواغر اإلدارية.  .6

 متابعة منح تأشيرات السفر للمتعاقدين.  .7

8.  .
ً
 متابعة مباشرة املعينات حديثا

 متابعة إجراءات الرواتب. .9

 متابعة إجراءات التعيين.  .١0

 متابعة إجراءات الترقيات. .١١

 .رافمتابعة إجراءات كشف الحضور واإلنص .١٢

 متابعة إجراءات تقييم األداء الوظيفي.  .١٣

 متابعة إجراءات الحوافز. .١٤

 متابعة إجراءات التقاعد بلوغ السن النظامي.  .١5

 متابعة إجراءات التقاعد املبكر. .١6

 متابعة إجراءات التمديد. .١7

 متابعة إجراءات االستقالة. .١8

 متابعة إجراءات رفع اإلجازات املرضية.  .١9

 ع. الوضمتابعة إجراءات رفع إجازات  .٢0

 متابعة إجراءات رفع إجازات األمومة. .٢١

 متابعة إجراءات رفع االستثنائي. .٢٢

 متابعة إجراءات رفع اإلجازة اإلضطرارية ألعضاء الهيئة التعليمية. .٢٣

 متابعة إجراءات رفع إجازة عدة الوفاة. .٢٤

 متابعة إجراءات رفع إجازة اختبارات.  .٢5

 متابعة إجراءات رفع إجازة وفاة. .٢6

 باشرات.ع املمتابعة إجراءات رف .٢7

 متابعة إجراءات رفع املباشرات بعد نقل أو تكليف. .٢8

 متابعة إجراءات جميع منسوبات الكلية من النواحي اإلدارية.  .٢9

 تمكين أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين واملبرمة عقودهم من قبل االدارة العليا للعمل بالكلية. .٣0
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   .ة واملالية ترتبط بإدارة الشؤون اإلداري التنظيمي:االرتباط 

 :املهام

 .ااستالم املراسالت الواردة واستكمال إجراءات تسجيلها وإحالته .١

 استالم املراسالت الصادرة واستكمال إجراءات تسجيلها وتصديرها.  .٢

 باملراسالت الواردة والصادرة.اإلجابة عن جميع االستفسارات والتساؤالت والتعقيبات املتعلقة   .٣

 تطبيق نظام تراسل. .٤

 ياجات الكلية في نظام تراسل. تحديد احت .5

 

 

 . ترتبط بإدارة الشؤون اإلدارية واملالية  االرتباط التنظيمي:

 :املهام

 العالقات العامة 

 للكلية وإعداد برامج ااستقب .١
ً
الجوالت التعريفية لهن واإلشراف على تنفيذها،  ل الزميالت املنظمات حديثا

 .الكلية اإلدارات املعنية في التسهيالت الالزمة لهن بالتنسيق مع  ة وتقديم كاف

 لية. عدة سنوات في خدمة الك ينأمض اللواتي  موظفات وعضوات هيئة التدريسإعداد وتنظيم حفل التكريم لل  .٢

 ألنشطة الكلية. إعداد وتنظيم الحفل الختامي السنوي  .٣

ا في قاعدة في الكلية لتضمينه ؤوالتتزويد إدارة العالقات العامة في الجامعة بقوائم حديثة لكبار املس .٤

 . معلومات الجامعة 

التنسيق مع مطبعة الجامعة فيما يتعلق بتجديد واعداد قوائم إهداءات واملطبوعات الخاصة بالكلية وإهداء   .5

 االعمال العملية الصادرة عنها.

 .للكلية والت والضيوف ؤ إعداد برامج استقبال كبار املس  .6

 بالكلية.  ترتيب وتنظيم االجتماعات والحفالت واملناشط العلمية  .7

 مخاطبة الرعاة للفعاليات املقامة في الكلية.  .8

 اصدار تصاريح الدخول للجهات الداخلية والخارجية وارسالها إلدارة االمن والسالمة.  .9

 .للكلية التعاون مع إدارة العالقات العامة في الجامعة بشأن تحديث دليل الهاتف اإللكتروني الداخلي  .١0

 

 

 وحدة االتصاالت اإلدارية

 وحدة الشؤون اإلدارية
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 اإلعالم 

اال  .١ إدارة  الكلية املختلفة إلبراز نشاطاتها  التنسيق مع  والتأثير املعرفي بشأن االعالن عن أنشطة وفعاليات  عالم 

 االعالم املختلفة. وانجازاتها وتطوير عالقاتها مع وسائل 

 اقتراح الخطة االعالمية للمناسبات واالحتفاالت واألحداث الهامة في الكلية.  .٢

سبات الكلية املختلفة، وذلك بالتنسيق مع اإلدارات املختصة في إعداد وتحضير املواد واملطبوعات اإلعالمية ملنا .٣

 .إدارة اإلعالم والتأثير املعرفيالكلية ومع 

 عالم والتأثير املعرفي بشأن نشر أخبار الكلية في وسائل النشر املتعددة في الجامعة.التنسيق مع إدارة اإل  .٤

 الشهرية.ار الكلية في رسالة الجامعة بشأن نشر أخباإلعالم والتأثير املعرفي التنسيق مع إدارة   .5
 

 والصيانة والتشغيل   العهدة 

 واألثاث. واألدواتتوفير احتياجات الكلية من القرطاسية  .١

 إعداد جرد سنوي وداخلي. .٢

 . رفع مستند الرجيع إلدارة املخزون .٣

 .اإلشراف على مفاتيح املبنى من تسليم واستالم .٤

 سوبات الكلية لإلدارة العامة لتقنية املعلومات.لكترونية ملنجهزة اإلرفع طلبات احتياج األ  .5

   .ثاث لداخل وخارج الكلية استمارات نقل األرفع  .6

 . اإلشراف على عربة القولف وصيانتها وتسليم مفاتيحها واستالمها .7

 عمل طلب تصاريح دخول األجهزة واألثاث للشركات واالفراد ورفعها إلدارة األمن والسالمة.  .8

 بإجراءات العهد في الكلية.  تنفيذ التعليمات الخاصة  .9

 املستودعات وتسليمها للجهة مقدمة الطلب. استالم املواد من  .١0

 تطبيق نظام سلسلة إمداد. .١١

 . إلشراف على مبنى الكلية واحتياجاته التشغيلية ا .١٢

 متابعة صيانة ونظافة املبنى وساحاته الخارجية. .١٣

 رفع مستند الرجيع إلدارة املخزون.  .١٤
 

 

 
 

 الشؤون اإلدارية واملالية. رتبط بإدارة  ت االرتباط التنظيمي:

 

 

 

 وحدة الشؤون املالية
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 :املهام

 وامر الصادرة في الجامعة. تطبيق اإلجراءات املالية واملحاسبية حسب اللوائح واألنظمة املرعية والتعليمات واأل  .١

 اإلشراف على صرف السلف التعليمية. .٢

 والفواتير.حفظ املستندات  .٣

 الجرد الدوري للحسابات.  .٤

 كلية. إعداد مشروع ميزانية ال .5

 إعداد التقارير الدورية. .6

 

 

 . ترتبط بعميدة الكلية  االرتباط التنظيمي:

 :املهام

 بناء شراكات تعاونية واستثمارية ودعم االستثمار في الكلية بما يخدم مجاالت الكلية.  .١

 تفعيل الشراكات القائمة وتعزيز التعاون بما يحقق أهداف الكلية. .٢

 ذات العالقة. شراكات محلية وعاملية مع الجهاتعقد  .٣

 

 

 

 . ترتبط بعميدة الكلية  االرتباط التنظيمي:

 :املهام

 متابعة وتحديث املحتوى الثابت للصفحة اإللكترونية للكلية على موقع الجامعة.  .١

للكلية على موقع الجامعة مثل األخبار والفعاليات متابعة وتحديث املحتوى املتغير للصفحة اإللكترونية   .٢

 واإلعالنات. 

دارة محتوى املوقع االلكتروني  إل ير التحديثات الخاصة باملوقع االلكتروني الخاص بكلية التربية رسال تقر إ .٣

 بالجامعة.

 تقارير دورية عن الوحدة وإنجازاتها.كتابة  .٤

 

 

 

 

 إدارة الشراكات واالستثمار

 إدارة املحتوى اإللكتروني
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 . ترتبط بعميدة الكلية  االرتباط التنظيمي:

 :املهام

 إلى الثانوية. اإلشراف على املدارس الحكومية التابعة للجامعة من مرحلة الروضة  .١

 دعم سبل التعاون والتعليم والتدريب بين الكلية واملدارس.  .٢

 

 

 

 . ترتبط بعميدة الكلية  االرتباط التنظيمي:

 :املهام

تقوية عالقة الكلية باملجتمع وخدمته والنهوض به لتلبية كافة احتياجاته عبر تقديم البرامج والورش التدريبية   .١

 جتمع. التي تسهم في رفع كفاءة أفراد امل

 التوعية بأهمية املشاركة في أنشطة الخدمة املجتمعية.  .٢

 املجتمعية.التنسيق مع األقسام األكاديمية لتقديم املشاركات  .٣

 إعداد الخطط السنوية لنشاطات التطوع وخدمة املجتمع ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.  .٤

 الالزمة ورفعها إلى عميدة الكلية.  تقويم املشاركة في أنشطة وفعاليات خدمة املجتمع وإعداد التقارير .5

 

 

 

 .عميدة الكلية  االرتباط التنظيمي:

 :املهام

 نقل مقترحات الطالبات ومرئياتهن إلى عميدة الكلية.  .١

 تمثيل طالبات الكلية في االجتماعات واملناسبات ذات العالقة.  .٢

 اإلشراف على النادي الطالبي لألنشطة الطالبية في الكلية.  .٣

 ام الدراس ي الجامعي املختلفة.تنظيم أنشطة الع .٤

 طالبات الكلية.االسهام في حل اإلشكاالت التي تنشأ بين  .5

 تقديم الدعم واملساعدة األكاديمية واالجتماعية للطالبات في الكلية. .6

 

 إدارة التعليم ماقبل الجامعي

 وحدة الخدمة املجتمعية

 املجلس االستشاري الطالبي
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 . ترتبط بعميدة الكلية  االرتباط التنظيمي:

 
 

 

العملية واملالية  صالحياته في الشؤون  عضاء هيئة التدريس بالقسم، ولكل مجلس قسم  أتألف مجلس القسم من  ي

 دارية في حدود النظام ولوائحه.واإل 

 قل، وال يصح االجتماع اال بحضور ثلثي اعضائه. كل شهر على األ ةيجتمع مجلس القسم مر  ▪

عضاء الحاضرين وعند كاديمي وتصدر قرارات املجلس باألغلبية ألصوات األ القسم األ  ة ترأس املجلس رئيست ▪

 .  ة الرئيس  ه الجانب الذي في التساوي يرجح 

( خمسة عشر يوما من تاريخ  15الكلية خالل ) ةمالم يرد عليها اعتراض من عميد  ةتعتبر قرارات املجلس نافذ ▪

لدراستها من جديد، فاذا   انظره  ة إلى مجلس القسم مشفوعة بوجهتعيدها عليها  ت.واذا اعترض اليهإوصوله 

 ة للبت فيه .ض إلى مجلس الكليبقي املجلس على رأيه يحال القرار املعتر 
 

  مهام املجلس 

 ، واعارتهم ، وندبهم وترقياتهم . ات واملحاضر ات عضاء هيئة التدريس واملعيدأالتوصية بتعيين  .١

 و تعديلها . أة يخطط الدراس الالتوصية بإقرار  .٢

 التوصية بإقرار البرامج واملناهج الدراسية والكتب املقررة واملراجع في القسم .   .٣

العلمية  عأتشجيع   .٤ البحوث  إعداد  على  القسم  الجامعة ضاء  بأولويات   
ً
مرتبطا مايكون   

ً
خصوصا ونشرها 

 البحثية.

البارزة  أسماء  أاقتراح   .5 العلمية  املكانة  ذوي  من  متفرغين  غير  البحوث  ألتدريس  لشخاص  على  االشراف  و 

 . والرسائل العلمية 

 للتدريس بالقسم .  ملدة محددة اتكزائر  اتاالقتراح والتوصية باالستعانة بمتخصص .6

 ليه .  إ اقتراح ضوابط القبول والتحويل من القسم و  .7

 معادلة املقررات السابقة للطالبات املحوالت إلى القسم .   .8

 اقتراح الخطط الالزمة للدراسات العليا وضوابط القبول بالقسم .   .9

 النظر في التقرير املقدم عن انجازات عضو هيئة التدريس خالل التفرغ العلمي .  .١0

 بداء الرأي . إه و تو رئيسأنظر فيما يحيله مجلس الكلية ال .١١

 .بالقسم عضاء هيئة التدريسأمن  ة ئمة او مؤقتتشكيل لجان دا .١٢

 

 األقسام األكاديمية

: مجلس القسم 
ً
 أوال
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   صالحيات مجلس القسم 

 : الشؤون التعليمية

نهت املقررات املطلوبة للتخرج وكان معدلها أالتوصية بدراسة الطالبة ملقررات دراسية لرفع معدلها التراكمي اذا   .١

 من املطلوب وذلك في حالة نجاحها في املقررات ورسوبها في املعدل .  قلأ

 و من غيرهم . أ عضائه  أتشكيل لجان من بين  .٢

 من الدرجة النهائية للمقرر.  %30يقل عن  عمال الفصلية بما الاقتراح درجة األ  .٣

 لها .  التوصية بأن يكون ضمن االختبار النهائي اختبار عملي او شفوي وتحدد الدرجة التي تخصص  .٤

 التوصية بإعادة القيد ورفعه ملجلس الكلية .  .5

املوافقة على استثناء مقررات الندوات واالبحاث واملقررات العملية من االختبارات والتقديرات وتحديد قياس   .6

الطالب وطرق   ةتحصيل  الفصلية  االعمال  لدرجات  املحددة  اللوائح  من  العلمية  واملقررات  املقررات  هذه  في 

 للوائح الخاصة بما يتضمنه االختبار النهائي .احتسابها وا

 التوصية بتحديد مدة االختبار النهائي بما اليقل عن ساعة وال يزيد عن ثالث ساعات .  .7

توصية   .8 على  بناء  للطالبة  املاأالسماح  ويرصد  ستاذ  التالي  الدراس ي  الفصل  في  مقرر  أي  متطلبات  باستكمال  دة 

و التراكمي اال التقدير  أ( وال يحسب ضمن املعدل الفصلي  ICو )  أر مكتمل )ل (  في سجلها االكاديمي تقدير غي   ةللطالب

ر تقدير  بعد استكمال متطلبات ذلك املقرر، واذا امضت فصال دراسيا واحدا ولم يغي  ةالذي تحصل عليه الطالب

( ويحسب ضمن  Fو )  أسب ) هـ (   العدم استكمالها يستبدل به تقدير ر   ة ( في سجل الطالبICو )  أغير مكتمل ) ل (  

 املعدل الفصلي والتراكمي .  

من    ة اذا كان املقرر يتطلب اكثر من فصل دراس ي، وبعد انتهاء الطالب  ة ( للطالبIPو )  أالسماح برصد تقدير ) م (  .9

دراسة املقرر تمنح التقدير الذي حصلت عليه واذا لم يستكمل املقرر تمنح التقدير الذي حصلت عليه واذا  

سجل    ( فيICو ) أقرر في الوقت املحدد فيجوز للمجلس املوافقة على رصد تقدير غير مكتمل ) ل (   لم يستكمل امل

 . ة الطالب

 التوصية بمعادلة املقررات التي درستها الطالبة خارج الجامعة .  .١0

 التوصية بتشكيل لجان مراجعة لنماذج االختبارات لضمان جودتها وشموليتها .    .١١

 عضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم .أعلى اسية الجداول الدر اعتماد توزيع  .١٢

 :عضاء هيئة التدريسأشؤون 

 عضاء هيئة التدريس .أالتوصية بتعيين  .١

 الباحثين . اتاللغة ومساعدات ومدرس اتواملعيدات التوصية بتعيين املحاضر  .٢
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جامعات سعودية   يعادلها من  و ماأدكتوراه  الستاذ مساعد للحاصالت على درجة  أالتوصية بالتعيين على رتبة   .٣

 خرى معترف بها . أ اتجامعأو 

 ال يقل عن ثمانية .بما د من املحكمين املتخصصين تدريس وترشيح عدهيئة الالتوصية بترقية عضو  .٤

التوصية بصرف بدل وحدات تدريسية اذا زاد عدد الوحدات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم   .5

 عن النصاب املقرر.

جازة تفرغ علمي ملدة عام دراس ي بعد مض ي خمس سنوات من  إعضو هيئة التدريس على  التوصية بحصول   .6

و أو ملدة فصل دراس ي واحد بعد مض ي ثالث سنوات من تعيينه  أو تمتعه بإجازة تفرغ علمي سابقة،  أتعيينه  

 تمتعه بإجازة تفرغ علمي سابقة.

 التوصية بقبول تقارير التفرغ العلمي ألعضاء هيئة التدريس .   .7

و القطاع  أعمل عضو هيئة  التدريس بصفة مستشار غير متفرغ في الجهات الحكومية   التوصية باملوافقة على   .8

 و الدولية . أقليمية  و املنظمات اإلأالخاص 

التوصية باملوافقة على مشاركة عضو هيئة التدريس باملؤتمرات والندوات وورش العمل املنعقدة داخل اململكة   .9

 خارجها.   وأ

 ومن في حكمه للعمل لدى الجهات الحكومية .  بندب عضو هيئة التدريس التوصية  .١0

 التوصية بإعارة خدمات عضو هيئة التدريس ومن في حكمه .  .١١

 ربعة اشهر . أالتوصية بإيفاد عضو هيئة التدريس في مهمة علمية خارج مقر الجامعة ملدة ال تزيد عن  .١٢

ربع سنوات ويجوز أ ن ال تزيد مدة االيفاد عن ألكة على التوصية بإيفاد عضو هيئة التدريس للتدريس خارج املم .١٣

 لى سنة .إفي حال الضرورة مدها 

 التوصية بالسماح لعضو هيئة التدريس بالسفر إلجراء بحوث في جامعة غير جامعته خالل العطلة الصيفية. .١٤

  .ناء على طلبه لى التقاعد املبكر بإو احالته  ألتدريس ومن في حكمه  التوصية بقبول استقالة عضو هيئة ا .١5

أو   خرى في الجامعة ألى  إ  ة التوصية بنقل عضو هيئه التدريس ومن في حكمه في نطاق تخصصه العلمي من كلي .١6

   من قسم لخر داخل الكلية.

 .يدللتجد ة ال تزيد عن سنتين قابل ةالتوصية باالستعانة بأساتذة غير متفرغين ملد .١7

املتفرغ مكافأة تعادلالتوصية بمنح األ  .١8 التي كان عليها  ل و أ  ستاذ غير  العملية  الرتبة  ن لم يكن من  إف،  مربوط 

 ستاذ مساعد.أول مربوط رتبة أة بما ال يتجاوز أعضاء هيئة التدريس السابقين فيجدد الجامعة مقدار املكاف أ

 التوصية باالستعانة بالكفاءات السعودية املتميزة من خارج الجامعة للقيام بالتدريس . .١9

 خارج الجامعة . ة لى وظيفإئة التدريس ومن في حكمه  التوصية بنقل عضو هي .٢0

 عضاء هيئة التدريس السعوديين بعد انتهاء الخدمة.التوصية بالتمديد أل  .٢١
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                                            .التمديد  ةنتهاء فتر إسعوديين بعد عضاء هيئة التدريس الأالتوصية بالتعاقد مع  .٢٢

( في حدود عشر سنوات لألساتذة واالساتذة    ة ميالدي  ة على للعمر )ستين سنحد األ التوصية بتوظيف من تجاوز ال .٢٣

غير   غير  الاملشاركين   املساعدين  لألساتذة  سنوات  وخمس  سنواالسعوديين،  وثالث   ، بالنسبة  سعوديين  ت 

 خرى .  للفئات األ 

عوديين اذا كانت في مجال  سالعضاء هيئة التدريس غير التوصية باحتساب الخبرات في غير التدريس الجامعي أل  .٢٤

 ساسه بواقع سنة لكل سنتين . أالتخصص وبعد املؤهل العلمي الذي تم التعاقد معه على 

 و ندوة علمية. أسعودي مؤتمرات الالتوصية بحضور عضو هيئة التدريس غير  .٢5

عن  ال يقل  بما  سعودي وترشيح عدد من املحكمين املتخصصين  الالتدريس غير    ةالتوصية بترقية عضو هيئ .٢6

 ثمانية.

 : شؤون الدراسات العليا واالبتعاث

 عثاتهن .التوصية بابتعاث املعيدين واملحاضرين والتمديد لهن او انهاء ب .١

 و بلد الدراسة .أ و جامعتها  ألتخصصها   ة التوصية باملوافقة على تغيير املبتعث .٢

 ذا: إ ة نهاء مخصصات املبتعثإالتوصية ب .٣

  املجلس .   ة ها من دون موافق و مقر دراستأو جامعتها أغيرت تخصصها 

  الدراسة وفقا للتقارير املتعلقة بسير دراستها . تتمكن من مواصلة  لم 

   امتنعت عن تنفيذها.  وأ و التعليمات أخالفت األنظمة 

 .لم تحصل على الدرجة املطلوبة في املدة املحددة 

  و تركت مقر الدراسة دون عذر مقبول .أثبت توقفها عن الدراسة 

  لبعثة والعودة الى اململكة.  نهاء اإطلبت 

 . ة التوصية باملوافقة على الرحلة العلمية للمبتعث .٤

ال يؤثر ذلك على تحصيلها أللدراسات العليا في الداخل ببعض االعمال على    ة املبتعث  ةو املحاضر أ  ةتكليف املعيد .5

 .العلمي

 لك. ذفي إدارة االبتعاث والتدريب التنسيق مع متابعة أوضاع املبتعثات و  .6

 و التدريب بناء على اقتراح مجالس الكليات واملعاهد والجهات ذات العالقة. أو انهاء االبتعاث أتوصية بتمديد ال .7

 التوصية بإضافة شروط للقبول بمرحلة املاجستير .  .8

 التوصية بإضافة شروط للقبول بمرحلة الدكتوراه . .9

 ال تخصصها. الدكتوراه في غير مجالتوصية بقبول الطالبة لدراسة املاجستير او  .١0

 خرى معترف بها .أالتوصية بمعادلة الوحدات الدراسية التي درستها الطالبة املحولة من جامعة   .١١

دراستها   .١٢ تتطلب  التي  واملقررات  البديلة  االختبارات  على  باملوافقة  ملقررات أالتوصية  دراس ي  فصل  من  كثر 

 الدراسات العليا.
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ه لجنة متخصصة وفق قواعد محددة لطالبة الدراسات ري و شفوي شامل تعقدالتوصية بإجراء اختبار تحري .١٣

 نهائها جميع املقررات املطلوبة . إالعليا بعد 

 شراف عضو هيئة التدريس على الرسائل العلمية إلى خمس رسائل . إالتوصية بزيادة  .١٤

 دراسيين .   ال تتجاوز مدة التأجيل فصلينأالتوصية باملوافقة على قبول تأجيل الطالبة على  .١5

 باملوافقة على حذف الطالبة لجميع مقررات الفصل الدراس ي . التوصية  .١6

 خرى معترف بها . أالتوصية بقبول تحويل الطالبة من جامعة إلى جامعة   .١7

 العلمية .ن للرسائل  اقتراح مشرفي .١8

 اقتراح املقررات املطلوبة للحصول على الدبلوم واقتراح مسمى الشهادة . .١9

 قيدها . لغي أالتوصية بإعادة قيد الطالبة التى  .٢0

 .التوصية بكتابة الرسائل الجامعية بلغة غير اللغة العربية مع تقديم ملخص واف باللغة العربية  .٢١

شراف على الرسائل العلمية مشرفون من ذوي الخبرة املتميز و الكفاية العلمية في مجال التوصية بأن يقوم على اإل  .٢٢

 عضاء هيئة التدريس بالجامعة .أالبحث من غير 

 قص ى . أفصلين دراسيين كحد  أوضافية واحدة لفصل دراس ي واحد إوافقة على منح الطالبة فرصة التوصية بامل .٢٣

   .دثة التي تقترحها االقسام املختلفة التوصية ببرامج الدراسات العليا املستح .٢٤

 بالدراسات العليا.أالتوصية بتحديد  .٢5
ً
 عداد الطالبات الالتي سيقبلن سنويا

 سالة العلمية التي يقترحها املشرف ويوافق عليها مجلس القسم املختص .اقرار لجنة املناقشة والحكم للر  .٢6

 اقتراح مرشد علمي لكل طالبة دراسات عليا.  .٢7

ب .٢8  
ً
والحكم ألسباب  اقتراح مشرفا املناقشة  لجنة  في  املشاركة  من  الرسالة  على  املشرف  تمكن  عدم  في حال   

ً
ديال

 .معينة 

 

 

بتسيير   املكلفة  التدريس  هيئة  واإل مور  أهي عضوة  العلمية  لوائح  القسم  تطبيق  عن  واملسؤولة  واملالية،  دارية 

 عن  أو 
ً
عمال القسم في نهاية كل سنة دراسية. وتعين رئيسة  أنظمة مجلس التعليم العالي. كذلك تقدم للعميدة تقريرا

يرة الجامعة   عضاء هيئة التدريس السعوديات املتميزات بالكفاءات العلمية واالدارية، بقرار من مدأالقسم من بين  

شراف على سير العمل في القسم  نتين قابلة للتجديد. وتقوم باإل على ترشيح عميدة الكلية ويكون التعيين ملدة س  بناء

 عضاء هيئة التدريس.أ داء أوتكوين اللجان ومتابعة شؤون املقررات الدراسية واالختبارات وتقييم   هورئاسة مجلس

        كلية.بعميدة الترتبط  التنظيمي:االرتباط 

 مهام رئيسة القسم  

  واملالية دارية الشؤون اإل 

القسم واإل  .١ شراف على تنظيم شؤونه، والدعوة لحضور جلساته وتنفيذ قراراته ورفع محاضر  رئاسة مجلس 

 لى عميد الكلية .إجلساته  

 هداف والسياسات العليا في الجامعة.تحقيق األ  .٢

: رئيسة ال
ً
 قسم ثانيا
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 تنفيذ قرارات مجلس الكلية فيما يتعلق بالقسم. .٣

 تابعة تنفيذها. عداد الخطة االستراتيجية للقسم ومإشراف على اإل  .٤

 دارة شؤون القسم التعليمية والبحثية واالدارية واملالية والثقافية.إشراف على اإل  .5

 و اإل  .6
ً
 وبحثيا.أشراف على تطوير القسم اداريا

ً
 كاديميا

 تنسيق وتطوير عالقات القسم داخل الجامعة وخارجها. .7

 واملالية.  دارية كل متطلبات القسم التعليمية والبحثية واإل شراف على توفير اإل  .8

 جودة التعليم وتطوير مخرجات القسم التعليمية. شراف على رفع مستوى اإل  .9

 تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس القسم.  .١0

 ليها من صالحيات من قبل العميدة.إالقيام بما يفوض  .١١

ومن .١٢ التدريس  هيئة  من عضو  يقع  بما  الكلية  لعميدة  من    الرفع  املطلوبة  إفي حكمه  بالواجبات  أي  أخالل  و 

   .خرى أمخالفات 

 حوال مبتعثات القسم في الخارج . أمتابعة  .١٣

 داء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس ومنسوبات القسم. عداد تقارير األ إ .١٤

 ء البحوث والدراسات العلمية في تخصصات القسم.  جراإعضاء القسم على تطوير مهاراتهم وعلى أحث  .١5
 

  ن التعليميةالشؤو 

لى مجلس إشراف القسم، ورفعه  إتقديم تقرير واف عن الرحلة العلمية للمبتعثة اذا كانت داخل اململكة وتحت   .١

 الكلية. 

 برامجها االكاديمية في القسم.  شراف على سير العملية التعليمية وتنفيذ خططها  وتطويراإل  .٢

 الجودة واالعتماد االكاديمي.ضمان تطبيق نظم ولوائح  .٣

 راف على مختلف النشاطات الطالبية بالقسم. شاإل  .٤

 داء االختبارات  وضبط النظام داخل القسم . أمراقبة  .5

 شراف على عملية التطوير االكاديمي.اإل  .6

 . عضاء هيئة التدريس بالقسمأشراف على استقطاب اإل  .7

 عند اقتضاء الحاجة.سئلة االختبار النهائي للمقرر أ ستاذ املقرر الدراس ي ليضع أ اقتراح عضو هيئة تدريس غير  .8

 التنسيق مع وكيلة الكلية للشؤون التعليمية للقيام بتنظيم الجدول الدراس ي ليتناسب مع املقررات املطروحة .9

 بالقسم مع وكيلة الكلية للشؤون التعليمية.  رشاد االكاديميتنسيق عملية اإل  .١0

 النظر في مشاكل الطلبات املتعلقة بمقررات القسم ووضع الحلول لها .  .١١
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 الحيات رئيسة القسم  ص 

 تمثيل القسم في مجلس الكلية .  .١

يتم تصحيح   .٢ بأن  النهائي عن طريق عضو هيئة تدريس  أالتوصية  خر غير عضو هيئة تدريس آسئلة االختبار 

 أو أاملقرر 
ً
 كثر في التصحيح. أو أن يشرك معه متخصصا

 املصادقة على كشوف الدرجات ونتائج االختبارات.  .٣

 لية التي يقتضيها سير العمل بالقسم وفقا لألنظمة واللوائح.  اصدار القرارات الداخ  .٤

 قراره من مجلس القسم.  إعضاء هيئة التدريس بعد أتوزيع العبء الدراس ي على  .5

 التوصية بصرف االستحقاقات للعمل خارج الدوام ملنسوبات القسم.  .6

 التوصية بالتكليف بالعمل خارج دوام ملنسوبات القسم. .7

 ات القسم الدورات التدريبية داخل الجامعة وخارجها.  التوصية بحضور منسوب .8

 التوصية بمشاركة منسوبات القسم في النشاطات التعليمية واللجان داخل وخارج الجامعة.  .9

 وضاع املبتعثات واملتدربات. أالتنسيق مع لجنة االبتعاث والتدريب في متابعة  .١0

   تدريس غير السعوديين.التوصية بإنهاء عقود أعضاء هيئة ال .١١

 عضاء هيئة التدريس غير السعوديين.  أالتوصية بالتعاقد مع  .١٢

 عماله ومواعيد انعقاد جلساته.  أترأس مجلس القسم وتحديد جدول  .١٣

 تشكيل اللجان وتوزيع املهام داخل القسم.  .١٤

 عضاء هيئة التدريس املتعاقدين بالقسم. أو رفع رواتب أالتوصية بتجديد  .١5

 داري في القسم. اقم اإل بتعيين مساعدي الباحثين والطالتوصية  .١6

  اللجان الدائمة التابعة للقسم التعليمي 

لجنة خدمة املجتمع: تعمل على متابعة وجمع جميع األعمال الخاصة بخدمة املجتمع املقدمة من أعضاء هيئة  .١

 الخطة االستراتيجية للكلية.التدريس والطالبات مع توفر األدلة التي تثبت ذلك وتحقيق مؤشرات 

شاط الطالبي: تعمل على تفعيل وتنفيذ الفعاليات واألنشطة في القسم وحصرها وتوثيق ذلك باألدلة  لجنة الن .٢

 وتحقيق مؤشرات الخطة االستراتيجية للكلية.

تنمية    –ع  براءة االخترا  –لجنة شؤون الطالبات: وهي املسؤولة عن جمع بعض البيانات املتعلقة بــ )الخريجات   .٣

االختبارات املهنية( ومتابعة كل ما يتعلق بها والتوثيق باألدلة وتحقيق مؤشرات   –ت  املعادال   –مهارات الطالبات  

 الخطة االستراتيجية للكلية. 

 لجنة االرشاد األكاديمي: مختصة باإلرشاد األكاديمي للطالبات.   .٤

 ج وطالبات الدراسات العليا.لجنة الدراسات العليا: مختصة بجميع األعمال الخاصة ببرام .5
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حث العلمي والتنمية املهنية: مختصة بكل ما يتعلق بالبحوث العلمية والتنمية املهنية ألعضاء هيئة لجنة الب .6

 التدريس وحصرها وتوثيقها باألدلة وتحقيق مؤشرات الخطة االستراتيجية للكلية. 

 حصر وتوثيق االعمال باألدلة. لجنة الجودة وقياس األداء: مختصة بأعمال الجودة في القسم و  .7

 تدريب امليداني: مختصة بالتدريب امليداني للطالبات وحصر وتوثيق االعمال باألدلة.لجنة ال .8

 لجنة الجداول: مختصة بتنفيذ وتنسيق الجداول وليس لها مؤشرات في الخطة االستراتيجية للكلية. .9

ي الخطة  االختبارات في القسم وليس لها مؤشرات فلجنة سير االختبارات: مختصة بالتنظيم واإلشراف على سير   .١0

 اإلستراتيجية.

 

 


