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 التنظیمي الدلیل 
 لكلیة التربیة بالخرج

 ھـ۱٤۳۷

 وكالة التطویر والجودة



 

 

۱ 

 

 المحتویات

 ٤ :التنظیمي الھیكل

 ٥ الكلية إدارة: أوالً 

 ٦ الكلیة مجلس :أوالً 

 ً  ۸ التربیة لكلیة االستشاري المجلس: ثانیا

 ً  ۱۰ الكلیة عمید: ثالثا

 ۱۲ :الرتبية كلية  عميد مكتب: أوالً 

 ۱۳ العمید مكتب سكرتاریة

 ۱٤ والمالية اإلدارية الشؤون وكيل: ثانياً 

 ۱٥ واملالية اإلدارية الشؤون وكيل: اثنياً 

 ۱۷ واإلداریة المالیة الشؤون وكیل سكرتاریة

 ۱۸ العامة العالقات

 ۱۹ اإلداریة االتصاالت مكتب

 ۲۱ :والموظفین التدریس ھیئة أعضاء شؤون وحدة

 ۲٥ والصیانة العامة الخدمات

 ۲۷ :العھدة

 ۲۸ المالیة وحدة

 ۲۹ بعد عن والتعلیم وماتالمعل تقنیة وحدة

 ۲۹ الطبیبة

 ۳۰ المغلقة التلفازیة الشبكة

 ۳۲ األمــــــــــن

 ۳۳ ةالمتابع وحدة

 ۳٤ السالمة

 ۳٦ التأدیب لجنة

 ۳۹ واجلودة التطوير وكيل: اثلثا

 ٤۱ :والمتابعة التخطیط وحدة

 ٤۱ :المجتمع خدمة وحدة

 ٤۲ :المعرفة إدارة وحدة



 

 

۲ 

 

 ٤۳ األكادیمي واالعتماد ودةالج وحدة

 ٤٤ )اآلیزو(بالكلیة الجودة منسقة

 ٤٥ المھنیة والتنمیة التطویر وحدة

 ٤۷ واألكاديمية التعليمية الشؤون وكيل: ثالثا

 ٤۸ :واألكادميية التعليمية الشؤون وكيل: رابعاً 

 ٤۹ واألكادیمي التعلیمیة الشؤون وكیل مساعد

 ٥۱ :الطالب شؤون مدیر

 ٥۳ الطالب مجلس

 ٥٤ :العلمیة األقسام

 ٥٤ :الكلية برامج

 ٥٤ :املساندة األقسام

 ٦٤ والتسجیل القبول

 ٦٥ الطالبي النشاط وحدة

 ٦٦ واإلرشاد التوجیھ وحدة

 ٦۷ بالكلیة واالختبارات الجداول وحدة

 ٦۹ الخریجات وحدة

 ۷۰ األكادیمي اإلرشاد

 ۷۲ المیدانیة التربیة

 ۷۳ المكتبة

 ۷٥ العليا الدراسات وكيل: خامساً 

 ۷٦ :العليا الدراسات وكيل: خامساً 

 ۷٦ :التعریف

 ۷٦ :التنظیمي االرتباط

 ۷٦ :المھام

 ۷٦ :العلمي والبحث العلیا للدراسات الكلیة وكیل صالحیات

 ۷۷ :العلمي والبحث العلیا للدراسات الكلیة لوكیل التابعة الوحدات

 

 



 

 

۳ 

 

 

 المــــــقــــــدمــــــــــة

 

 

 والصالة والسالم على أشرف املرسلني؛ وبعد:احلمد هلل رب العاملني، 

فانطالقا من التوجيهات الكرمية، واإلرشادات الواعية للقائمني على جامعة األمري سطام بن عبد العزيز، فقد سعت كلية الرتبية ابخلرج 
واء مهنية حمفزة لألداء املتميز والفّعال على منذ أتسيسها إىل محل رسالتها التعليمية املتمثلة يف رفع راية العلم والعلماء، والسعي إلجياد أج

 كافة املستو�ت املعرفية واألكادميية والبحثية.

الكلية بكل مهة ونشاط حنو حتقيق رؤيتها املتمثلة يف تقدمي تعليم عايل اجلودة من شأنه أن يصنع خرجياً متميزا ملما  منسوبولقد سعى 
يف علوم ختصصه، قادرا على مواكبة العصر احلاضر ومتطلباته، ومتمكنا من املهارات األساسية اليت جتعل منه خرجيا منافسا قو� سواء يف 

 الدراسات العليا.سوق العمل أو يف جمال 

وحرصا مّنا على االستمرار يف رفع جودة التميز يف األداء؛ يسعدين أن أقدم لكم دليل الكلية الذي جاء رغبة منا يف تطوير التنظيم 
حة التعليمي واإلداري. ولتوضيح توزيع املهام واالختصاصات والصالحيات على املسئولني واملسئوالت يف الكلية، وتوفريا ملرجعية واض

سديدة تساعد يف التعرف على مهام كل موظف يف الكلية. مسرتشدين بذلك بقرار الصالحيات يف اجلامعة ونظام اخلدمة املدنية والدليل 
 م. ٢٠١٠اإلرشادي للمهام التنظيمية والصالحيات لكليات جامعة امللك سعود 

واالرتقاء ابلكلية لتؤدي دورها يف خدمة الوطن واملواطنني يف ضوء  ويف اخلتام أسأل العلّي القدير أن يوفقنا دائما حنو التقدم والتميز
 توجيهات قيادة البالد الرشيدة.
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 :التنظیمي الھیكل
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 الكلية إدارة: أوالً 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

٦ 

 

 

 مجلس الكلیة :أوالً 

 التعريف:

سري العمل يف الكلية وتطويره ورسم واعتماد اخلطط والسياسات والربامج أعلى سلطة إدارية وأكادميية يف الكلية، وهو مسؤول عن متابعة 
 العامة يف الكلية.

 االرتباط التنظيمي:

 وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية واألكادميية.

 تنظيم اجمللس:

 على األكثر ابلكلية.يتألف جملس الكلية من: العميد رئيساً، وعضوية الوكالء، ورؤساء األقسام، وثالثة من أعضاء هيئة تدريس  .١

 يفضل أن يكون أحد األعضاء ممثل الكلية ابجمللس العلمي. .٢

 جيتمع جملس الكلية مرة كل شهر على األقل، وال يصح االجتماع إال حبضور ثلثي أعضائه. .٣

 تصدر قرارات اجمللس ابألغلبية ألصوات األعضاء احلاضرين، وعند التساوي يرجح اجلانب الذي فيه الرئيس. .٤

) مخسة عشر يومًا من ١٥رارات اجمللس �فذة ما مل يرد عليه اعرتاض من وكيل الشؤون التعليمية واألكادميية خالل (تعترب ق .٥
اتريخ وصوهلا إليه، وإذا اعرتض عليها أعادها إىل جملس الكلية مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد، فإذا بقي اجمللس 

لس اجلامعة للبت فيه يف أول جلسة عادية أو استثنائية، وجمللس اجلامعة تصديق على رأيه حيال القرار املعرتض عليه إىل جم
 القرار أو تعديله أو إلغاؤه، وقراره يف ذلك �ائي.

يفوض اجمللس عميد الكلية بكل صالحياته ما عدا التعيني خالل فرتة اإلجازة الصيفية على أن تعرض مجيع القرارات والتوصيات  .٦
 فرتة يف اجللسة األوىل جمللس الكلية بعد اإلجازة.املتخذة خالل هذه ال

 مهام اجمللس:

 للكلية والرفع لوكيل الشؤون التعليمية. االسرتاتيجيةمناقشة اخلطة  .١

 مناقشة ودراسة ضوابط القبول والتحويل من الكلية وإليها بناء على ما ترفعه األقسام األكادميية. .٢

 ية املرفوعة من األقسام.مناقشة ودراسة القضا� األكادميية واإلدار  .٣



 

 

۷ 

 

 النظر يف تعيني هيئة التدريس، واملعيدين، واحملاضرين، وإعارهتم، وندهبم وترقياهتم. .٤

 دراسة اخلطط واملناهج الدراسية املقرتحة من جلنة اخلطط الدراسية والكتب واملراجع املقرة من األقسام األكادميية. .٥

 األقسام العلمية. مناقشة قضا� االبتعاث واملبتعثني املرفوعة من .٦

 النظر فيما حييله إليه جملس اجلامعة أو رئيسه أو �ئبه أو عميد الكلية للدراسة وإبداء الرأي .٧

 مناقشة قضا� التطوير واجلودة يف الكلية. .٨

 مناقشة القضا� املتعلقة بشؤون الدراسات العليا. .٩

 مناقشة موازنة الكلية السنوية وسياسات الصرف. .١٠

 من صالحيات اجمللس: 

 املوافقة على حتديد درجة األعمال الفصلية. .١

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

املوافقة على استثناء مقررات الندوات واألحباث واملقررات العلمية من االختبارات والتقديرات وحتديد قياس حتصيل الطالب يف  .٣
 هذه املقررات.

 ناد تصحيح االختبارات إىل أعضاء هيئة التدريس غري أستاذ املقرر عند احلاجة.إس .٤

 حتديد مدة االختبار النهائي مبا ال يقل عن ساعة وال يزيد عن ثالث ساعات. .٥

 املوافقة على دراسة الطالب ملقررات دراسية إذا أ�ى الطالب املقررات املطلوبة للتخرج وكان معدله أقل من املطلوب. .٦

 افقة على معادلة املقررات اليت درسها الطالب خارج اجلامعة بناء على توصية األقسام األكادميية.املو  .٧

 اقرتاح أعداد الطالب والطالبات الذين ميكن قبوهلم يف العام الدراسي. .٨

 والتدريب.التوصية ابملوافقة على الرحالت العلمية للمبتعثني أثناء إعداد الرسالة حسب ما تنص علية الئحة االبتعاث  .٩

 دراسة ما يرفع إليه من قضا� يف األمور الطالبية اليت تدخل يف اختصاصه والتوجيه جمللس اجلامعة فيما عدا ذلك. .١٠

 مناقشة مقرتحات األقسام اليت يعدها القسم أو أحد أعضاء هيئة التدريس.  .١١

 



 

 

۸ 

 

 مني جملس الكلية:أ

 التعريف:

 جملس الكلية وإعداد جدول أعماله وتوثيق حماضره وتوصياته وحترير قراراته. هو أحد أعضاء هيئة التدريس املكلف بتنظيم أعمال

 االرتباط التنظيمي:

 عميد الكلية.

 مهام أمني جملس الكلية:

 اقرتاح مواعيد انعقاد جلسات اجمللس. .١

 استالم املذكرات املراد عرضها على اجمللس من عميد الكلية، وتزويد أعضاء اجمللس بنسخة منها. .٢

 دول أعمال اجللسات.إعداد ج .٣

 حترير حماضر اجللسات ورفعها إىل عميد الكلية العتمادها. .٤

 اإلشراف على نشر ملخصات عن جلسات جملس الكلية بنهاية كل جلسة، ونشرها على موقع الكلية. .٥

 اإلشراف على اخلطاابت املنبثقة من قرارات اجمللس للجهات املعنية. .٦

 رات جملس الكلية.اإلشراف على أرشفة مذكرات وحماضر وقرا .٧

 إعداد خطاب ابملستحقات املالية ألعضاء اجمللس. .٨

 

 ً  المجلس االستشاري لكلیة التربیة :ثانیا

 التعريف:

ية هيئة استشارية لكلية الرتبية ابخلرج، جامعة األمري سطام بن عبد العزيز هتدف إىل االسهام يف التحسني املستمر لربامج الكلية األكادمي
 سوق العمل وتوجيه سياستها املستقبلية وتقومي خططها االسرتاتيجية والتواصل مع القطاعات العامة واخلاصة. وفق متطلبات

 االرتباط التنظيمي:

 عميد الكلية.



 

 

۹ 

 

 تشكيل اجمللس االستشاري:

مدير يرشح جملس الكلية أعضاء اجمللس على أال يقل عن سبعة أعضاء وال يزيد عن إحدى عشر عضوا ويعتمد التشكيل من  .١
 اجلامعة حسب املعايري التالية:

 يكون تشكيل اجمللس على النحو التايل: .٢

 عميد الكلية. .١

 وكيل الكلية للشؤون التعليمية واألكادميية. .٢

 وكيل الكلية للتطوير واجلودة. .٣

 .(سبعة إىل إحدى عشر) من ذوي اخلربة من داخل اململكة أو خارجها ويكون من بينهم بعض خرجيي الكلية املتميزين .٤

 خيتار اجمللس يف جلسته األوىل الرئيس و�ئبه، ويكون وكيل الكلية للتطوير واجلودة أمينا للمجلس. .٥

 جيتمع اجمللس بدعوة من رئيسه مرتني على األقل سنو�. .٦

 جيوز عقد جلسات اجمللس داخل الكلية أو خارجها، كما جيوز له دعوة من يرى من خارج اجمللس حلضور جلساته. .٧

 لس عامني قابلة للتجديد.تكون عضوية اجمل .٨

 مينح أعضاء اجمللس شهادة تقدير عند انتهاء مدة عضويتهم يف اجمللس. .٩

 تعرض توصيات اجمللس االستشاري على جملس الكلية. .١٠

 مهام اجمللس االستشاري:

 اإلسهام يف تقدمي مقرتحات بشأن كل ما خيدم استشراف مستقبل الكلية. .١

 ة واجملتمع احمللي والعاملي.تقدمي سبل تعميق الشراكة بني الكلي .٢

 اإلسهام يف تطوير الربامج واملناهج وفق متطلبات سوق العمل. .٣

 للكلية. االسرتاتيجيةاإلسهام يف تنفيذ اخلطة  .٤

 تقدمي مقرتحات من شأ�ا توفري الدعم املادي واملعنوي للكلية. .٥



 

 

۱۰ 

 

اجملتمع هبدف إجياد حلول ملشكالت اجملتمع  اإلسهام يف وضع آلية للتنسيق إلقامة مشروعات مشرتكة بني الكلية وقطاعات .٦
 بصورة تكاملية.

 صالحيات اجمللس االستشاري:

 اجمللس هيئة استشارية توصياته مرشدة للكلية وليست ملزمة هلا.

 

 ً  : عمید الكلیةثالثا

 تعريف:

 يف حدود النظام ولوائحه.هو عضو هيئة التدريس ابلكلية الذي يتوىل إدارة الشؤون العلمية واإلدارية واملالية للكلية 

 االرتباط التنظيمي:

 يرتبط بوكيل اجلامعة للشؤون التعليمية واألكادميية.

 مهام عميد الكلية:

جلان مراجعة وتقومي مناهج األقسام العلمية والدراسية بصفة دورية ومتابعة تنفيذ توصياهتا بعد إقرارها من اجملالس  تشكيل .١
 املختصة.

خطة سنوية لألعمال واألنشطة العلمية والثقافية، والندوات واملؤمترات اليت تدخل ضمن اختصاصات  اإلشراف على وضع .٢
 وأنشطة الكلية واليت من خالهلا ميكن أن تسهم يف حتقيق أهداف اجلامعة ابلتنسيق مع عمادة شؤون الطالب.

بذلك إىل  والتوصيات،جملتمع وتقدمي املرئيات اإلشراف على وضع الربامج اخلاصة اليت ميكن أن تسهم هبا الكلية يف خدمة ا .٣
 وكيل اجلامعة الذي ترتبط به الكلية واإلشراف على تنفيذ ما تقره اجلامعة هبذا اخلصوص مما خيص الكلية.

اإلشراف على رسم موازنة الكلية واإلشراف على متابعة تنفيذها والتنسيق يف ذلك مع كل من وكيل اجلامعة الذي ترتبط به  .٤
 ، وإدارات اجلامعة املختصة.الكلية

 للكلية. االسرتاتيجي التخطيط .٥

 .واألكادميية والفنية اإلدارية الكلية شؤون مجيع على العام اإلشراف .٦

 .التعليمية العملية سري لسالمة الالزمة التعليمية الكلية منشئات كافة  استكمال على العمل .٧



 

 

۱۱ 

 

 .الكلية احتياجات كافة  أتمني  .٨

 .واجلامعة ابلكلية املختصة اجلهات مع ابلتنسيق الكلية ولوائح تنظيمات إرساء  .٩

 .املختلفة الكلية بتخصصات التدريس هيئة أعضاء لتعيني إجراءات من يلزم ما اختاذ  .١٠

 .واحتياجاته العمل لسوق وفقاً  ابلكلية جديدة ختصصات فتح على العمل .١١

 .الكلية برامج جبميع الشاملة اجلودة برامج تطبيق متابعة .١٢

 .الكلية ختصصات جبميع القبول إجراءات كافة  على اإلشراف .١٣

 .القادمة ابلسنوات الطلبة من قبوهلا املنتظر األعداد وحتديد الكلية بتخصصات القبول نتائج اعتماد .١٤

 .نتائجها واعتماد ابلكلية االختبارات سري على اإلشراف .١٥

 مهاراهتم تنمية الكلية الطلبة يوفر مبا واالجتماعية والرتفيهية اخلدمية كاملراكز  الكلية الطلبة خلدمة مراكز إنشاء على العمل .١٦
 .عليهم العلمي ابلنفع تعود هبوا�ت فراغهم أوقات ومتضية

  .الكلية ألقسام الالزمة التخصصية املعامل إنشاء على واملسامهة اإلشراف .١٧

 

 وله من الصالحيات واالختصاصات ما يلي:

 قراراته بعد املوافقة عليها، وتسيري أعمال الكلية املالية واإلدارية واألكادميية.رائسة جملس الكلية ومتابعة تنفيذ  .١

حتديد احتياجات الكلية من الكفا�ت البشرية، واألجهزة واملعامل وحنوها وطلب أتمينها ومتابعة ما يوافق عليه حىت يتم  .٢
 حتذف أل�ا من مهام العميدتركيبه واستخدامه. 

 حتذف أل�ا من مهام العميد لتنظيم أعمال االختبارات عند احلاجة إليها. إصدار القرارات الالزمة .٣

حتديد األعداد املرشحة للقبول يف كل فصل دراسي، بناء على ما جتريه الكلية من دراسة ومراجعة، وعرض ذلك على جملس  .٤
 يدأل�ا من مهام العم حتذف .الكلية، ومن مث العرض لوكيل اجلامعة الذي ترتبط به الكلية

) يوماً من اتريخ وصوهلا إليه، على أال يرتب على ١٥املصادقة على قرارات جمالس األقسام أو إبداء املالحظة عليها خالل ( .٥
 ذلك التزامات مالية غري متوفرة يف ميزانية اجلامعة أو غري موافق عليها مسبقاً.



 

 

۱۲ 

 

 دعم مسرية البحث العلمي ابلكلية. تكوين جلان لألحباث من قبل جملس الكلية، والعمل على تفعيل دورها يف .٦

املوافقة على طلب اجلهات احلكومية يف جمال االستعانة أبعضاء هيئة التدريس إللقاء حماضرات أو االشرتاك يف الندوات أو  .٧
احللقات اليت تنظمها تلك اجلهات داخل اململكة على مسؤوليتها، على أال يؤثر ذلك على أدائهم يف الكلية وعدم حتمل 

 معة أي مصاريف مالية.اجلا

 ترشيح أو إعفاء وكالء الكلية ورؤساء األقسام وفقاً ملا تقضي به النظام واللوائح. .٨

تفويض بعض صالحياته إىل وكالء الكلية وفق اختصاص كل وكيل، مبا يسهم يف تيسري العمل وتسريع اإلجراءات  .٩
 وتسهيلها.

 فق ما يصدر من تعليمات يف كل سنة مالية.اعتماد الصرف من الُسلفة املخصصة للكلية (إن وجدت) و  .١٠

 

 مكتب عميد كلية الرتبية:أوًال: 

 مدير مكتب العميد

 التعريف:

 ميثل صمام األمان للكلية وهو على معرفة ودراية بسري إجراءات العمل.

 االرتباط التنظيمي:

 يرتبط مباشرة بعميد الكلية.

 املهام:

للعميد مبا فيها اخلطاابت السرية من داخل الكلية وخارجها ومراجعتها وعرضها على استقبال ومتابعة مجيع اخلطاابت الواردة  .١
العميد وإحالة املعامالت الصادرة من مكتب العميد إىل اإلدارات واألقسام التعليمية أو املسئوالت يف الكلية عن طريق 

 السكراترية بعد توقيعها من العميد.

 ق ابألمور العاجلة والسرية وتصديرها للجهة املوجهة هلا بعد توقيع العميد عليها.إعداد اإلجاابت حسب التوجيه فيما يتعل .٢



 

 

۱۳ 

 

املسامهة يف تنظيم املعلومات يف الكلية وتصنيف الواثئق وفق األسس العلمية للمحفوظات والعمل على سهولة وسرعة  .٣
 اسرتجاعها وتوفريها للعامالت يف الكلية وأقسامها.

 ت خارج املكتب وجدول املواعيد يف مكتب العميد.اإلشراف على جتهيز االجتماعا .٤

 ورفعه إىل اجلامعة. للموظفني /للموظفاتاإلشراف على إمتام تقارير األداء الوظيفي  .٥

 حفظ امللفات اخلاصة ابلعميد وتنظيمها بطريقة تضمن احملافظة عليها واسرتجاعها بيسر وسهولة. .٦

 بينهم.اإلشراف على سكراترية العميد وتقسيم العمل  .٧

 القيام بتحرير اخلطاابت والتقارير والربقيات والعروض حسب توجيهات العميد ومن مث عرضها عليه. .٨

 القيام أبي مهام مستجدة أو ما تكلف هبا من قبل الرئيس املباشر يف جمال االختصاص. .٩

 سكراترية مكتب العميد

 التعريف:

 فاءة وفاعلية.يقدم مجيع اخلدمات اليت تساعد العميد على أداء عمله بك

 االرتباط التنظيمي:

 يرتبط بعميد الكلية

 املهام:

 استقبال اتصاالت العميد اهلاتفية وحتويلها وإرساهلا. .١

 املكتب يف تنسيق اجتماعات العميد ابملسئوالت يف الكلية. مدير مديرةمساعدة  .٢

وأعضاء هيئة التدريس وتوجيهها حسب  / ابلطالبات واملوظفني / واملوظفات ابلطالب استالم اخلطاابت الشخصية اخلاصة .٣
 التعليمات.

 اإلشراف على االجتماعات داخل املكتب، وإعداد جملس الكلية. .٤

 القيام أبي مهام مستجدة أو تكلف هبا من قبل الرئيس املباشر يف جمال االختصاص. .٥



 

 

۱٤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والمالية اإلدارية الشؤون وكيل: ثانياً 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

۱٥ 

 

 الشؤون اإلدارية واملاليةوكيل  اثنياً:

 التعريف:

هو عضو هيئة تدريس املكلف ابإلشراف على مجيع املهام املتعلقة ابلشؤون املالية واإلدارية يف الكلية فيضع خطة االحتياجات املالية 
ومتابعة مجيع اإلجراءات القانونية  حتذف وتطبيق اللوائح واألنظمة اخلاصة ابلشؤون اإلدارية واملاليةوأساليب وطرق دفع املصاريف 

 للحصول على موافقة على الصرف واإلشراف على احلساابت وأوعية الصرف وترفع التقارير اإلدارية واملالية للعميد.

 االرتباط التنظيمي:

 يرتبط مباشرة بعميد الكلية.

 املهام:

 .واإلدارية الفنية الوظائف من الكلية أقسام حاجات حتديد .١

 .التخصصية املختربات من الكلية أقسام تحاجا حتديد .٢

 . التعليمية الوسائل من الكلية أقسام حاجات حتديد .٣

 .الكلية أبقسام اإلدارية األعمال وتيسري تنسيق .٤

 واألنظمة للوائح وفقاً  وبراجمها املخصصة والعهد املالية الشؤون على اإلشراف .٥

 .واألنظمة اللوائح حبسب التدريس هيئة ألعضاء االستثنائية ابإلجازات التوصية .٦

 .املختصة للجهات بذلك والرفع التدريس هيئة ألعضاء اإلجازة قطع على املوافقة .٧

 .الكلية ملوظفي والعادية االضطرارية اإلجازات على املوافقة .٨

 .األكادميية الشؤون ووحدة األقسام وكيالت مع ابلتنسيقالطلبة  وأتديب شكاوى يف النظر .٩

 . عليها للتغلب واقرتاحات صعوابت من تواجهه وما هلا التابعة ابلوحدات العمل سري عن الكلية لعميدة دورية تقارير تقدمي .١٠

 النيابة عن العميد أثناء غيابه وفق تكليف العميد له. .١١

 اإلشراف على تنفيذ التعاميم الداخلية واخلارجية فيما خيتص ابألمور اإلدارية واملالية. .١٢



 

 

۱٦ 

 

 إىل الكلية، وإرساهلا للجهة املعنية فيما خيتص ابألمور اإلدارية واملالية.استكمال اإلحصائيات اليت ترد  .١٣

  متابعة اخلدمات واإلشراف على خمتلف الرتميمات يف الكلية ابلتنسيق مع املشرف من إدارة املشاريع. .١٤

 اإلشراف على أتمني احتياجات األقسام من أجهزة ولوازم مكتبية. .١٥

 لكلية.اإلشراف على األعمال اخلريية يف ا .١٦

 اإلشراف على األمن يف الكلية ونظام خروج الطالبات وحل مشاكلهن. .١٧

 اإلشراف على الشبكات التلفازية واإلذاعية من حيث حضور األعضاء وصالحية الشبكات. .١٨

  اإلشراف على تطبيق األنظمة اخلاصة بشؤون املوظفات على منسوابت الكلية. .١٩

 اإلدارية ابلكلية.املشاركة يف اقرتاح تشكيل اللجان التطويرية  .٢٠

 مساعدة العميد يف إعداد التقرير السنوي الشامل عن نشاط كافة اخلدمات التعليمية واإلدارية واملالية يف الكلية. .٢١

 إجراء املقابالت الشخصية للمتقدمات بطلب وظائف على بند األجور "مستخدمات، أمن ". .٢٢

 اإلشراف على العهدة والشئون املالية. .٢٣

 التقنية والدعم الفين يف الكلية.اإلشراف على وحدة  .٢٤

 القيام أبي مهام مستجدة أو تكلف هبا من قبل الرئيس املباشرة يف جمال االختصاص. .٢٥

 الصالحيات:

 .بذلك تكليفه أو غيابه حالة يف الكلية عميد عن ينوب وهو اإلدارية الكلية أمور وإدارة تصريف .١

 .اإلدارية الكلية أقسام شؤون متابعة .٢

 .وتعيينهم ابختيارهم والتوصية هلا التابعة واألقسام الوحدات مشريف ترشيح .٣

 .الوكالة عمل ونطاق اختصاص يف اجلامعة داخل العالقة ذات اجلهات خماطبة .٤

 .واللوائح لألنظمة وفقاً  ووحداهتا الكلية وكالة يف العمل سري يقتضيها اليت الداخلية القرارات إصدار .٥

 .الوكالة منسوابت أداء تقوِّمي .٦



 

 

۱۷ 

 

 .للوكالة التابعة الوحدات ملنسويب واالضطرارية االعتيادية اإلجازة اعتماد .٧

 .املنظمة للوائح وفقاً  الوكالة وعهدة ميزانية من الصرف إقرار .۸

 التصديق على املعامالت واخلطاابت ابلنيابة بتفويض من العميد. .٩

 .روج للطالبات ذوات الظروف اخلاصةمنح تصاريح اخل .١٠

 مكتب االتصاالت اإلدارية وتوجيه املعامالت حسب االختصاص.الشرح على الوارد من  .١١

 املوافقة األولية على الصرف للجهات املختلفة " اخلدمات والصيانة، العهدة، العالقات العامة ". .١٢

 التوقيع على مناذج استالم العهدة وتسليم الرجيع. .١٣

 اعتماد تقييم األداء الوظيفي ملنسوابت اهليئة اإلدارية. .١٤

 شكاليات واخلالفات الداخلية وعالجها بني املوظفات على درجة من العدالة واإلنصاف.البت يف اإل .١٥

 

 الشؤون املالية واإلدارية سكراترية وكيل

 التعريف:

 تقدمي مجيع اخلدمات اليت تساعد وكيل الشؤون املالية واإلدارية على أداء عملها بكفاءة وفاعلية.

 االرتباط التنظيمي:

 للشؤون اإلدارية واملالية.بوكيل الكلية 

 املهام:

وإحالة املعامالت  جها ومراجعتها وعرضها على الوكيلمن داخل الكلية وخار  ع اخلطاابت الواردة ملكتب الوكيلاستالم مجي .١
 إىل اإلدارات والوحدات واألقسام التعليمية. مكتب الوكيلالصادرة من 

للرد عليها أبسرع  رية والوحدات اليت ترتبط ابلوكيلالتعليمية أو املكاتب اإلدامتابعة مجيع املعامالت اليت مت توجيهها لألقسام  .٢
 وقت.



 

 

۱۸ 

 

 .ابحلاسب اآليل حسب توجيه الوكيل حترير اخلطاابت والتعاميم، ونسخها .٣

 ترتيب أعمال الصادر والوارد الداخلي واخلارجي، وعمل فهرسة هلا لسهولة الرجوع هلا وقت احلاجة. .٤

 الت اهلاتفية.استقبال وإجراء االتصا .٥

 استقبال املراجعات والزائرات والطالبات والرد على طلباهتن. .٦

 .ت وجدول املواعيد يف مكتب الوكيلاإلشراف على جتهيز االجتماعا .٧

 القيام أبي مهام مستجدة، أو تكليف من قبل الرئيس املباشرة يف جمال االختصاص. .٨

 

 

 العالقات العامة

 التعريف:

بنشاطات الكلية إعالمياً، ونشر أخبارها يف وسائل اإلعالم املختلفة، وتنظيم استقبال الوفود اليت تزور  ختتص هذه الوحدة ابلتعريف
 الكلية، ومتابعة مستلزمات تنظيم اللقاءات واملؤمترات داخل الكلية.

 االرتباط التنظيمي:

 يرتبط بعميد الكلية مباشرة.

 املهام:

 الجتماعية يف الكلية واإلعداد هلا، وإعداد الرتتيبات الالزمة الستقبال الزوار من خارج الكلية.تنظيم إقامة املناسبات واحلفالت ا .١

 ترتيب املؤمترات الصحفية لإلعالم عن املؤمترات وامللتقيات اليت تعقد يف الكلية، مع جتهيز امللفات اخلاصة بذلك. .٢

 ية يف وسائل اإلعالم املختلفة.متابعة ما ينشر حول اجلوانب العلمية والثقافية اليت هتم الكل .٣

 اإلشراف واملشاركة على إعداد األخبار والتقارير والتحقيقات والنشرات اليت تربز دور الكلية وإجنازاهتا على مدار العام. .٤

 توزيع ما يرد للكلية من مطبوعات عامة على املكاتب، واإلعالن عن املناسبات اخلارجية ذات الصلة ابلكلية. .٥



 

 

۱۹ 

 

 طاابت الشكر والتهنئة الصادرة من مكتب العميد.اإلشراف على خ .٦

 التنسيق مع اإلدارات واألقسام والوحدات املختلفة لتحديث وتطوير صفحاهتا على موقع الكلية االلكرتوين. .٧

 التنسيق مع البوابة االلكرتونية للجامعات والعمادات املساندة يف اجلامعة لدعم أعمال الوحدة. .٨

 عالقات العامة يف الكلية.وضع خطة شاملة لإلعالم وال .٩

 تنظيم برامج الكلية من املؤمترات والندوات والفعاليات العلمية املتنوعة. .١٠

 تنظيم ز�رات الوفود إىل الكلية. .١١

 العمل على تنسيق عالقات الكلية مع اجلمهور داخل اجلامعة وخارجها. .١٢

 إلعالم اجلامعي واحمللي.تغطية مناسبات ونشاطات وبرامج الكلية إعالمياً وصحفياً يف وسائل ا .١٣

 إدارة فريق العالقات العامة يف الكلية. .١٤

 تطوير وتعزيز برامج العالقات العامة ومناسبات الكلية. .١٥

 اإلشراف على الشؤون املالية للعالقات العامة وفق اللوائح واألنظمة. .١٦

 إعداد تقرير دوري عن عمل الوحدة ورفعه إىل وكيل الكلية. .١

 لية من أعمال.تنفيذ ما يكلفه وكيل الك .٢

 

 مكتب االتصاالت اإلدارية

 التعريف:

 املسئولة عن استقبال وإرسال اخلطاابت اخلاصة ابلكلية، ومن مث إرساهلا للجهة املعنية.

 االرتباط التنظيمي:

 يرتبط بوكيل الكلية للشؤون املالية واإلدارية.

 فريق العمل:



 

 

۲۰ 

 

 مديرة مكتب االتصاالت اإلدارية. .١

 العام.مسئولة الوارد  .٢

 مسئولة الصادر العام. .٣

 مديرة مكتب االتصاالت اإلدارية:

 مسئولة عن اإلشراف على سري وتنظيم مكتب االتصاالت اإلدارية.

 مسئولة الوارد العام:

 املهام:

 استقبال مجيع اخلطاابت الواردة من كافة اجلهات الرمسية وغريها من خارج الكلية اإللكرتونية والورقية. .١

 خبتم الوارد العام.ختم اخلطاابت  .٢

 تسجيلها بسجل قيد الوارد العام. .٣

 تسليمها ملكتب عميد الكلية. .٤

 استالمه من مكتب العميد والوكيل بعد اطالعها على اخلطاابت وإحالتها للجهات املعنية. .٥

 تسليم صور منه ملسئولة الوارد الداخلي. .٦

 العمل على تصنيف اخلطاابت الواردة حبسب موضوعاهتا. .١

 مالت إلكرتونيا بعد االستالمإغالق املعا .٢

 فهرستها يف ملفات حبسب املوضوعات املصنفة. .٣

 مسئولة الصادر العام:

 املهام:

 استالم اخلطاابت الصادرة من اجلهات اإلدارية ابلكلية بعد اعتماد العميد عليها. .١



 

 

۲۱ 

 

وكذلك التأكد من وجود اخلتم التأكد من اعتماد العميد على مجيع اخلطاابت الصادرة ومن وجود مجيع مرفقات اخلطاابت،  .٢
 الرمسي على مجيع اخلطاابت.

توفري مجيع متطلبات تصدير املعامالت، من أظرف مبختلف أنواعها، وتوفري متطلبات إرسال املعامالت كبرية احلجم عرب  .٣
 الربيد، وذلك مبخاطبة اجلهة املسئولة ابلكلية لتوفريها حىت ال تتعطل املعامالت.

 لصادر ومن مث تسجيلها وإرساهلا إلكرتونيا أو يدو�ً.ختم اخلطاابت خبتم ا .٤

العمل على تصوير مجيع اخلطاابت الصادرة واالحتفاظ بنسختني تسلم أحداها للجهة املصدرة للخطاب ابلكلية ونسخة  .٥
 حتفظ يف ملفات الصادر العام.

تصنيفها حبسب موضوعات  تسجيل النسخ املصورة من اخلطاابت الصادرة بسجل قيد املعامالت الصادرة ومن مث .٦
 املعامالت، ومن مث فهرستها ابمللفات.

 مهام مسئولة الوارد الداخلي:

 تستلم نسخ من الوارد العام ومن مث تعمل على تصوير اخلطاابت ومن مث تسليمها للجهة اليت أحيل عليها اخلطاب. .١

 طاابت مع توقيعهم عليها ابالستالم.تسجيل اخلطاابت يف دفرت تسليم املعامالت، ومن مث تسلم جهات اإلحالة للخ .٢

 مهام مسئولة الصادر الداخلي:

 .ووكالء الكليةاستالم التعاميم الداخلية من مكتب عميد الكلية  .١

 تسجيل التعاميم يف دفرت تسليم املعامالت. .٢

 تعميمها إلكرتونياً  .٣

 االحتفاظ أبصل التعميم يف ملف التعاميم. .٤

 

 واملوظفني: شؤون أعضاء هيئة التدريسوحدة 

 :شؤون أعضاء هيئة التدريس إدارة



 

 

۲۲ 

 

متعاقدين وكل ما خيصهم من إجازات ومباشرات  اواليت تقوم بكل األعمال املتعلقة ابألعضاء سواء سعوديني  االدارةهي  التعريف:
 وإعداد خطاابت ورفع اخلطاابت وإعداد التقارير وغريها من كل ما يتعلق ابألعضاء.

 االرتباط التنظيمي:

 يرتبط بوكيل الشؤون اإلدارية واملالية.

 املهام:

 رفع مباشرة أعضاء هيئة التدريس بعد العودة من اإلجازة السنوية وبعد اإلجازات الرمسية ورعاية املولود واإلجازة االستثنائية. .١

د للمتعاقدين، ورفع وتبليغ العق التعيني،فتح ملف لكل متعاقدة مستجدة أو مواطنة تعيني جديد، بعد أخذ صور من قرارات  .٢
 مباشراهتم.

 متابعة حضور املنتدبني من كليات أخرى. .٣

 استالم املعامالت الواردة والرد عليها ومتابعة تصديرها. .٤

 إعداد شهادات خربة للمتعاقدين املنتهية عقودهم. .٥

 تسليم أتشريات السفر للمتعاقدين بعد استالمها من القسم النسوي. .٦

 وإرساهلا لألقسام ومتابعتها والرد عليها من قبل رئيسة القسم. كتابة التعاميم اخلاصة ابلقسم .٧

 إعداد إخالء الطرف للمنقولني/للمتعاقدين �اية العام/للمستقيلني. .٨

 رفع التقارير الطبية الكرتونياً عن طرق األعضاء ومتابعتهم واملوافقة على إجازاهتم يف حال كانت نظامية. .٩

 رفعها للرئيس املباشر.إعداد اخلطاابت وصياغتها وكتابتها و  .١٠

 متابعة احتياج الكلية من أعضاء هيئة التدريس والرفع للجامعة بذلك. .١١

 فتح ملفات سنوية للصادر والوارد بداية كل عام جديد وفهرستها مع االحتفاظ ابمللفات اليت من أعوام سابقة ابألرشيف. .١٢

 رمسي.ة مث الرد عليها خبطاب إعداد التقارير واإلحصائيات والبيا�ت اليت ترد إلينا من اجلامع .١٣

 منح اإلجازات االضطرارية للمتعاقد عند سفره خارج اململكة لظرف ما. .١٤

 جتديد العقد ومن ال ترغب الكلية يف جتديد عقودهم. يرغب يفتعميم جتديد العقود ملن  .١٥



 

 

۲۳ 

 

 .الرفع ملن بلغوا السن النظامي ويرغبون يف التجديد بعد إجراء الكشف الطيب ابنه الئق صحياً  .١٦

تعميم أوامر األركاب على أعضاء هيئة التدريس، (املتعاقدين)بعد تعبئتها وتوقيعها تصور مث ترفع للجهة املختصة ليصدر هلم  .١٧
 تذاكر سفر آخر العام.

 متابعة إخالء الطرف للمتعاقدات من الكلية واملستقيالت من اجلامعة. .١٨

 متابعة حاالت االستئذان للمتعاقدات بعد انتهاء احملاضرات. .١٩

 جتهيز جوازات السفر للمتعاقدين �اية العام، وتسليمهم الـتأشريات واستالم اإلقامات اخلاصة هبم. .٢٠

 متابعة األمور املالية ماهلم وما عليهم ومتابعتها ابإلدارة. .٢١

 مراجعة ملفات أعضاء هيئة التدريس متعاقدين وسعوديني وحتديثها. .٢٢

 صرف مستحقاهتم. ومتابعةساعاهتم، متابعة األساتذة الزائرين ورفع  .٢٣

 صرف املستحقات املالية. النصاب، ومتابعةالرفع ابلساعات الزائدة عن  .٢٤

 من يوم يف الشهر. أكثرمنح أعضاء هيئة التدريس إجازات اضطرارية كل شهر يوم إال يف حال ظرف طارئ مينح األعضاء  .٢٥

 .رفع بدل الكتب واملراجع للمبتعثني واملبتعثات .٢٦

 على الدرجة. ى ابتعاثه، بعد حصولهرفع مباشرة من انته .٢٧

مستحقاهتن  للمتعاو�ت) لصرف(اللجنة الدائمة املختصة لرفعها للجهة  رفع الساعات التدريسية للمتعاو�ت جمللس الكلية، .٢٨
 املالية. ومتابعة املالية واالستعجال بصرفها.

 هة املختصة.رفعه للج طيب. مثإعداد قرار للحسم على أي عضوة يف حال غياهبا بدون عذر  .٢٩

يعمم على األعضاء قبل بداية االختبارات، أبنه مينع منحهم إجازات اضطرارية، وإجازات من مستوصفات خاصة، إال للضرورة  .٣٠
 القصوى بعد موافقة الرئيس املباشر.

 إعداد خطاابت شكر للمستقيالت، واملنهي عقودهم. .٣١

 القيام أبي مهام تكلف هبا من قبل الرئيس املباشر. .٣٢

 :)(اهليئة اإلدارية املوظفاتؤون شإدارة 



 

 

۲٤ 

 

 التعريف:

هي اإلدارة اليت تقوم ابألعمال اخلاصة ابملوظفات يف الكلية وكل ما خيصهن من إجازات ومباشرة ونقل وتعريف وتقوم بتطبيق اللوائح 
 املختلفة. واألنظمة اخلاصة ابملوظفات وفق الفئات

 االرتباط التنظيمي:

 واملالية.يرتبط بوكيل الشؤون اإلدارية 

 املهام:

 اإلدارية.إعداد سجالت ابحلضور واالنصراف للهيئة  .١

 اإللكرتوين.متابعه حضور وانصراف اهليئة اإلدارية يف النظام  .٢

 ضبط ومتابعة الغياب بعذر وبدون عذر واالستئذان. .٣

 اإلجازات.رفع مباشرة منسويب الكلية بعد العودة من  .٤

 واالستثنائية ورعاية مولود). االضطرارية والعاديةاإلشراف واملتابعة إلجازات املوظفني ( .٥

 االعتيادية.بعذر وإرساله إىل شؤون املوظفني ابجلامعة إلصدار قرارات احلسم من اإلجازة  وحصر الغيابإعداد  .٦

 عمل استفسار وإرساله للمستشفيات ومن مث استالم التقارير الطبية واختاذ الالزم بشأ�ا. .٧

 ليمها إىل جلنة الرتقيات ابجلامعة الستكمال إجراءاهتا.إعداد حماضر الرتقيات وتس .٨

 واملوظفني.إعداد وإصدار إفادات وتعريف للموظفات  .٩

 الرتقية.حصر ومجع بيا�ت املوظفات الراغبات يف  .١٠

 بدل التعيني)). عمل،تدقيق وإصدار استمارات صرف البدالت ((طبيعة  .١١

 اجلامعي. وحاضر والربيدلكرتونية إرشاد املوظفات لكل ما هو جديد يف نظام اخلدمات اإل .١٢

 حفظ وتبويب البيا�ت واملعلومات املتعلقة مبوظفني الكلية يف احلاسب اآليل. .١٣

 القسم.تنظيم امللفات الصادرة والواردة من واىل  .١٤



 

 

۲٥ 

 

 فتح ملف وظيفي لكل موظف وموظفة وحتديث ذلك بصفه مستمرة. .١٥

 ت اجلامعة.متابعة معامالت اليت حتتاج إىل ردود من األقسام إدارا .١٦

 اجلامعة.تنفيذ وتطبيق وحفظ التعاميم والقرارات والتعليمات الصادرة من اجلهات املختلفة يف  .١٧

 اسرتجاعها.تنظيم أرشيف املعامالت وحفظها وتسهيل  .١٨

 واملوظفات.توزيع استمارات الرتشيح للدورات التدريبية داخل اجلامعة وخارجها على املوظفني  .١٩

 اإلدارية. األقسام يف انضباط العملمتابعة سري  .٢٠

 خيصه.توزيع التعاميم والتبليغ ابلقدرات املهمة ملنسويب الكلية وأخذ توقيعاهتم عليها كل فيما  .٢١

 مباشرهتم.تلقي صدور قرارات التعيني ملنسويب الكلية ورفع  .٢٢

إرساهلا خبطاب سري إىل هتيئة وتوزيع تقومي األداء الوظيفي على رئيسات األقسام ومث مجعها واعتمادها من العميدة ومن مث  .٢٣
 اجلهة املعنية.

استالم خطة الربامج التدريبية من معهد اإلدارة العامة وتوزيعها على األقسام لتعبئة االستمارة للراغبات يف التدريب ومن مث  .٢٤
 اإلدارة.مجعها وإعداد خطاب بذلك إىل 

 خاص.متابعة حاالت االستئذان ملنسويب الكلية وتسجيلها يف بيان  .٢٥

 وضوابطه.املوظفات املستجدات مبا هلن من حقوق وظيفية وما عليهن من واجبات وتعريفهن بشروط العمل توعية  .٢٦

 عذر.لفت انتباه املوظفات املقصرات يف عملهن واملتغيبات بدون  .٢٧

 هتا.طبيعة إجاز تزويد إدارة االختبارات ببيان يشمل مجيع منسوابت الكلية مع ذكر املالحظات من حيث حالتها الصحية أو  .٢٨

 املباشر.إعداد التقرير السنوي اخلاص بشؤون املوظفات ورفعه للرئيس  .٢٩

 املباشر.القيام أبي مهام مستجدة أو تكليف من قبل الرئيس  .٣٠

 

 اخلدمات العامة والصيانة

 التعريف:



 

 

۲٦ 

 

املشاريع مبا حيقق حتسني وتطوير تقوم مبتابعة أعمال النظافة والنقل وصيانة األاثث ومجيع أعمال الرتميمات اليت تُنفذ من ِقبل إدارة 
 مباين الكلية ومرافقها.

 االرتباط التنظيمي:

 ترتبط مباشرة بوكيل الشؤون اإلدارية واملالية.

 املهام:

ت التصوير وعمليات نقل األاثث املكتيب وتدوينها يومياً آال) جنارة، سباكة كهرابءاستالم البالغات اخلاصة ابألعطال ( .١
 ومتابعة تنفيذها.ملشرف الصيانة 

 اإلشراف على املشاريع املقامة داخل الكلية. .٢

 متابعة توفري مواد النظافة شهر�ً وجردها. .٣

 اإلشراف العام على نظافة املباين. .٤

 اإلشراف على عمل املستخدمات وتوزيع العمل بينهن وتقييمهن. .٥

 عمل جوالت مستمرة على املباين. .٦

 متابعة عمل مشرفات املباين. .٧

 ت األقسام والوحدات القدمية وحفظها يف األرشيفات عرب مناذج خاصة.تنظيم ملفا .٨

 استالم الكنرتوالت من األقسام ونقلها لألرشيف. .٩

 مجع ونقل األوراق التالفة من األقسام والوحدات إىل احلاوية اخلاصة ابلورق، ومتابعة تفريغها مع اجلهة املسؤولة. .١٠

 ة استالمها وتسليمها.تنظيم مجيع املفاتيح اخلاصة ابلكلية ومتابع .١١

 تنظيم املفاتيح اخلاصة بصناديق الطالبات ومتابعة أتجريها عليهن وفق النماذج املعدة لذلك. .١٢

 متابعة التكييف املركزي يف مجيع مباين الكلية. .١٣

 متابعة احتياج سري االختبارات من خدمات ومنها (مفاتيح القاعات، ترتيب القاعات، توفري املاء واملناديل) .١٤

 ة حركة احلافالت يومياً واستقبال املالحظات والشكاوى املقدمة من الطالبات.متابع .١٥



 

 

۲۷ 

 

 التنسيق مع إدارة النقل يف حالة وجود رحالت خارج الكلية. .١٦

 الرفع مبستخلصات مؤسسة النقل اخلاصة ابحلافالت شهر�ً. .١٧

 املشاركة يف تنظيم الفعاليات الداخلية. .١٨

 ابلفواتري.متابعة تعبئة خزا�ت املياه والرفع  .١٩

 .إعداد تقارير دورية ابإلجنازات واالقرتاحات .٢٠

 

 العهدة:

 أمينة العهدة

 التعريف:

 أمينة العهدة مسئولة عن صرف املواد جلميع األقسام ابلكلية من املواد الكتابية واألجهزة واألاثث وغريها.

 االرتباط التنظيمي:

 ترتبط مباشرة بوكيل الشؤون اإلدارية واملالية.

 املهام:

 استالم املواد اليت مت أتمينها وإدخاهلا إىل املستودع وختزينها حلني احلاجة إليها. .١

 فحص الطلبات اليت يتم استالمها من مستودعات اإلدارة والتأكد من كميتها. .٢

 تنظيم وتصنيف موجودات مستودع الكلية حسب نوعيتها ومتاثلها ومعدالت صرفها بشكل يسهل اسرتجاعها. .٣

 عد استالمها ووضعها يف األماكن املخصصة هلا.ترتيب الطلبات ب .٤

 إعداد حمضر استالم لألجهزة املستدمية وعمل طلب صرف لكل قسم. .٥

 تلبية طلبات أقسام الكلية يوميا وجلان االختبارات يف حال وفرهتا الكلية. .٦

 القيام بعمليات اجلرد الدورية للمخزون. .٧



 

 

۲۸ 

 

 نها ومتابعة اجلرد الدوري هلا.القيام جبوالت على مستودعات الكلية ورفع تقارير ع .٨

متابعة تسلم عهد وحدات الكلية اإلدارية والتعليمية ملن تنتهي مدة خدمته يف الكلية حىت يتم تنزيلها من عهدته وخيلى  .٩
 طرفه.

 املشاركة يف أي مهام أخرى تطلبها رئيسة القسم. .١٠

 إصدار مستند رجيع للتالف من األاثث واألجهزة وإحالته للمصدر املسئول .١١

 منوذج عهدة األمن).-منوذج عهدة الشبكات-مناقلة عهدة-توزيع العهد اخلاصة –عمل مناذج (سند استالم أحبار  .١٢

 

 وحدة املالية

 مأمورة الصرف 

 التعريف:

تعترب وظيفة مأمورة الصرف من وظائف القسم املايل والذي يتسم ابلتعامالت املالية وهو من األقسام اليت حتتاج للكثري من الدقة 
 والرتكيز لتفادي أي أخطاء وتتلخص مهامه يف متابعة مجيع األمور املالية يف الكلية من سلف ومكافآت وغريه.

 آلية العمل ملأمورة الصرف:

 تتلخص مهام وآلية العمل لوظيفة مأمورة الصرف يف النقاط التالية وهذه املهام مت تلخيصها بناء على طبيعة العمل يف الكلية:

 املالية ابلكلية واليت ختتص ببنود السلفة متابعة األمور  .١

رفع معاملة سداد السلفة شهر� لوكيل اجلامعة لطلب سداد ما مت صرفه خالل الشهر على أن تكون مستندات الصرف  .٢
 مرقمة ومتسلسلة ومستكملة من مجيع النواحي احملاسبية واملستندية حسب التعليمات املالية ويلزم عند الرفع مراعاة اآليت:

 وضع املعاملة يف ملف حلفظها من الضياع. .٣

 إدراج احلالة املالية للسلفة. .٤

 ترتيب وتدرج الفواتري حتت كل بند من البنود السابقة. .٥

 توثيق مجيع الفواتري بوضع ختم الكلية وتوقيع العميدة. .٦



 

 

۲۹ 

 

 إضافة كشوف تبني املواد املستهلكة واملستدمية واألجور واحملروقات. .٧

تطلب ومتابعة أي سلف أخرى تصرف للكلية وتعامل هذه السلف كما تعامل سلفة الكلية من  القيام أبي أعمال مالية .٨
 ويوم املهنة. التخرج،مثل سلفة  الرفع،�حية 

يتم سداد هذه السلفة قبل �اية السنة املالية بشهرين ويتم رفع معامله مستوفية ملا سبق ذكره عن رفع معاملة السداد ويذكر  .٩
 إسقاط السلفة أي إقفاهلا.يف خطاب الرفع طلب 

 وحدة تقنية املعلومات والتعليم عن بعد

 التعريف:

الوحدة ابملساعدة يف التحول إىل التعامالت واخلدمات اإللكرتونية وتقدمي برامج التعليم عن بعد والدعم الفين للتقنيات التعليمية  تقوم
 .احلديثة

 االرتباط التنظيمي:

 للشئون اإلدارية واملالية.ترتبط مباشرة بوكيل الكلية 

 املهام:

 .تقدمي خدمات الدعم الفين الالزم للتقنيات التعليمية على مستوى القاعات الدراسية واملعامل وإدارات الكلية .١٠

 .تقدمي ونشر احملتوى اإللكرتوين للكلية .١١

 .التقنيات احلديثةواإلدار�ت على تدريب منسويب الكلية واملستفيدين من أعضاء هيئة التدريس والطالبات  .١٢

 .تدريب منسويب الكلية على منظومة التعلم اإللكرتوين التفاعلي .١٣

 طبيبةال

 طبيبة الكلية:

 التعريف:

 طبيبة الكلية مسئولة عن تقدمي الرعاية الصحية األولية لطالبات ومنسوابت الكلية.



 

 

۳۰ 

 

 االرتباط التنظيمي:

 ترتبط مباشرة بوكيل الكلية للشئون اإلدارية واملالية.

 املهام:

 إجراء اإلسعافات األولية للحاالت اليت تقع يف الكلية. .١

 حتويل احلاالت اليت حتتاج إىل رعاية صحية اثنوية للمستشفيات اخلاصة. .٢

 متابعة الطالبات أثناء االختبارات واملرور على اللجان إلسعاف احلاالت املرضية. .٣

 اإلشراف الصحي على املقاصف. .٤

 من خالل الندوات واحملاضرات وتوزيع النشرات.نشر الوعي الصحي يف الكلية  .٥

 كتابة إفادة شؤون الطالبات عن احلاالت املرضية لإلذن خبروجها. .٦

 الشبكة التلفازية املغلقة

 التعريف:

 هي اليت تشرف على الشبكات التلفازية املغلقة بشكل عام وتعمل على ضمان تشغيلها ابلكلية.

 االرتباط التنظيمي.

 بوكيل الكلية للشؤون اإلدارية واملالية.ترتبط مباشرة 

 املهام

 وضع اجلداول الدراسية اخلاصة ابألقسام ملواد التخصص واملواد العامة اليت تدرس من خالل الشبكة التلفازية .١

االتصال ابألقسام وحتديد املواد وأمساء األساتذة الذين سوف يلقون احملاضرات عن الطريق الشبكة قبل بداية كل فصل  .١
 سيدرا

 توزيع انصبة مشرفات الشبكة .٢



 

 

۳۱ 

 

احلرص يف بداية كل فصل دراسي على سالمة أجهزة االستقبال واالرسال بني أقسام الشبكة وقاعات العرض وكذلك سالمة  .٣
 التوصيالت الكهرابئية واملكربات وشاشات العرض

 تزويد األقسام أبمساء املشرفات على الشبكة .٤

 متابعة حضور وغياب مهندس الشبكة .٥

 التنسيق بني أعداد الطالبات وسعة القاعات .٦

 متابعة استخدام القاعات واألجهزة من قبل املشرفات على الشبكة بصورة صحيحة .٧

 االشراف على املتابعة وخلو ونظافة القاعات من املأكوالت واملشروابت خالل حماضرات الشبكة .٨

 شؤون التعليمية واألكادمييةتسجيل املخالفات اخلاصة ابلقاعات بشكل يومي ورفعها اىل وكيل ال .٩

 بعد �اية كل فصل دراسي عمل جرد لألجهزة وتغيري ما يلزم تغيرية .١٠

 القيام ابي مهام مستجدة تكلف هبا من قبل الرئيس املباشر يف جمال االختصاص .١١

 مهندس الشبكة

 هو املسؤول عن الكهرابء وأجهزة االتصال اخلاصة ابلشبكة التلفازية املغلقة

 ظيمياالرتباط التن

 يرتبط مباشر بوكيل الشؤون اإلدارية واملالية

 املهام

 التأكد من سالمة االرسال واالستقبال بني الشبكة وقاعة الطالبات ابستمرار سواء يف اإلجازات أوقات الدوام .١

 التأكد من السالمة التوصيالت الكهرابئية ومكربات الصوت وشاشات العرض .١

 الثقافيةتسجيل احملاضرات العامة والندرات  .٢

 عمل صيانة دورية لألجهزة داخل الكلية بتنسيق مع املشرفة العامة على الشبكات .٣

 االشراف على الدوائر التلفازية الداخلية ابلتنسيق مع املشرفة العامة .٤



 

 

۳۲ 

 

 متابعة التنسيق مع األقسام يف توزيع االشراف على احملاضرات الشبكة .٥

 الشبكاتمتابعة التنسيق بني األقسام يف استخدام  .٦

 متابعة أي عمل تقوم به املشرفة العامة يف اخلراج خبصوص الشبكات .٧

 احلضور قبل موعد بدء الشبكة .٨

 القيام أبي مهام مستجدة يكلف هبا من قبل الرئيس يف اجملال التخصص .٩

 مشرفة الشبكة

 هي اليت تشرف على الشبكة التلفازية الغلقة داخل القاعات الدراسية

 االرتباط التنظيمي

 بط مباشرة بوكيل الشؤون التعليمية واألكادمييةترت

 املهام

 احلضور قبل موعد بدء احملاضرة يف قاعة الشبكة التلفازية .١

 تنظيم دخول الطالبات وضبط جلوسهن وعدم خروجهن أثناء احملاضرات وحصر املتغيبات .١

 يف الدخول واخلروجمتابعة التزام الطالبات مبواعيد وحثهن على احملافظة على نظافة القاعة والنظام  .٢

 تسليم كشوف احلضور والغياب لشؤون الطالبات أوال أبول وألستاذ إذا طلب ذلك .٣

 القيام أبي مهام مستجدة تكلف هبا من قبل الرئيس املباشر يف جمال االختصاص .٤

 األمــــــــــن

 التعريف:

 عرب البواابت.هي اجلهة املخولة من إدارة الكلية لإلشراف على طالبات الكلية يف الساحات و 

 االرتباط التنظيمي:

 واملالية.ترتبط مباشرة بوكيل الشؤون اإلدارية 



 

 

۳۳ 

 

 موزعة حسب فريق العمل. املتعلقة ابألمن:املهام 

 .مشرفة األمن .١

 األمن.أعضاء  .٢

 

 أوًال: مشرفة األمن.

وهي الشخص املوكل ابلقيام بعملية تقسيم املهام على العضوات واإلشراف على سري العمل ومتابعة العضوات وعمل تقرير يومي عن 
 املخالفات.حاالت الطالبات 

 

 اثنياً: أعضاء األمن.

 يف:املهام املوكلة إليهم تتمثل 

 دخوهلم.مراقبة البواابت أثناء دخول وخروج منسوابت الكلية والزائرات مع القيام بتسجيل بيا�ت الطالبات املتأخرات عند  .١

عمل جوالت استطالعية ميدانية داخل املباين الدراسية ويف الساحات ومن مث العمل على رصد حاالت الطالبات املخالفات  .١
 لية.الكوحتويلهن إىل اجلهات املسئولة يف 

 الكلية.الرمسي وخالف ذلك من تعليمات اجلهات العليا يف  الزيتنبيه الطالبات بتعليمات الكلية فيما خيص  .٢

 ينشد�ا.إرشاد الزائرات للوصول إىل املرافق اليت  .٣

 متابعة دخول وخروج منسوابت الكلية عند البواابت واستالم تصريح اخلروج منهم يف حال خروجهم أثناء الدوام. .٤

ة للجان سري االختبارات أثناء االختبارات الفصلية وذلك ابلقيام بتوجيه الطالبات إىل قاعات االختبارات يف الوقت مشارك .٥
 املباين.احملدد إضافة إىل اجلوالت امليدانية داخل املباين أثناء االختبارات وعند بواابت 

 

 وحدة املتابعة

 التعريف:



 

 

۳٤ 

 

 ىت يتم تسليمها يف موعدها احملدد.ختتص هذه الوحدة مبتابعة مجيع اخلطاابت ح

 االرتباط التنظيمي:

 ترتبط مباشرة بوكيل الشؤون اإلدارية واملالية

 املهام:

 الوكيل.متابعة مجيع املراسالت اليت مت إرسال صور منها لقسم املتابعة من قبل العميد أو  .١

 الصادرة.متابعة اإلدارات والوحدات واألقسام املعنية بتنفيذ التعاميم والتقارير  .١

 إضافية.تنفيذ كل ما يطلبه الرئيس املباشر من مهام  .٢

 ابجلوال.تواصل القسم يكون عن طريق اهلاتف أو ابإلمييل أو  .٣

يف حال أتخر خطاب عن الوقت احملدد يتم إرسال خطاب للرئيس املباشر يوضح فيه تفاصيل عن سبب أتخر اخلطاب ليتم  .٤
 الالزم.العمل 

 األطراف.األقسام وحماولة إجياد حلول مرضية جلميع متابعة الشكوى املقدمة من  .٥

 للرد.إعداد السجل اخلاص بوحدة املتابعة وتسجيل مجيع اخلطاابت واتريخ التسليم وآخر موعد  .٦

 اخلطاابت.وضع مجيع اخلطاابت يف ملف خاص مفهرس حسب وصول اخلطاب للقسم ومرقمة ابلتسلل حسب سجل  .٧

 

 السالمة

 التعريف:

األمن والسالمة مبتابعة وسائل السالمة يف مجيع أحناء الكلية، والقيام ابلوقاية قبل وقوع احلادث _ ال مسح هللا _ وتقليل  وحدةختتص 
 اإلصاابت ومتابعتها اإلصابة بعد وقوعها، وتضم عدة جمموعات ولكل واحدة مهام خاصة هبا.

 االرتباط التنظيمي:

 لية.ترتبط مباشرة بوكيل الشؤون اإلدارية واملا



 

 

۳٥ 

 

 فريق العمل، ومهام كل جمموعة:

 ترتبط مباشرة بوكيل الشؤون التعليمية واألكادميية.

 :أ/جمموعة السالمة ومن أهم مهامها

 تفقد وسائل السالمة ابلكلية ومدى صالحيتها والرفع عن كل مالحظه للجهة اليت تقوم فيها بدورها مبعاجلة الوضع. .١

 ما هو جديد من النشرات التوعوية يف جمال السالمة من الدفع املدين.التنسيق مع إدارة الكلية للحصول على  .١

ختصيص لوحة للدفاع املدين توضح يف ابرز يف الكلية وتوضح هبا اإلرشادات وامللصقات اخلاصة هبذا اجلانب يف مجيع  .٢
 جماالت الدفاع املدين.

 إبالغ الدفاع املدين عن أية حالة حتدث يف الكلية فور حدوثها. .٣

 كتب ومطو�ت وإقامة األنشطة الثقافية يف جمال األمن والسالمة ابلكلية.اتمني   .٤

 الستخدامها يف احلاالت الضرورية اليت تستدعي ذلك.٩٩٨تعريف الطالبات أبرقام وهواتف عمليات الدفع املدين  .٥

 االرتباط األمن والسالمة مع عمادة شؤون الطالب بتقارير مفصلة عن الوجبات والتواريخ الصاحلية .٦

 

 :ب/جمموعة فصل التيار الكهرابئي

وهي اجملموعة اليت تقوم بفصل التيار الكهرابئي واحليلولة دون اتساع رقعة احلريق وضرورة معرفة أعضاء اجملموعة مبوقع العدادات 
 الكهرابئية وكل ما يتعلق هبذا اجلانب واملشاركة مع بقية اجملموعات املختلفة.

 

 :ج/جمموعة األخالء

 اجملموعات وأكثرها من الناحية العددية ومن مهامها. وهي من أهم

 معرفة املداخل الرئيسة ومجيع خمارج الطوارئ ابلكلية .١

 التأكد من فتح أبواب الطوارئ يف حالة احلوادث .١

 وضع لوحات إرشادية دالة على موقع املخارج مبكان ابرز وتكتب خبط واضح .٢



 

 

۳٦ 

 

الرئيس للمبين يبني به خمارج الطوارئ واملدخل الرئيسة وأقصر الطرق  التنسيق مع إدارة الكلية لوضع كروكي عام ابملدخل .٣
 املؤدية إليها.

معرفة نقاط التجمع ابلكلية أخارجها ووضع اللوحات الدالة على تلك النقاط على أن تكون امنة تتوفر هبا شروط السالمة  .٤
 بعيدا عن مكان احلادث والتأكد من معرفة العاملني ابلكلية بتلك النقاط.

 التدريب على عمليات اإلخالء. .٥

 :د/جمموعة اإلطفاء ومن أهم مهامها

سرعة التوجه ملكان احلريق بثقة وثبات وااللتزام ابهلدوء واكتشاف احلالة وإبالغ اإلدارة عنها وحماولة السيطرة قبل استفحاهلا  .١
 وذلك ابلوسائل املتوفرة ابلكلية.

 شبكات احلريق الرطبة.معرفة مواقع مجيع الطفا�ت ابلكلية ومواقع  .١

معرفة كيفية استخدام طفا�ت احلريق والتدريب عليها حسب التعليمات املوجودة عليها وإعادة تعبئتها ابلتنسيق مع إدارة  .٢
 الكلية

التنسيق مع إدارة الكلية ابستمرار فحص تلك الطفا�ت يف حالة انتهاء مدة صالحيتها وتعلق يف مكان ابرز حبيث تكون  .٣
 استخدامها.اليد ووضع اللوحات اإلرشادية الدالة على مكا�ا وكيفية يف متناول 

 جلنة التأديب

 التعريف:

جلنة ختتص بدراسة حاالت اإلخالل ابلنظام العام والقواعد والقوانني املعمول هبا يف اجلامعة أو اخلروج عن األعراف األكادميية أو 
ورفع حماضر االجتماعات وما تضمنته من توصيات إىل اللجنة الدائمة الختاذ القرار املناسب لتأديب الطلبات  اإلسالمية،األخالق 

 لذلك.وفقاً لالئحة املنظمة 

 االرتباط التنظيمي:

 ترتبط مباشرة بوكيل الكلية للشئون اإلدارية واملالية.

 تشكيل اللجنة:

 رئيساً.عميد الكلية أو أحد وكالء  .١



 

 

۳۷ 

 

 التدريس.ضاء هيئة عضوان من أع .١

 املخالفة.رئيس القسم الذي تنتمي إليه الطالبة  .٢

 املـهام:

 الالزمة.على األوراق واملستندات  واالطالعالتحقيق مع الطالبة فيما نسب إليها من خمالفة  .١

 مرافقها.ضبط سلوك الطالبات داخل اجلامعة أو يف أي من  .٢

 ساليب الرتبوية املتاحةومعاجلتها ابأل املخالفات،هتذيب سلوكيات الطالبات  .٣

 األقسام.دعوة من تدعو احلاجة إىل مساع أقواله من أطراف القضية أو رؤساء  .٤

 اللجنة الدائمة لتأديب الطالب. ورفعها إىلحترير احملاضر  .٥

 متابعة تنفيذ القرارات التأديبية .٦

ابلوسائل املختلفة مبا يضمن  الطالبات وإبالغيستجد من األنظمة وعقوابت املخالفة غري الواردة يف الالئحة  عمااإلعالن  .٧
 تبليغ الطالب وتنبيههم

 الصالحيات:

 طلب املستندات والواثئق عند احلاجة هلا أثناء التحقيق. .١

 التوصية ابلعقوبة املناسبة للمخالفة اليت ارتكبها الطالب. .٢

 املصادقة على احملاضر قبل رفعها للجنة الدائمة. .٣

 

 

 

 

 



 

 

۳۸ 

 

 

 

 

 

 

 

 وكيل التطوير والجودةثالثا: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

۳۹ 

 

 وكيل التطوير واجلودة اثلثا:

هو عضو هيئة التدريس املكلف ابإلشراف على عمليات التطوير واجلودة، وحتقيق معايري االعتماد والتقومي األكادميي يف  التعريف:
العملية التعليمية يف األقسام األكادميية، وضبط جودة العمل داخل الكلية، والعمل على تطوير وحتسني األداء يف اجلوانب كافة ونشر 

 ثقافة اجلودة.

 لتنظيمي:االرتباط ا

 يرتبط بعميد الكلية كما أنه أحد أعضاء جملس الكلية.

 مهام العمل:

 .الكلية مستوى على اجلودة ثقافة نشر .١

 .ابلكلية اجلودة نظام كفاءة  من الرفع على العمل .٢

 .األكادميي االعتماد ملتطلبات الكلية برامج حتقيق متابعة .٣

 .تنفيذها ومتابعة ،للكلية والتشغيلية التطويرية اخلطط إعداد على اإلشراف .٤

 .هلااملالئمة  احللول واقرتاح ابلكلية، واجلودة التطوير برامج تواجه اليت واملشكالت العقبات دراسة .٥

 والرفع هبا للجهات املختصة. ابلكلية األقسام يف التدريس هيئة ألعضاء التدريبية االحتياجات حتديد .٦

 .واملوظفني التدريس هيئة أعضاء من الكلية منسويب مهارات لتطوير الالزمة اخلطط اقرتاح .٧

 .املهارات وتطوير اجلودة عمادة تقدمها اليت الربامج يف التدريس هيئة أعضاء مشاركة حتفيز .٨

 .الكلية عميد مع ابلتنسيق األكادميي، واالعتماد اجلودة بشؤون يتعلق فيما املهارات وتطوير اجلودة عمادة مع التواصل .٩

 .الكلية خدمات من املستفيدين رضا ومستوى ومتطلبات توقعات على للتعرف آليات وضع .۱۰

 .للكلية السنوي التقرير إعدادعلى  اإلشراف .١١

 .الوكالة أبعمال املتعلقة اللجان تشكيل اقرتاح .١٢

 .الكلية أهداف حيقق فيما العلمية، األقسام ورساء الكلية وكالء مع الدائم التنسيق .١٣



 

 

٤۰ 

 

 .الكلية عميد إىل ورفعه الكلية، يف واالعتماد اجلودة مسرية عن شامل تقرير إعداد .١٤

 والتوصيف واالختصاصات واجلودة التطوير وكالة يف للعمل الداخلي النظام وضع .١٥

 التخطيط للحصول على االعتماد الرباجمي واألكادميي للكلية. .١

 املشاركة يف إعداد وتنفيذ اخلطط التطويرية واالسرتاتيجية للكلية. .٢

  واللجان التابعة للوكالة.اإلشراف على الوحدات  .٣

 وضع السياسات واخلطط املستقبلية للوكالة والوحدات التابعة هلا. .٤

 أمانة جملس اللجنة االستشارية. .٥

 اإلعداد جملالس اللجنة االستشارية واإلشراف على مذكرات اليت تعرض عليها. .٦

 اإلشراف على اجتماع اللجنة االستشارية. .٧

 ي للكلية ورفعه إىل صاحب الصالحية يف اجلهات املختصة بعد إقراره من العميد.اإلشراف على إعداد التقرير السنو  .٨

 اإلشراف على الشؤون املالية والعهد املخصصة للوكالة وبراجمها وفق اللوائح واألنظمة. .٩

 اإلشراف على تنفيذ ما حيال إليه من مواضيع ذات اختصاص ابلتطوير واجلودة. .١٠

 كلية على شبكة االنرتنت.اإلشراف على تطوير وحتديث موقع ال .١١

 متابعة تنفيذ أعمال التقومي الذايت واألكادميي جلميع أقسام الكلية. .١٢

 تقدمي التسهيالت الالزمة جلميع فرق العمل القائمة على تطبيق اجلودة. .١٣

 تنفيذ ما يكلفه به عميد الكلية من أعمال. .١٤

 صالحيات وكيل الكلية للتطوير واجلودة:

 العالقة داخل الكلية يف اختصاص عمل الوكالة ونطاقها.خماطبة اجلهات ذات  .١

 إصدار القرارات الداخلية اليت يقتضيها حسن سري العمل يف الوكالة ووحداهتا وفقا لألنظمة واللوائح. .١

 اعتماد تقومي أداء منسويب الوحدات التابعة للوكالة. .٢



 

 

٤۱ 

 

 إقرار الصرف من ميزانية وعهدة الوكالة وفقا للوائح واألنظمة. .٣

 تماد اإلجازة االعتيادية واالضطرارية ملنسويب الوحدات التابعة للوكالة.اع .٤

 تشكيل فرق العمل واللجان يف مشاريع االعتماد األكادميي واجلودة. .٥

 ترشيح أعضاء اللجان التابعة للوكالة. .٦

 إعداد تقارير متابعة األداء ورفعها لعميد الكلية ووكيل اجلامعة للتطوير واجلودة. .٧

 طيط واملتابعة:التخ وحدة

أنشئت هذه الوحدة للنهوض ابلكلية وتطويرها يف خمتلف اجملاالت سواء كانت االكادميية أو اإلدارية أو اخلدمية من خالل إعداد 
 اخلطط والدراسات التطويرية ابلتعاون مع إدارة الكلية واالقسام املختلفة ومتابعة تنفيذها.

 وكيل الكلية للتطوير واجلودة االرتباط:

 املهام:

 متابعة اخلطط التنفيذية السنوية واليت يتم على ضوئها إعداد ميزانية الكلية وذلك ابلتنسيق مع اجلهات املختصة. .٨

بناء قاعدة بيا�ت متكاملة حول كافة النشاطات يف الكلية ومجع املعلومات واإلحصاءات اليت متكن من وضع السياسات  .٩
 األكادميية.واالسرتاتيجيات يف اجملاالت اإلدارية و 

 صيانة تغطيات). –تنفيذ  –متابعة تقدم سري العمل لألنشطة املختلفة (تصميم  .١٠

 اعداد تقارير املتابعة الشهرية والتقارير الربع سنوية والنصف سنوية لألنشطة املختلفة للجهات الداخلية. .١١

 

  :وحدة خدمة اجملتمع
 هلذه الدوري والتقومي للمجتمع ومنسوبيها الكلية من املقدمة اجملتمع خدمة أنشطة لتنفيذ والتنظيم ابلتخطيط الوحدة هذه ختتص

 .الكلية ختدمها اليت احملافظات يف اجملتمع حاجات اىل لتوجيهها املستهدفني، أراء على بناء اخلدمات

 رتبط بوكيل التطوير واجلودةت االرتباط:

 املهام:



 

 

٤۲ 

 

 والدورات الربامج طرح خالل من ومتطلباته حاجاته خمتلف ملواجهة نواحيه سائر من به والنهوض ابجملتمع الكلية عالقة تقوية .۱
 .اجملتمع أفراد كفاءة  رفع يف تساهم اليت التدريبية

 .اجملتمع خدمة يف املشاركة على التدريس هيئة أعضاء تشجيع .۲

 التعاونية الروح لتنمية طاقاهتم من واالستفادة املثلى للطرق وتوجيههم اجملتمع خدمة يف الراغبني املتميزين الطالبات استقطاب .۳
 .لديهم

 .وعاملياً  وإقليمياً  حملياً  اجملتمع خبدمة املهتمة العلمية واملراكز األكادميية واملؤسسات اجلامعات مع التواصل .٤

 .اجملتمع خدمة جماالت يف جديد هو ما وكل والعملية العلمية التطورات على االطالع .٥

 إنسان مجعية ورسالة رؤية على الوقوف .٦

 األيتام لرعاية إنسان مجعية تقدمه الذي اإلنساين الدور بيان .۷

 اجلمعية هذه يف العضوية آلية توضيح .۸

 التنموية العملية يف ودورة اليدوي العمل أمهية بيان .۹

 املنتجة ابألسر التعريف .۱۰

  الصغرية املشاريع من عدد دعم .١١

 

 وحدة إدارة املعرفة:

 مستمر وتطّور متبادلة معرفةإىل  هتدف ختتص وحدة هي

 واجلودة التطوير بوكيل ترتبط االرتباط:

 املهام:

 .ابستمرار وحتديثها وإداريني تدريس أعضاء من الكلية منسويب حيتاجها اليت التعلم مواد أهم ومجع حصر .۱

 .التعلم ملواد والتوزيع النشر عملية وختطيط تصنيف .۲

 .املختلفة التواصل وسائل عرب الكلية منسويب على التعلم مواد أهم ونشر ترويج .۳



 

 

٤۳ 

 

 .والوحدات األقسام واجتماعات االلكرتونية اجملموعات يف التعلم مواد مناقشة تشجيع .٤

 .املعريف التبادل يف واملسامهة التعلم مواد أفضل اختيار يف للمشاركة الكلية منسويب حتفيز .٥

 .) ومسموعة مقروءة،( مركزة تعلم مواد مكتبة إنشاء .٦

 

 واالعتماد األكادمييوحدة اجلودة 

 نطاق العمل:

 متابعة تطبيق معايري اجلودة واالعتماد األكادميي وحتقيقها واحملافظة عليها.

 االرتباط:

 ترتبط الوحدة إدار� وتنظيمياً بسعادة وكيل الكلية للتطوير واجلودة.

 مهام رئيس وحدة اجلودة واالعتماد األكادميي:

وتقومي األداء مبتطلبات االعتماد الرباجمي واقرتاح تشكيل فرق العمل يف املشاريع املقرتحة اإلشراف على تطبيق بر�مج اجلودة  .١
 ابألقسام األكادميية.

 تقدمي املشورة لفرق العمل القائمة على تطبيق معايري اجلودة واالعتماد األكادميي ابألقسام العلمية. .١

 ع رؤساء األقسام والقطاعات املختلفة.ترشيح منسويب الكلية حلضور الدورات التدريبية ابلتنسيق م .٢

 إعداد تقارير عن مستو�ت األداء ورضا املستفيدين من األنشطة املختلفة. .٣

 توثيق جهود ونتائج التطبيق جبميع أنشطة اجلودة واالعتماد األكادميي والرفع هبا لوكيل الكلية للتطوير واجلودة. .٤

 ة عليه.اإلشراف على االعتماد األكادميي للكلية واحملافظ .٥

 تقدمي املشورة للفرق لتسهيل مهمتها. .٦

 متابعة أداء فرق العمل والتزامها ابجلداول الزمنية. .٧

 متابعة إعداد تقارير التقومي الذاتية. .٨



 

 

٤٤ 

 

 إعداد التقرير بشأن توصيات فريق الز�رة التطويرية. .٩

 مجع البيا�ت واملعلومات بشكل مستمر عن متطلبات االعتماد األكادميي. .١٠

 ر عن أنشطة الوحدة ورفعه إىل وكيل الكلية للتطوير واجلودة.إعداد تقري .١١

 معاونة الوكيل يف التخطيط والتنظيم لكل ما من شأنه تيسري سري العمل ابلوحدة. .١٢

 القيام ابملهام األخرى اليت تكلف هبا الوحدة من قبل وكيل اجلودة والتطوير ابلكلية فيما يتعلق ابجلودة واالعتماد األكادميي. .١٣

 ت رئيس وحدة اجلودة واالعتماد األكادميي:صالحيا

 حتديد أوقات اجتماعات الوحدة االسبوعية والطارئة عند احلاجة. .١

 تشكيل فرق العمل واللجان للقيام مبهام اجلودة واالعتماد األكادميي. .١

 اختيار أعضاء الوحدة وتقييم أدائهم وتنظيم إجازاهتم. .٢

 .توزيع املهام وحتديد الصالحيات داخل الوحدة .٣

 منسقة اجلودة ابلكلية(اآليزو)

 التعريف:

 )،هو عضو هيئة التدريس أو املوظف املكلف ابإلشراف على مراقبة وتنفيذ النظم والتعليمات اخلاصة بنظام إدارة اجلودة (اآليزو
 وحتديثها عند احلاجة حسب اآللية املتبعة.

 االرتباط التنظيمي:

 ترتبط بوكيل التطوير واجلودة.

 إدارة اجلودة:مهام ممثل 

 حلقة وصل بني إدارته واإلدارة العليا للجودة ابجلامعة بتوفري مجيع البيا�ت والنماذج وإجراءات اجلودة املعتمدة لدى القسم. .١

 التأكد من تطبيق نظام اجلودة ابإلدارة. .١



 

 

٤٥ 

 

تنفيذ اإلجراءات التصحيحية لنقاط عدم التواجد أثناء املراجعات على إدارهتا لتزويد املراجعني ابلواثئق اليت يطلبو�ا ومتابعة  .٢
 املطابقة اليت تظهر إبدارهتا.

رفع تقارير األداء وفعالية تطبيق نظام إدارة اجلودة إىل ممثل اإلدارة لنظام اجلودة ابجلامعة وكأساس الختاذ القرارات لتطوير  .٣
 نظام إدارة اجلودة.

 .اإلدارةحضور اجتماعات إدارة اجلودة ابإل�بة عن  .٤

 ركة يف إعداد اخلطط واالحتياجات التدريبية إلدارته ابلتنسيق مع وكالة التطوير واجلودة يف الكلية.املشا .٥

 متابعة إجناز األعمال إبدارهتا فيما خيص بنظام اجلودة. .٦

 التأكد من أن سياسة اجلودة مفهومة جلميع العاملني إبدارهتا. .٧

 صالحيات ممثل إدارة اجلودة:

 خارجي فيما خيص نظام إدارة اجلودة.مفوض ابلتعامل مع أي طرف  .١

 اجلودة.تقييم أداء عمل نظام إدارهتا ورفع تقارير األداء إىل ممثل اإلدارة لنظام إدارة  .١

 التواصل املباشر مع اإلدارة العليا فيما خيص نظام إدارة اجلودة. .٢

 جلودة.على كافة اإلجراءات والنماذج داخل إدارهتا واليت ختدم عمل نظام إدارة ا االطالع .٣

 طلب أي مستند أو وثيقة من أي جهة داخل الكلية. .٤

 اعتماد التعديالت يف الواثئق اخلاصة ابإلدارة واألقسام املختلفة حتت الضبط فيما خيص مستندات وواثئق نظام إدارة اجلودة. .٥

  وحدة التطوير والتنمية املهنية

 تعريف موجز ابلوحدة:

 هيئة التدريس واإلدار�ت مهنياً من خالل األنشطة والربامج والدورات التدريبية املتخصصة. تتوىل الوحدة تطوير وتنمية مهارات أعضاء

 االرتباط التنظيمي:

فصلياً عن ترتبط وحدة التطوير والتنمية املهنية بوكيل التطوير واجلودة بكلية الرتبية اخلرج. إدار�ً وتنظيمياً، وتقدم رئيسة الوحدة تقريراً 
 ت الوحدة إىل وكيل التطوير واجلودة ابلكلية.سري العمل ونشاطا



 

 

٤٦ 

 

 الوحدة:أبرز مهام 

 التدريبية ألعضاء هيئة التدريس واإلداريني والفنيني والعاملني ابلكلية. االحتياجاتدراسة وحتديد  .١

 واإلداري مهنياً. األكادمييقدرات منسويب الكلية من اجلهازين  وتطوير لتنميةوضع خطط تدريب  .٢

 ي لتحسني جودة خمرجات التعليم اجلامعي.اإلداري. واألكادميمتابعة تنفيذ خطط تطوير اجلهاز  .٣

 تقنني وتطوير اإلجراءات الالزمة فيما يتعلق ابلبعثات الدراسية للعاملني واإلداريني والفنيني. .٤

 اإلجراءات.اإلجراءات مع حتديث دليل  لتسهيلواملايل  االداريتطوير النماذج املستخدمة يف العمل  .٥

 وكتابة التقارير الالزمة لذلك. اجلامعة.وضع آليات ومناذج ملتابعة وتقييم أداء العاملني يف  .٦

 إنشاء قاعدة بيا�ت يتم من خالهلا تبويب وجتميع وحفظ كافة املعلومات اليت تساعد اإلدارة يف أداء مهامها بكفاء وإتقان. .٧

 رتبية ابخلرج.نشر ثقافة التطوير والتحسني املستمر بكلية ال .٨

 املعنية.توفري مستلزمات التدريب ابلتنسيق مع اجلهات  .٩

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

٤۷ 

 

 

 

 

 

 

 واألكاديمية التعليمية الشؤون: وكيل ابعاً ر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

٤۸ 

 

 :يل الشؤون التعليمية واألكادمييةوك رابعاً:

 التعريف:

 حيث تطبيق اللوائح واألنظمة داخل الكلية. هو عضو هيئة التدريس املكلف ابإلشراف على مجيع املهام املتعلقة بشؤون الطالب من

 االرتباط التنظيمي:

 يرتبط مباشرة بعميد الكلية.

 املهام:

 اإلشراف على عملية القبول والتسجيل. .١

 متابعة شؤون الطالب واخلدمات املقدمة هلم. .٢

 حبث شكاوى الطالب والرفع لعميد الكلية مبا حيتاج ذلك. .٣

 اراهتم ومساعدهتم ضمن حدود اللوائح واألنظمة.استقبال املراجعني والرد على استفس .٤

 متابعة تنفيذ التعاميم الداخلية واخلارجية فيما خيتص أبمور الطالب واالختبارات. .٥

إعداد اإلجاابت املناسبة على اخلطاابت الواردة من خارج الكلية، وتوجيه اخلطاابت والتعليمات الواردة فيما خيص وكالة  .٦
 ميية.الشؤون التعليمية واألكاد

 اإلشراف العام على إدارة االختبارات. .٧

 متابعة استكمال اإلحصائيات اخلاصة ابلطالب اليت ترد إىل الكلية وإرساهلا مرة أخرى للجهات املعينة. .٨

 اإلعداد جمللس الكلية فيما خيص شؤون الطالب واإلشراف على مذكرات اليت تعرض فيه. .٩

وتوزيعه على املشرفات والتأكد من تواجدهن وإبالغ العميد عن أي خمالفة (شطر وضع جداول اإلشراف على البث التلفزيوين  .١٠
 الطالبات).

 االتصال ابإلدارة ملتابعة سد احتياجات األقسام من اهليئة التعليمية. .١١

 اإلشراف والتنسيق بني األقسام يف إعداد اجلداول والقاعات الدراسية. .١٢



 

 

٤۹ 

 

 اإلشراف على النشاط غري املنهجي. .١٣

 ن الطالب واخلدمات املقدمة هلم.متابعة شؤو  .١٤

 حبث سبل تطوير األداء يف الشعب التابعة هلا وإعداد الدراسات الالزمة لذلك. .١٥

 النظر يف شكاوى أعضاء هيئة التدريس والطالب واقرتاح احللول املناسبة مع متابعة تنفيذها والرفع للعميد فيما حيتاج لذلك. .١٦

 حضور جمالس التأديب مع العميد. .١٧

 إبعطاء الطالب فرصة رابعة لرفع معدله الرتاكمي.التوصية  .١٨

 اعتماد جداول احملاضرات والدروس العلمية املقدمة من األقسام العلمية ابلكلية. .١

 اإلشراف العام على إدارة االختبارات من حيث توفري القاعات واملالحظات. .٢

 اخلطط والربامج العلمية.متابعة كل معاملة ختص رئيسات األقسام التعليمية وحتتاج إىل إفادة مثل  .٣

النيابة عن العميد فيما خيتص ابلطالب، وذلك ابإلشراف العلمي واإلداري على الطالب ابلكلية اليت يتوىل وكالتها، واإلشراف  .٤
 على أداء وحضور أعضاء هيئة التدريس، ابلتنسيق مع عميد الكلية.

 مساعد وكيل الشؤون التعليمية واألكادميي

 التعريف:

م تعيينه صالحيات أخرى، ويتئة التدريس أو املوظف املكلف مبساعدة الوكيل يف تسيري أعمال الوكالة وما يفوض إليه من هو عضو هي
 بقرار من عميد الكلية بناء على توصية من وكيل الكلية لشؤون التعليمية واألكادميية.

 مهام مساعد وكيل الكلية للشؤون التعليمية واألكادميية:

 يف اإلشراف على الوحدات التابعة للوكالة.مساعدة الوكيل  .١

 مساعدة الوكيل يف اإلشراف على شؤون الطالب. .٢

 اإلشراف على جتهيز قاعات احملاضرات ومعامل الطالب واستكمال كافة متطلباهتا. .٣

 متابعة حتديث موقع الكلية االلكرتوين فيما خيص الوكالة. .٤

 اإلشراف على توفري متطلبات الكلية التعليمية. .٥



 

 

٥۰ 

 

 ب عن الوكيل عمد احلاجة يف حضور االجتماعات داخل الكلية وخارجها.ينو  .٦

 القيام أبية أعمال أخرى تكلف هبا. .٧

 صالحيات مساعد وكيل الشؤون التعليمية واألكادميية:

 الصالحيات املفوضة إليه من وكيل الشؤون التعليمية واألكادميية.

 سكرتري وكيل الشؤون التعليمية واألكادميية

 التعريف:

 يعمل على تقدمي مجيع اخلدمات اليت تساعد وكيل الكلية لشؤون الطالب على أداء عمله بكفاءة وفاعلية.

 االرتباط التنظيمي:

 ترتبط مباشرة بوكيل الكلية لشؤون الطالب.

 املهام:

الرد عليها ,وتصديرها استالم مجيع املعامالت الداخلية واخلارجية الواردة إىل مكتب الوكيل ومتابعتها لدى األقسام ومن مث  .١
للجهة املعينة, أما اخلطاابت الداخلية فتوجه للمكاتب التابعة ملكتب الوكيل ومتابعة ردودهم وإصدارها بعد اطالع الوكيل 

 والتوقيع عليها.

 طلباهتم.على  والطالب والرداستقبال املراجعني والزائرين  .٢

الدعوة ألعضاء اللجنة ونسخ احملضر ومتابعة توقيع األعضاء اإلشراف على اجتماع اللجنة االستشارية وتوزيع خطاابت  .٣
 عليه.

 وتوزيعها على اجلهات املختصة. الصادرة،تصوير التعاميم  .٤

 تنظيم وحفظ امللفات اخلاصة مبكتب الوكيل بطريقة تسهل اسرتجاعها. .٥

 الصادرة، وحفظجمللس التحضري جمللس الكلية إبعداد مواضيع اجمللس اخلاصة مبكتب شؤون الطالب ونسخ خطاابت ا .٦
 معامالت كل حمضر مث املساعد يف اإلشراف على تنظيم غرفة االجتماعات قبل انعقاد اجمللس.

 االختصاص.القيام أبي مهام مستجدة أو تكلف هبا من قبل الرئيسة املباشرة يف جمال  .٧
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 :مدير شؤون الطالب

الواثئق والسجالت  الطالب،متثل اإلدارة اليت تكون مسؤولة عن الطالب يف شىت األمور مثل: القبول والتسجيل املتابعة حلاالت 
 اخلاصة ابلطالب والتحويل الداخلي أو من خارج الكلية.

 التنظيمي:االرتباط 

 ترتبط مباشرة بوكيل الكلية لشؤون الطالب.

 املهـــام:

 هبا.اإلشراف على موظفّي إدارة شؤون الطالب ومتابعة تنفيذهم لألعمال املكلفني  .١

 عليها.استالم مجيع املعامالت الداخلية واخلارجية احملالة إليها من مساعد وكيل الكلية لشؤون الطالب ومتابعتها ومن مث الرد  .٢

 معامالت.يرد لإلدارة من  ووارد ملاصيص سجل صادر خت .٣

 عليها.فيما خيص الطالب بعد إطالع مساعد وكيل الكلية لشئون الطالب والتوقيع  إصدار اخلطاابت .٤

) ومتابعة إدخال وتنفيذ كما يتعلق به e.Registerاإللكرتونية للطالب  (البوابةاإلشراف على بر�مج النظام األكادميي  .٥
 لشعب.ربط ا –طباعة كشوف احلضور والغياب طباعة جداول اجملموعات  –اجلداول  (إدخال

 األكادميية.حل مشكالت الطالب املتعلقة ابلنواحي  .٦

 استفساراهتم.استقبال املراجعني من الطالب يومياً والرد على  .٧

 والتالف.تسليم البطاقات الشخصية للطالب وبدل الفاقد  .٨

 االختصاص.القيام أبي مهام مستجدة أو يكلف هبا من قبل الرئيس املباشر يف جمال  .٩

 منسوّيب شؤون الطالب

الواثئق  الطالب،املتابعة حلاالت  والتسجيل،القبول  مثل:ميثل املوظف املختص مبتابعة شؤون الطالب يف شىت األمور أكادميياً وسلوكياً 
 اجلامعية.توزيع البطاقات  الكلية،والسجالت اخلاصة ابلطالب والتحويل الداخلي أو من خارج 

 االرتباط التنظيمي:

 لطالب.ترتبط مباشرة مبدير شؤون ا
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 املهـــــام:

 مثل:ة إدخال وتنفيذ كل ما يتعلق به من أعمال الطالب) ومتابعااللكرتونية  (البوابةالعمل على بر�مج النظام األكادميي  .١

 أكادميياً.االستعالم عن حاالت الطالب  .٢

 والغياب.طباعة كشوف احلضور  .٣

 واإلضافة.حل مشاكل الطالب يف فرتة احلذف  .٤

 إدخال اجلداول. .٥

 اجملموعات.طباعة جداول  .٦

 التأجيل. –االعتذار عن فصل دراسي  –مساعدة الطالب يف االعتذار عن مقرر  .٧

 اجلامعة.إدخال رغبات التحويل من قسم إىل آخر داخل الكلية أو من خارج الكلية داخل  .٨

 ربط الشعب. .٩

 –انسحاب  – (أتجيلالطالب من املساعدة يف اإلعداد لالختبارات النهائية وذلك عن طريق تزويد األقسام حباالت  .١٠
 ).اعتذار....

استالم  –مساعدة الطالب يف التسجيل اإللكرتوين  –اإلعال�ت  عمل(من القيام جبميع املهام املتعلقة ابلقبول والتسجيل  .١١
حصر مشاكل الطالب وعمل  –استالم ملفات الطالب األجانب –إعداد قوائم أبمساء الطالب  –امللفات بعد املطابقة 

 اضر وإرساهلا للعمادة).حم

 استقبال املراجعني من الطالب يومياً والرد على استفساراهتم. .١٢

 أخرى.متابعة وصول ملفات احملوالت من خارج الكلية ومن داخلها وإرسال ملف من حولت إىل كلية  .١٣

جي من الطالبات وتلقي طلبات التحويل اخلار  أخرى،اإلعالن الطالب عن فرتة التحويل من قسم آلخر ومن جامعة إىل  .١٤
 الطالبات.الكلية لشئون  ت أخرى وتسليمها إىل مساعدة وكيلالراغبات يف التحويل من جامعا

استالم أصل شهادة الثانوية العامة للطالب الذين يرغبون يف تعديل أو تغيري امسائهم أو القاهبم وكذلك بطاقة العائلة وكتابة  .١٥
 عليها.مساعد وكيل الكلية لشؤون الطالب والتوقيع خطاب بذلك ورفعه للجهات املختصة بعد إطالع 

 بذلك.إخالء الطرف) للطالب الذي يرغب  –وإعادة القيد  –واالنقطاع  –التأجيل  –امللف  (سحبتعبئة استمارات  .١٦
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 اإلعال�ت.إعالن مجيع التعاميم اليت تصدر من الكلية للطالب يف لوحة  .١٧

 تسليمها للطالب. مراجعة الواثئق بعد إصدارها من اجلامعة وقبل .١٨

 احلاجة.االحتفاظ بصورة من نتائج االختبارات جلميع املستو�ت الدراسية للرجوع إليه عند  .١٩

  حاالت.احملرومات الاليت لديهن  الطالباتمتابعة حاالت  .٢٠

 .اجلويةإشعار التعريف والتخفيض للرحالت  اتمنح الطالب .٢١

 والشهرية.عمل إحصائيات الكلية الفصلية  .٢٢

 دورية.جرد امللفات بصفة  .٢٣

 االختصاص.القيام أبي مهام مستجدة أو تكلف هبا من قبل الرئيس املباشر يف جمال  .٢٤

 جملس الطالب

 التعريف:

وتثبيت  املسؤول،هي وحدة هتدف إىل بناء جمتمع طاليب متميز ومنتمي مبين على العدل واملساواة والفهم واملشرتك والعمل اجلماعي 
 يزة أساسية للوصول هلذه الغاية.الدور الطاليب كرك

 التنظيمي:االرتباط 

 واألكادميية.ترتبط مباشرة بوكيل الشؤون التعليمية 

 املهام:

 الكلية.توعية وإرشاد الطالب املستجدين بلوائح وأنظمة الدراسة يف  .١

 ومع أعضاء هيئة التدريس أساتذة املقررات يف الربامج الدراسية. األكادميية،إرشاد الطالبات يف جمال التواصل مع األقسام  .٢

إرشاد الطالبات لاللتحاق ابلدورات والورش واألنشطة املختلفة اليت تعقدها الكلية ووحداهتا واليت من شأ�ا تطور قدراهتن  .٣
 ومهاراهتن.

 املشاركة يف التخطيط ألنشطة الكلية وتنفيذها. .٤



 

 

٥٤ 

 

 الس ذات العالقة ابلطالبات مثل: جلنة حقوق الطالبات.املشاركة يف بعض اللجان واجمل .٥

 تنظيم لقاءات للتواصل بشأن قضا� الطالبات مع إدارة الكلية وإدارة األقسام ومجيع شرائح الوظائف يف الكلية. .٦

 رصد احتياجات الطالبات ومجيع قضا�هن وتوصيلها لذوي الشأن يف الكلية. .٧

 الداخلية واخلارجية.تقيات متثيل زميالهتن يف املؤمترات واملل .٨

 )احلرمان رفع-والداخليةاخلارجية  التحويالت-القيد(إعادة الطالبات عرض ومناقشة حاالت  .٩

 :األقسام العلمية

 األقسام األكادميية والربامج اليت تقدمها الكلية:

 برامج الكلية:

 قسم اللغة العربية. .١
 قسم الدراسات اإلسالمية. .٢
 قسم ر�ض األطفال. .٣
 الرتبية اخلاصة.قسم  .٤
 

 األقسام املساندة:

 قسم العلوم الرتبوية. .٥
 قسم علم النفس. .٦
 قسم املناهج وطرق التدريس. .٧
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 جملس القسم

 التعريف:

ل جملس صالحياته يف الشؤون العلمية واملالية واإلدارية يف حدود النظام ابلقسم، ولكيتألف جملس القسم من أعضاء هيئة التدريس 
 ولوائحه.

 اجمللس:تنظيم 

  يصح االجتماع إال حبضور ثلثي أعضائه.األقل، والجيتمع جملس القسم مرة كل شهر على  .١

يرتأس اجمللس رئيس القسم األكادميي وتصدر قرارات اجمللس ابألغلبية ألصوات األعضاء احلاضرين وعند التساوي يرجح  .٢
 اجلانب الذي فيه الرئيس.

اعرتض عليها أعادها إىل القسم مشفوعة بوجهة  الكلية، وإذاها اعرتاض من عميد تعترب قرارات اجمللس �فذة ما مل يرد علي .٣
 ا بقي اجمللس على رأيه حيال القرار املعرتض عليه إىل جملس الكلية للبت فيه.جديد، فإذنظره لدراستها من 

 أمین مجلس القسم

 التعريف:

برامج الكلیة 

قسم المناھج 
وطرق التدریس قسم علم النفس برنامج العلوم 

التربویة

ماجستیر

ة برنامج التربی
الخاصة

بكالوریوس

برنامج ریاض 
األطفال

بكالوریوس

برنامج 
الدراسات 
االسالمیة

بكالوریوس

ماجستیر

برنامج اللغة 
العربیة

بكالوریوس
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 تكليفه بقرار من قبل رئيس القسم. مرئيسه، ويتهو عضو هيئة تدريس يف القسم أو 

 مهام أمني جملس القسم:

 وإعارهتم وندهبم وترقياهتم. واملعيدين واحملاضرين التدريسالتوصية بتعيني أعضاء هيئة  .١

 التوصية إبقرار الربامج واملناهج الدراسية والكتب واملقررة واملراجع يف القسم. .٢

 التوصية إبقرار خطط الدراسية أو تعديلها. .٣

 والعمل على نشرها. وتنسيقها تشجيع أعضاء القسم على إعداد البحوث العلمية .٤

 اقرتاح أشخاص غري متفرغني من ذوي املكانة العلمية البارزة ابلتدريس أو اإلشراف على البحوث والرسائل العلمية. .٥

 للتدريس يف القسم.مدة حمددة  ن السعوديني وغريهم.زائرين ماالقرتاح والتوصية ابالستعانة مبتخصصني بصفة  .٦

 اقرتاح ضوابط القبول والتحويل من القسم وإليه. .٧

 معادلة املقررات السابقة للطالب احملولني إىل القسم. .٨

 اقرتاح اخلطط الالزمة للدراسات العليا وضوابط القبول ابلقسم. .٩

 النظر يف التقرير املقدم عن إجنازات عضو هيئة التدريس خالل التفرغ العلمي. .١٠

 حييله إليه جملس الكلية أو رئيسه أو وكالؤها للدراسة وإبداء الرأي.النظر فيما  .١١

 تشكيل جلان دائمة أو مؤقتة من بني أعضاء هيئة التدريس. .١٢

 رئيس القسم 

 ي:ما يلوله من الصالحيات واالختصاصات 

ومتابعة إدارة الشؤون  واألكادميية،وتسيري األعمال اإلدارية واملالية  عليها،رائسة جملس القسم ومتابعة تنفيذ قرارته بعد املوافقة  .١
 وشؤون البحث العلمي والدراسات العليا يف حدود اللوائح واألنظمة. ابلقسم،العلمية 

مبا ال يتعارض مع  هلاوضع اخلطط والربامج اليت من شأ�ا تطوير األداء األكادميي ابلقسم وإجراء املراجعة الدورية  .٢
 والرفع لعميد الكلية بعد عرضها على جملسي القسم والكلية. لغريهصالحيات املفوضة ال
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وجداول االختبارات اخلاصة ابلقسم التابع له ورفعها لعمادة القبول والتسجيل بعد  احملاضرات،وضع اجلداول الدراسية وتوزيع  .٣
 موافقة جملس القسم.

 راجع ابلتنسيق مع جملس القسم ورفعها إىل جملس الكلية.وضع خطة الدراسة واملناهج الدراسية والكتب وامل .٤

حتديد األعداد والشروط اخلاصة للقبول يف القسم العلمي حسب الطاقة االستيعابية والرفع لعميد الكلية بعد عرضها على  .٥
 جملس القسم والكلية.

 وعرضها على جملس القسم والكلية.وإقرار النتائج النهائية لطالب وطالبات القسم  الدرجات،املصادقة على كشوف رصد  .٦

املشاركة يف اختيار املعيدين واحملاضرين وأعضاء هيئة التدريس السعوديني واملتعاقدين املرشحني للعمل ابلقسم التابع له وفق  .٧
 األنظمة والضوابط املنظمة لذلك.

ريني بسكراترية القسم التابع له ورفعها إعداد تقارير األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم واملوظفني واإلدا .٨
 لعميد الكلية.

 حتديد احتياجات القسم املختلفة والكتابة هبا لعميد الكلية. .٩

 

 :منسقة األقسام األكادیمیة

 وهلا من الصالحيات واالختصاصات ما يلي:

 النيابة عن رئيس القسم يف مجيع مهامه يف قسم الطالبات. .١

 القضا� املشرتكة.التنسيق مع رئيس القسم يف  .٢

 وكیل رئیس القسم

 التعريف:

هو عضو هيئة تدريس ينوب عن رئيس القسم جبميع األعباء األكادميية واإلدارية عند غيابه أو انشغاله ابلتدريس أو ارتباطه 
 ويشرتك مع رئيس القسم يف مجيع املهام املسندة عليه والسابق ذكرها. الكلية،ابجتماعات خارج أو داخل 

 االرتباط التنظيمي:

 ترتبط مباشر برئيس القسم.
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 املهام:

 ميكن الرجوع يف ذلك إىل دليل رئيس القسم.

 عضو هيئة التدريس

 مهام عضو هيئة التدريس

يؤدي أعضاء هيئة التدريس واحملاضرون واملعيدون ومدرسو اللغات أربعني ساعة عمل أسبوعي يقضو�ا يف التدريس وفقا للعبء 
 هبا، ومنحث واإلرشاد األكادميي والساعات املكتبية واللجان العلمية واألعمال اإلدارية واألكادميية األخرى اليت يكلفون التدريسي والب

يكلف أبعمال إدارية كعمداء ووكالء ورؤساء أقسام خيفف عنهم العبء التدريسي على أال يقل ما يقومون به عن ثالث وحدات 
 تدريسية.

 يئة التدريس ومن يف حكمهمعضاء هالعبء التدريسي أل

 النصاب الدرجة العلمية

 ١٠ أستاذ

 ١٢ أستاذ مشارك

 ١٤ أستاذ مساعد

 ١٦ حماضر

 ١٦ معيد

كما يعامل عضو هيئة التدريس املتعاقد ومن يف حكمه فيما يتعلق بساعات النصاب التدريسي والقواعد اليت تتبع يف املكافأة عن 
 معاملة السعوديني من أعضاء هيئة التدريس.الساعات التدريسية اإلضافية 

 واجبات عضو هيئة التدريس:

 ن يرتفع عن كل ما هو خمل بشرف الوظيفة.والتعليمات، وأاألمانة واخللق القومي وأن يلتزم ابألنظمة  .١

 وأن يسهم من خالل نشاطه العلمي يف رفع مستوى ختصصه. ختصصه،متابعة ما يستجد يف جمال  .٢

 ويثري فيهم حب العلم واملعرفة والتفكري العلمي السليم. ختصصه،أن ينقل لطالبه أحدث ما توصل إليه العلم يف جمال  .٣



 

 

٥۹ 

 

أن يشارك بفاعلية يف أعمال جملس القسم ويف غريه من اجملالس واللجان اليت يكون عضوا فيها على مستوى القسم أو الكلية  .٤
 القسم والكلية واجلامعة يف خدمة اجملتمع. يشارك بفعالية يف أنشطة اجلامعة، كماأو 

 وال جيوز له العمل خارج اجلامعة إال بعد أخذ موافقة مسبقة وفق األنظمة واللوائح. اجلامعة،أن يتفرغ لعمله يف  .٥

ر املقرر من خالل تقدمي خطط بتدريسه، وتطويمراجعة اخلطة الدراسية للقسم والتعرف على توصيف املقرر املكلف  .٦
 التطوير.التحسني و 

وتسليمها للطالبات ولرئيسة القسم يف بداية الفصل  الدراسي،إعداد اخلطة الدراسية للمنهج موزعة على مدار الفصل  .٧
 للمقرر. واملوضوعات الرئيسةالدراسي مع توضيح األهداف املنشودة من تدريس املقرر واسرتاتيجيات التدريس وسبل التقييم 

 ولة اجلودة ابلقسم وفقا لواثئق اجلودة.إعداد توصيف املقرر وتسليمه ملسئ .٨

 احملاضرات، وكذلكإعداد تقرير املقرر يف �اية الفصل الدراسي مدعوما أبنشطة عضو هيئة التدريس وأنشطة الطالبات يف  .٩
 نسب النجاح والرسوب.

 االلتزام ابلساعات املكتبية مبا ال يقل عن ساعة لكل مقرر. .١٠

 خدام قوائم الشعب املكلف بتدريسها.متابعة مواظبة وغياب الطالبات ابست .١١

يتوىل عضو هيئة التدريس حفظ النظام داخل القاعات واملختربات ويقدم إىل رئيس القسم تقريراً عن كل حادث من شأنه  .١٢
 اإلخالل ابلنظام.

 هائي.الن% وإعداد قوائم اإلنذار األول والثاين واحلرمان  ٢٥حصر الطالبات الاليت جتاوز غياهبن بدون عذر نسبة  .١٣

 والنهائية.إعداد االختبارات الفصلية  .١٤

 التصحيح،ك معه متخصصاً أو أكثر يف رت تصحيح االختبارات ورصد الدرجات وجيوز لرئيس القسم عند احلاجة أن يش .١٥
 وجيوز جمللس الكلية عند الضرورة أن يسند التصيح إىل من يراه إذا كان هناك ما يربر ذلك.

 البات التعلم الذايت (ما ال يقل عن حماضرتني).االلتزام ابلساعات اإلرشادية لط .١٦

 املسامهة يف األنشطة الطالبية سواء على مستوى القسم أم الكلية. .١٧

 .خدمة اجملتمعاملسامهة يف برامج  .١٨



 

 

٦۰ 

 

االستفادة من حضور الربامج التدريبية وورش العمل اليت من شأ�ا تطوير اجلوانب اإلدارية واألكادميية لدى عضو هيئة  .١٩
 التدريس.

 

 مهام العضو املكلف ابإلشراف على الرتبية امليدانية:

التواصل مع املشرفة على الرتبية امليدانية يف الكلية للحصول على مجيع املعلومات واالستمارات والنماذج الالزمة للقيام مبهام  .٢٠
 امليدانية.الرتبية 

 هيئة التدريس (املتعاو�ت) لإلشراف على الرتبية امليدانية ابلكلية إلجراء الالزم. من أعضاءرفع االحتياج  .٢١

 املدارس.حتديد أعضاء هيئة التدريس الاليت يقمن ابإلشراف الرتبوي على الطالبات يف  .٢٢

 فصل.اإلعداد لدروس منوذجية تلقيها لطالبات املتميزات من الفرقة الرابعة يف األسبوع األول والثاين من كل  .٢٣

 مدرسة.توزيع الطالبات على املدارس وفقا للطاقة االستيعابية لكل  .٢٤

 الطالبات.توزيع تعهد ويل األمر على  .٢٥

 الطالبة.تسليم املشرفات مجيع النماذج واالستمارات املتعلقة بتقييم  .٢٦

 املتعاو�ت.إعداد خطاابت مديرات املدارس واملعلمات  .٢٧

 الغياب.ب متابعة الطالبات الغائبات والبحث عن أسبا .٢٨

 النظر يف مشاكل الطالبات مثل ظروف املواصالت والبحث عن حلول هلا. .٢٩

 الرصد.تكوين جلنة مراجعة استمارات التقييم ورصدها يف كشف الدرجات وتسليمها للجان  .٣٠

 امليدانية.ف الرتبية امليدانية وتقرير الرتبية مثل، توصيإعداد مناذج اجلودة اليت ختص الرتبية امليدانية  .٣١

 م العضو املكلف إبعداد اجلدول:مها

إعداد اجلداول الدراسية للطالب وجداول األعضاء إبضافة الساعات املكتبية وجداول االختبارات مزودة برقم القاعة وزمن  .١
 احملاضرة.

 للطالبات.نسخة منها للقسم إلعال�ا  القسم، وتسليمالتوقيع على اجلداول ومصادقتها من رئيسة  .٢



 

 

٦۱ 

 

ا الثالث) ومراجعتهجداول (الدور األول أو الدور الثاين أو  التحريرية) وكذألكارات الفصلية (الشفوية /إعداد جداول االختب .٣
 للطالبات.وإعال�ا 

 الفصلية.إعداد جداول املالحظات على االختبارات  .٤

 مهام العضو املكلف ابإلشراف على األنشطة الطالبية:

 القسم.وحدة النشاط الطاليب يف الكلية واعتمادها من رئيسة  إعداد خطة للنشاط الطاليب يف القسم ابلتعاون مع .١

 الطاليب.متابعة تنفيذ خطة النشاط الطاليب يف القسم حتت إشراف وحدة النشاط  .٢

 الطاليب.إعداد تقرير بعد كل نشاط يسلم إىل رئيسة القسم ووحدة النشاط  .٣

 الطاليب.اط األنشطة يسلم إىل رئيسة القسم ووحدة النش سنوي بكلإعداد تقرير  .٤

 مشاركة الطالبات يف إعداد وتنفيذ وتقييم خطة النشاط الطاليب على مستوى القسم والكلية. .٥

متابعة الطالبات املبدعات وتنمية مواهبهن وإظهارها من خالل املشاركة يف الفعاليات (على مستوى القسم/الكلية  .٦
 ).اجلامعة/اململكة/

 

 

 مهام املرشد األكادميي:

ذلك مما يهم  والتحويالت، وغريتعريف الطالب بنظم ولوائح اجلامعة خاصة ما يتعلق بالئحة االختبارات ونظام الدراسة  .١
 معرفته.الطالب 

اليت  العقبات، واملشكالتعلى تذليل  املستجدين، والعملوخاصة  التخصص،مساعدة الطالب على التكيف مع  .٢
 تواجههم.

 واإلضافة.مساعدة الطالب يف إعداد اجلدول الدراسي وإجراءات احلذف واإلضافة والتأجيل واالعتذار  .٣

 الرموز واملصطلحات األكادميية. واخنفاضه، وكذلكأسباب ارتفاعه  الرتاكمي، وبيانتعريف الطالب ابملعدل  .٤

 اجملموعة.ق أفضل نتائج ممكنة لطالب حيق هذا، مباابلكتاابت العلمية يف  االستذكار، مستعيناَ توضيح أفضل طرق  .٥



 

 

٦۲ 

 

 مواهبهم.العمل على رعاية الطالب ذوي املواهب اخلاصة وتنمية  .٦

 ومشكالهتم.بشؤو�م  الدراسية، واالهتمامالعناية بطالبات املنح  .٧

اعاة الفروق لك مر مثلة يف هيئة وسلوك األستاذ وكذومراعاة أمهية الرتبية ابلقدوة املتلعمل حث الطالبات على ربط العلم اب .٨
 الطالب.الفردية بني 

 الطالبات.الدخول على النظام الشامل من خالل التقارير اخلاصة ابملرشدين للنظر يف السجالت الالزمة ملتابعة حاالت  .٩

 .االستعداد لبدء احلياة الوظيفية وكيفية اخلرجينيطالب املستوى الثامن مبعلومات عن جماالت عمل  الطالب، وخباصةتزويد  .١٠

 بني الطالبات. واملعريفالثقايف ة الوعي تنمي .١١

موعة على حتسني والعمل على مساعدة كل جم املتوسطني املتعثرين، الفائقني إعداد تقسيم الطالب إىل اجملموعات اآلتية: .١٢
 اإلجراءات املناسبة احملققة لذلك. واختاذ والتحصيليمستواها الدراسي 

 أو بشأ�اإحالة احلاالت الطالبية اليت يرى ضرورة التعاون يف رعايتها إىل املرشد األكادميي يف الوحدة التعليمية والتنسيق معه  .١٣
 .التوصية يف رفعها للخدمات الطبية

 التنسيق مع مكتب اإلرشاد األكادميي يف الوحدة التعليمية يف سبيل إجناز مهماته. .١٤

 ويقدم التقرير لرئيس جلنة اإلرشاد األكادميي يف ضمن ملخصاَ ابألعمال واملقرتحاتالدراسي يت إعداد تقرير يف �اية الفصل .١٥
 .الوحدة التعليمية التابعة هلا

 .األساتذة والطالب على التزامها وحث ف مبعايري اجلودة واالهتمام هباالتعري .١٦

 

 

 

 

 

 



 

 

٦۳ 

 

 جلنة اجلودة ابلقسم التعليمي

 التعريف:

 شؤون التطوير واجلودة واالعتماد األكادميي ابلقسم.ختتص هذه اللجنة بكل ما خيص 

 تشكيل اللجنة:

 من ثالث أعضاء على األقل. واحد، وتتكونتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيسة القسم ملدة عام دراسي 

 مهام اللجنة:

 العضو.متابعة أعمال اجلودة داخل القسم مع األعضاء ومتابعة العمل على ملف إجناز  .١

 مستواها.إعالم أعضاء هيئة التدريس ابلدورات املقامة يف تطوير اجلودة ورفع  .٢

 التحسني. السنوية) وخططمشاركة رئيس القسم يف إعداد التقارير (الربامج  .٣

 تنظيم دورات وورش عمل تتعلق بشؤون اجلودة. .٤

 تعبئة مناذج اهليئة الوطنية لالعتماد األكادميي "لألعضاء اجلدد" .٥

 حتقيقها.ء يف فهم مفاهيم اجلودة وسبل متابعة األعضا .٦

 اجلودة.حضور الدورات وورش عمل لإلملام ابملستجدات يف جمال  .٧

 التحسني.عقد لقاءات مع أعضاء تنفيذ الربامج ومن مث مناقشة خطط  .٨

 احلاجة.كتابة تقارير ومقاالت ذات عالقة ابجلودة ووضعها يف ملف للرجوع إليها عند  .٩

 والقسم.نشر ثقافة اجلودة يف مجيع األنشطة العلمية والعملية يف الكلية العمل على  .١٠

 حضور اجتماعات وكالة التطوير واجلودة ابلكلية. .١١

 ة للوكالة.ابلرب�مج، وتقدميإجناز ومتابعة ملف تقارير املقررات وتوصيف املقررات  .١٢

 كلية.القيام مبا يستجد من أعمال تكلف به من قبل وكيل التطوير واجلودة ابل .١٣

 



 

 

٦٤ 

 

 سكرترية القسم

 القسم.استالم املعامالت الواردة وفهرستها وترتيبها يف ملف خاص وعرضها على رئيسة  .١

 القسم.الرد على املعامالت الواردة للقسم بتوجيه من رئيسة  .٢

 القسم.واجلداول وغريها حسب ما توجه به رئيسة  السنوي، واخلطاابت القسم، التقريرطباعة جملس  .٣

 )..... اخلصادر-وارد-جداول-يف القسم (جمالستنظيم امللفات  .٤

 عليها.استقبال االتصاالت اهلاتفية والرد  .٥

 التدريس.متابعة حضور وغياب منسويب القسم وحصر الغياب واإلجازات يف النموذج املخصص من شئون أعضاء هيئة  .٦

 واجتماعاهتا.تنسيق ارتباطات رئيسة القسم ومواعيدها  .٧

 عليها. اطالعهماحملاضر والتعاميم واحلرص على متابعة توقيع األعضاء على  .٨

 الطالبات.تعليق اإلعال�ت يف لوحة القسم اليت ختص  .٩

 

 القبول والتسجيل

 أكادميية.أو  إشرافيههي الوحدة املسؤولة ابملهام املتعلقة ابلقبول والتسجيل سواء كانت تلك املهام مهاماً تنظيمية أو 

 التنظيمي:االرتباط 

 والتسجيل.يرتبط مباشرة برئيس القبول 

 املهـــام:

 عمل إعال�ت للطالب داخل الكلية تتضمن شروط القبول والتسجيل ومواعيد التسجيل ومواعيد استالم امللفات. .١٠

 اإللكرتوين.مساعدة الطالب يف التسجيل  .١١

 التدقيق. –االستقبال  –تشكيل جلان الستالم امللفات  .١٢

 ل بعد املطابقة.استالم ملفات الطالب األص .١٣



 

 

٦٥ 

 

 فرز امللفات حبسب األقسام. .١٤

 إعداد قوائم للطالب حسب األقسام. .١٥

 األجانب.استالم ملفات الطالب  .١٦

 حصر مشاكل الطالب فيما خيص القبول والتسجيل وعمل حماضر وإرساهلا للعمادة.

 

 وحدة النشاط الطاليب

 التعريف:

واليت تتواصل فيها مع الطلبات ومشاركتهن يف فعاليات األنشطة الطالبية  الكلية،ختتص هذه الوحدة بتنظيم النشاطات غري الصفية يف 
 القيادية املبدعة. وطاقات الطالبات وبناء الشخصيةلتنمية مهارات 

 االرتباط التنظيمي:

 واألكادميية.ترتبط مباشرة بوكيل الشؤون التعليمة 

 املهام:

 وقدراهتم ومن مث صقلها وتنميتها واستثمار أوقات فراغ الطالب.إقامة برامج هادفة ومفيدة للطالب للكشف عن مواهبهم  .١

 وحتمل املسؤولية والنهوض أبعباء احلياة. القيادة،تدريب الطالب على  .٢

واليت قد ال تتاح للطالبات فرصة تعّلمها  الطاليب،إقامة الربامج الرتبوية والثقافية واالجتماعية اليت تنفذ من خالل النشاط  .٣
 قاعات الكلية. وممارستها داخل

املخطط أن تفعلها  واملشاريع العلمية والدورات القصريةتشجيع الطالب على التحصيل العلمي من خالل الدروس املساندة  .٤
 األندية الطالبية املتنوعة.

 اقرتاح احتياج الكلية من اللوازم واألدوات اليت تتطلبها نشاطات الطالب. .٥

 ها على الطالب املتفوقني.وضوابط توزيع املالئمة،اقرتاح اجلوائز  .٦



 

 

٦٦ 

 

 وحدة التوجيه واإلرشاد

 التعريف:

التوجيه واإلرشاد عمليتان مرتابطتان ومتكاملتان ومها يعربان عن معىن مشرتك يتضمن املساعدة يف تغيري السلوك حنو األفضل للوصول 
 إىل جمتمع جامعي متميز يليب حاجات الطالبات املختلفة.

 االرتباط التنظيمي:

 مباشرة بوكيل الشؤون التعليمية واألكادميية.ترتبط 

 مهام وحدة التوجيه واإلرشاد:

مساعدة الطالبات يف حل املشاكل اليت تواجههن سواء كانت (مشاكل دراسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو أسرية) ومن مث  .١
 اختاذ طرق العالج املناسبة حسب ظروف كل حالة.

أو القروض) للطالبة احملتاجة لذلك مع مراعاة السرية التامة وفقاَ للقواعد املقررة يف  تاإلعال�تقدمي املساعدات املالية ( .٢
 الئحة الصندوق.

 يتغينب لسبب اجتماعي قاهر. الاليتللطالبات  األعذاركتابة  .٣

 تبصري الطالبات بكيفية االستذكار اجليد واالستعدادات لالختبارات. .٤

 .األكادميياليت تعرتضها وتؤثر على مستواها  اإلشكالياتملساعدهتا للخروج من تقدمي النصح واملشورة للطالبة احملتاجة  .٥

 مساعدة الطالبة يف الكشف عن قدراهتا احلقيقة وطاقاهتا. .٦

 العمل على توجيه الطالبة حسب قدراهتا وإمكانياهتا لتحقيق التفوق واالبتكار. .٧

 أو اجتماعية يف نطاق احلياة اجلامعية العلمية. يةونفسا من مشكالت تربوية ما يعرتضهمساعدة الطالبة يف مواجهة  .٨

 عمل دورات تدريبية وندوات وحماضرات خمتلفة ختدم االرشاد الطاليب. .٩

 توجيه الطالبات لالستفادة من اخلدمات املوجودة ابلكلية ملعاونتهن على حتقيق التكيف االجتماعي والنفسي والدراسي. .١٠

 .األخصائياتوكية والنفسية من قبل   دراسة حاالت الطالبات االجتماعية والسل .١١

 (املكتبة والنشاط الالمنهجي)الكلية االستفادة من مصادر التعليم املتعددة يف  إىلتوجيه الطالبات  .١٢



 

 

٦۷ 

 

 الصحي ابلتعاون مع الوحدة الصحية ابلكلية. اإلرشاداستخدام  .١٣

ق مع نظم الكلية والقيم ال يتفر من تصرفات ما يصددراسة الظواهر السلوكية السلبية بني الطالبات السرقة والكذب أو  .١٤
 واملعايري.

 التعليمية واإلدارية ابلكلية. للهيئة عمل لقاءات مفتوحة وملتقيات هتتم ابجلانب االجتماعي تقدم .١٥

 إرشاد الطالبات حنو اختيار التخصصات الدراسية اليت تالئم قدراهتن وميوهلن. .١٦

 وحدة اجلداول واالختبارات ابلكلية

 لوحدة:تعريف اب

تعترب وحدة اجلداول من أهم الوحدات بوكالة الشؤون التعليمية واألكادميية ابلكلية، حيث يقوم مبهام وواجبات مهمة جداً ترتبط 
حيث  بشكل مباشر بسري العمل األكادميي يف الكلية وانتظام الدراسة فيها. كما أن العمل يف هذه الوحدة مستمر طوال العام الدراسي

ويقوم القسم أيضا مبهام إدخال اجلداول الدراسية  الكلية.تقوم هذه بشكل عام على اإلشراف وإدخال اجلداول الدراسية جلميع أقسام 
للطالبات داخل النظام األكادميي وإعداد جداول احملاضرين وتوزيع القاعات الدراسية وغريها مما يتعلق ابجلداول الدراسية. إن جناح 

يق اجلداول تساهم وتشرتك يف إجناح العملية الدراسية وابلتايل يف انتظام الدراسة مجيع األطراف يف اجلامعة من أساتذة عملية تنس
 ومشرفات وإداريني.

 االرتباط التنظيمي:

 ترتبط مباشرة بوكيل الشؤون التعليمية واألكادميية.

 أعضاء الوحدة:

 وكيل الكلية للشؤون التعليمية واألكادميية .١

 ة الوحدةمشرف .٢

 رئيسات ومشرفات األقسام ابلكلية .٣

 منسقات اجلداول أبقسام الكلية. .٤

 موظفات من شؤون الطالبات وشؤون التسجيل والقبول لإلدخال يف النظام. .٥



 

 

٦۸ 

 

 مهام اللجنة:

الة إعداد اجلداول الدراسية ومراجعتها لكل فصل دراسي جلميع املستو�ت وفق املعايري احملددة اليت يتم وضعها من قبل وك .١
 ابلكلية.الكلية للشؤون التعليمة واألكادميية 

 ابلكلية.وضع جداول االختبارات النهائية  .٢

 ابلكلية.وضع جداول املعامل  .٣

 ربط املادة مبتطلبها حسب اخلطة التابعة هلا. والكشف عن التعارض يف اجلدول الدراسي. .٤

 حجز القاعات الدراسية وقاعات الشبكة التلفزيونية ابلكلية. .٥

 التنسيق مع شؤون الطالبات حول الشعب اليت يتم تدريسها للطالبات من أساتذة األقسام. .٦

 متابعة حالة الشعب خالل تسجيل الطالبات وإضافة أو حذف أو موازنة شعب. .٧

 التنسيق مع منسقات األقسام حول إعداد اجلدول الدراسي والشعب اليت يتم تدريسها. .٨

 املشرتكة بني األقسام والشعب اليت يتم تدريسها. الدراسي للموادحول إعداد اجلدول متابعة التنسيق مع منسقات األقسام  .٩

 تقوم الكلية بتدريس بعض مقرراهتا. األخرى واليتالتنسيق مع الكليات  .١٠

 e-Registerالتسجيل األساتذة من خالل نظام  لألقسام أبمساء واجلداول الدراسيةمتابعة تسجيل الشعب الدراسية  .١١
 شؤون الطالبات. ابلتنسيق مع

 هبا.الدراسية واملتطلبات السابقة وأنظمة اجلداول املعمول  اجلداول للخططالتأكد من مطابقة  .١٢

 املراجعة النهائية للجداول وكذلك اجملموعات بعد إدخاهلا يف النظام .١٣

سقات اجلداول أبقسام الكلية للشؤون التعليمية واألكادميية ومن خلاصة ابجلداول الدراسية مع وكيلتنسيق االجتماعات ا .١٤
 الكلية.

تنسيق االجتماعات اخلاصة ابجلداول الدراسية مع منسقات اجلداول أبقسام الكلية للجداول الدراسية واالختبارات والشبكة  .١٥
بعد تسكني املقررات ابلقاعات املخصصة هلم وحتديد مواعيدها  ألقسام وذلكالتلفزيونية. بعد استالم اجلداول الدراسية من 

 قبل األقسام املتخصصةمن 



 

 

٦۹ 

 

الكلية للشؤون التعليمية واألكادميية ورؤساء األقسام بنسخ من اجلداول ويتضمن ذلك أعداد الطالب  كيلو زويد العميد و ت .١٦
 سعة القاعة املعتمدة،وعدد الساعات  الدراسية،ورقم القاعة  ورقم املبين، املقرر،وموعد  مقرر،املسموح تسجليهم يف كل 

  قد تظهر أثناء الدراسة، واالحتفاظ ابلتغريات اليت قد تتم يف اجلداول.حل املشاكل اليت .١٧

 لعمل التعديالت واملقرتحات على اجلداول ووكيالت الكلياتالتنسيق مع رئيسات األقسام  .١٨

متابعة جتهيز القاعات الدراسية من حيث عدد الكراسي والتكييف واإل�رة.... اخل وحصر التحديثات اخلاصة ابلقاعات  .١٩
 بذلك.دورية وكتابة تقارير  األقسام بصفةلدراسية واملعامل وجتهيزاهتا بكافة ا

التنسيق مع مشرفات القاعات واملعامل بكافة األقسام لتوفري القاعات واملعامل اليت لديها نقص يف القاعات واملعامل أو  .٢٠
 .واملعامللالمتحا�ت الفصلية املوحدة وفقاً آلخر نسخة حمدثة جلداول القاعات 

 املشاركة أبعمال جلنة اإلشراف على سري االمتحا�ت النهائية ابلكلية. .٢١

متابعة حتميل جداول االمتحا�ت النهائية أبرقام القاعات على روابط الكليات مبوقع اجلامعة من خالل مشرفات املواقع بكل  .٢٢
 قسم.

 الكلية.املعامل املتوفرة يف تزويد اجلهات داخل اجلامعة ابملعلومات اليت تطلبها عن القاعات الدراسية و  .٢٣

 أسلوب إجنازكتابة تقارير عن إجنازات الوحدة والصعوابت اليت واجهت أداء العمل وتقدمي املقرتحات لتحسني وتطوير  .٢٤
 العمل

 وحدة اخلرجيات

 التعريف:

 العمل،ختتص هذه الوحدة ابلتحديث املستمر لقاعدة بيا�ت اخلرجيات واستقصاء آرائهن حول املناهج واملهارات املطلوبة لسوق 
 الكلية.وحثهن على التواصل مع  التخرج،والصعوابت اليت تواجههن بعد 

 االرتباط التنظيمي:

 واألكادميية.ترتبط مباشرة بوكيل الشؤون التعليمية 

 املهام:



 

 

۷۰ 

 

 الكلية.لتواصل مع اخلرجيات وأرابب العمل ومساعدهتن يف احلصول على فرص عمل خلرجية ا .١

 اخلريج). (يومتنظيم فعاليات يوم املهنة  .٢

 العمل.عمل قاعدة بيا�ت للتواصل مع اخلرجيات لاللتحاق بسوق  .٣

 ابلكلية.دعوة اخلرجيات ذوات املهارات للمشاركة يف األنشطة  .٤

 والطالبة املتوقع خترجها يف الدورات أو ورش العمل وتنظيم ومتابعة األمور اخلاصة هبن هبذا اخلصوص.تسجيل الطالبة اخلرجية  .٥

إعداد التقارير والتوصيات اخلاصة ابلدورات وبرامج التأهيل عن اخلرجيات ومدى االستفادة ورفعها للكلية واللجنة واجلودة  .٦
 والتحسني.للتطوير 

 اخلرجيات.امعة مثل مركز خدمة اجملتمع والتدريب وأتهيل التنسيق مع اجلهات املعنية يف اجل .٧

واستطالعات الرأي (جهات التوظيف / رأي اخلرجية /جودة الربامــــــــج /تطوير الرب�مج  االستبيا�تاإلشراف ومتابعة تطبيق  .٨
ة الرتبية من جلان اجلودة هتدف للتطوير وتنفيذ خطط التحسني ملهارات خرجية كلي استبيا�تللميداين) وكل ما يتعلق من 

 الدائمة.

 تزويد اخلرجيات بنسخ من أدلة اخلرجيات كل عام الصادرة عن وحدات الكلية. .٩

بتدريب اخلرجيات مقابل إعطائهن شهادة خربة  احلي) (�ديقيام الوحدة ابلتعاون مع بعض املؤسسات احلكومية مثل  .١٠
 اجملتمع.اخلرجية وجعلها عنصر فعال يف  هتدف الوحدة من خالل ذلك تدريب بسيطة،ومكافئة مالية 

 للخرجيات.تسليم الواثئق  .١١

 للواثئق.استخراج بدل فاقد  .١٢

 اإلرشاد األكادميي

 التعريف:

وهو يعين توجيه  والثقافية.اإلرشاد األكادميي أسلوب علمي لرعاية طالب اجلامعة يف كافة النواحي العلمية واالجتماعية والنفسية 
 النصح واملشورة إىل كل من حيتاجها.

 االرتباط التنظيمي:
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 ترتبط مباشرة بوكيل الشؤون التعليمية واألكادميية.

 مهام وحدة اإلرشاد األكادميي

 عقد لقاء ابلطالبات يف بداية كل فصل دراسي للتعرف على املشاكل اليت يتعرضن هلا والتعريف مبهام الوحدة. .١

 ءات وامللتقيات املتعلقة ابإلرشاد األكادميي للطالبات واملرشدات.تنظيم اللقا .٢

 وجداول القاعات واملواعيد وكل ما يتعلق ابلطالبة من معلومات. األعضاءوجداول  األقسامتزويد املرشدات جبداول  .٣

 األكادميي. اإلرشادتنظيم اللقاءات والربامج اليت تدعم الطالبات يف جمال  .٤

 اختيار التخصص واملسار.مساعدة الطالبات يف  .٥

 تعريف الطالبات ابلفرص املتاحة هلن بعد التخرج. .٦

 منوذج للطالبات. وإعدادعمل دورات لعمل السرية الذاتية  .٧

 تكرمي الطالبات املتميزات علميا واملتعاو�ت مع الوحدة. .٨

 التواصل مع الطالبات بشىت الطرق. .٩

 املتعلقة ابإلرشاد األكادميي. واإلعال�توالنشرات  األدلة إعداد .١٠

 أكرب شرحية من الطالبات. إىلتنظيم الربامج التعريفية للوصول  .١١

 تكوين فرق العمل والتزامها بعقد لقاءات مع الطالبات واملرشدات. .١٢

 لتلقى شكاوى الطالبات والرد عليها. آليةوضع  .١٣

 إعداد تقرير سنوي يف �اية العام الدراسي عن أعمال الوحدة. .١٤

قائمة أبرقام  وإعالن اإلرشادهيئة التدريس وفق جمموعات  أعضاءمن  األكادميياتطالبات الكلية على املرشدات توزيع  .١٥
 .وإرشادهمووضع جدول زمين ملتابعتهم  اإلرشاديةالطالبات املشموالت ابإلرشاد وقائمة ابجملموعات  وأمساء

 .اإلرشادتعريف الطلبة مبرشديهم وأبمهية عملية  .١٦

 احلذف وإجراءتسجيل املقررات  إثناء اإلرشادعملية  أداءسري على  اإلشراف .١٧

 التعاون والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة لتذليل الصعوابت اليت تعرتض الطالبة. .١٨
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 الرتبية امليدانية

 التعريف:

والتنمية  اجلامعات،تعمل الرتبية امليدانية على تغذية اجملتمع ابلكوادر املؤهلة وفق أحدث األساليب، والطرق الرتبوية اليت أتخذ هبا أرقى 
 .وفلسفتها يف حتقيق رؤيته العزيز،بن عبد  سطامواليت تتناغم مع رسالة جامعة  اجملاالت،املستدامة يف كافة 

 االرتباط التنظيمي:

 مباشرة بوكيل الشؤون التعليمية واألكادميية. ترتبط

 املهام:

 تسجيل طالب الرتبية امليدانية وفق الشروط احملددة. .١

 التنسيق مع األقسام ابلكليات وإدارة التعليم يف كل ما يتعلق ابلرتبية امليدانية. .٢

 حتديد املدارس املتعاونة، وذلك ابلتنسيق مع إدارة التعليم ابملنطقة. .٣

 الرتبية امليدانية على املدارس املتعاونة حسب ختصصاهتم.توزيع طالب  .٤

متابعة سري بر�مج الرتبية امليدانية وذلك ابالتصال املستمر مبديري املدارس واالستماع إىل آرائهم وتوجيهاهتم قبل وأثناء وبعد  .٥
 بر�مج الرتبية امليدانية.

ابلتدريب العملي وتزويد الطالب / املعلم مبا حتتاجه من تلك  العمل على إجياد الكتب والبحوث الرتبوية التجريبية اخلاصة .٦
 الكتب بطريقة منظمة.

االستفادة من الوسائل التعليمية اليت نفذها الطالب واستخدموها يف الرتبية امليدانية من خالل مجعها وعرضها مبعرض داخل  .٧
 الكلية.

 ميتوزيع بطاقات املشاهدة املبدئية وكذلك بطاقات التقومي اخلتا .٨
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 املكتبة

 التعريف:

مؤسسة علمية ثقافية تربوية اجتماعية هتدف اىل مجع مصادر املعلومات وتنظيمها من خالل فهرستها وتصنيفها وترتيبها على الرفوف 
 السرتجاعها يف أقصر وقت ممكن حسب الوسائل املتوفرة لدى املؤسسة سواء التقليدية أو االلكرتونية.

 االرتباط التنظيمي:

 املالية واإلدارية.باشرة بوكيل الشؤون ترتبط م

 املهام:

 وضع اللوائح الداخلية وأساليب تنظيم العمل حسب اللوائح اخلاصة املعمول هبا يف حقل املكتبات. .١

 طلب الكتب واملواد املكتبية اخلاصة مبجموعة املكتبة. .٢

 الالزمة عليها.استالم وتسجيل كل ما يرد إىل املكتبة من كتب ومطبوعات واختاذ اإلجراءات  .٣

 تنظيم وفهرسة الكتب واملواد املكتبية. .٤

 تصنيف الكتب واملواد األخرى حسب موضوعاهتا. .٥

 ختم أو وضع العالمات الالزمة على الكتب واملواد املكتبية ولصق املواد عليها. .٦

 قل جهد.املساعدة يف توفري الكتب واملواد املكتبية األخرى للباحثات أبسرع وقت وأبيسر وأسهل طريقة وأ .٧

 فحص الكتب على الرفوف حسب أرقامها وتسلسلها أول أبول والتأكد من وجودها يف أماكنها الصحيحة. .٨

إعارة املستفيدات من اهليئة التعليمية واإلدارية وطالبات الدراسات العليا البكالوريوس والتأكد من شروط اإلعارة  .٩
الة التأخر والفقدان والتلف، وفحص الكتب املعارة من حيث مدة اإلعارة وعدد الكتب املعارة والعقوابت يف ح

 والتأكد من سالمتها.

 تلبية حاجة الباحثة يف اإلجابة على األسئلة املختلفة. .١٠

 تسجيل الكتب واملواد املكتبية وبيا�هتا ابلفهرس اآليل. .١١

 تقدمي خدمة البحث عن الكتب واملواد األخرى عن طريق الفهرس اآليل جلميع الباحثات. .١٢
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 خدمة البحث عن املعلومات عن طريق شبكة االنرتنت. تقدمي .١٣

 رفع االحصائيات والرد على اخلطاابت وعمل حماضر استالم للكتب الواردة وارساهلا اىل عمادة املكتبات. .١٤

 ال يتم اخالء طرف املستعرية أ� كان اال بعد تسليم العهدة. .١٥

 االشراف على فعاليات �دي القراءة. .١٦

 املكتبة �اية كل عام.عمل جرد سنوي حملتو�ت  .١٧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

۷٥ 

 

 
 
 
 
 
 

 الدراسات العليا: وكيل خامساً 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

۷٦ 

 

 الدراسات العليا:يل وك :خامساً 

 التعريف:

والوحدات البحثية لطلبة الدراســات العليا و ابإلشــراف على ســري العملية التعليمية واألكادميية هو عضــو هيئة التدريس املكلف 
 . يف الكلية التابعة له

 االرتباط التنظيمي:

 يرتبط مباشرة بعميد الكلية.

 املهام:

 تنفيذ ومتابعة سياسة الكلية للدراسات العليا واالبتعاث. .١
 اإلشراف على تطوير ومراجعة شروط القبول ابلدراسات العليا. .٢
 اإلشراف على عمليات الدراسات العليا يف الكلية واختباراهتا وجلا�ا. .٣
 وحدات الكلية يف مجيع اجملاالت ذات العالقة. التنسيق مع .٤
 رائسة اللجان التابعة للوكالة ورفع تقاريرها إىل اجلهات املعنية. .٥
 اإلشراف على فعاليات الرب�مج التعريفي لطلبة الدراسات العليا، ومتابعة تنفيذه. .٦
 اإلشراف على نشاطات وتطوير قدرات الكلية يف جمال البحث العلمي. .٧
 البحوث وخطتها ووضع آليات تنفيذها يف الكلية اسرتاتيجيةتطوير  اإلشراف على .٨
 اإلشراف على توفري الدعم املادي للبحوث من اجلامعة ومن اجلهات التمويلية خارجها. .٩

 استقبال ومتابعة احتياجات األقسام من الباحثني وأعضاء هيئة التدريس واملعيدين يف التخصصات املختلفة. .١٠
 

 :للدراسات العليا والبحث العلمي صالحيات وكيل الكلية

 مع عمادة الدراسات العليا يف اجلامعة فيما خيص طلبة الدراسات العليا. التنسيق .١
 نتائج االمتحا�ت للدراسات العليا. اعتماد .٢
النظام الداخلي للعمل يف وكالة الكلية للدراســـــات العليا والبحث العلمي واالختصـــــاصـــــات والتوصـــــيف العام لواجبات  تطبيق .٣

 العاملني هبا وكيفية التنسيق بني الوحدات التابعة له.
 القرارات الداخلية اليت يقتضيها حسن سري العمل يف وكالة الكلية ووحداهتا وفقاً لألنظمة واللوائح. إصدار .٤
 أداء منسويب الوكالة. قوميت .٥



 

 

۷۷ 

 

 الصرف من ميزانية وعهدة الوكالة وفقاً للوائح املنظمة.  إقرار .٦
 .اإلجازة االعتيادية واالضطرارية ملنسويب الوحدات التابعة للوكالة اعتماد .٧
 

 الوحدات التابعة لوكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي:

 برامج الدراسات العليا:

 الرتبوية (ماجستري).بر�مج العلوم  .١

 بر�مج الدراسات اإلسالمية (ماجستري). .٢

   مهام وحدة الدراسات العليا واالبتعاث: 

 أوال: يف الدراسات العليا: 

 متثل وحدة الدراسات الدراسات العليا واالبتعاث حلقة وصل بني وكالة الدراسات العليا ابلكلية واالقسام املعنية. .١

 وطلبات الطالبات وحتيلها لألقسام أو الوحدات اإلدارية املختصة..تتلقى الوحدة مالحظات  .٢

 املشاركة يف املراقبة على اختبارات قبول الدراسات العليا  .٣

 اثنيا: يف االبتعاث:

 الكلية.مراجعة معامالت االبتعاث ومتديد االبتعاث والتأكد من اكتماهلا قبل رفعها جمللس  .٤

بتعثة والقسم عند قرب انتهاء مدة متديد االبتعاث او االنتهاء واالتصال ابملبتعثة والقسم متابعة حاالت املبتعثات وتنبيه امل .٥
 املختص للتنبيه. 

 ملستندات.وااالحتفاظ مبلفات حمّدثة للمبتعثني واملبتعثات تتضمن قرارات االبتعاث  .٦

 االبتعاث.إصدار إحصائية كل �اية فصل حتصرعدد املبتعثني واملبتعثات وحاالهتم وأماكن  .٧

الوحدة متثل حلقة وصل بني عمادة الدراسات العليا ابجلامعة ووكالة الدراسات العليا يف الكلية واألقسام األكادميية ابلكلية  .٨
 واملبتعثني واملبتعثات .



 

 

۷۸ 

 

 متد الوحدة املبتعثات بلوائح االبتعاث وتقوم بدور املرشد فيما خيص لوائح االبتعاث. .٩

 والتمديد من العمادة وحتتفظ هبا يف ملفات االبتعاث اخلاصة هبم تتلقي الوحدة قررات االبتعاث .١٠

 اللجنة العلمية للمؤمتر:

توجيه وتشجيع الطالب والطالبات على االشرتاك حماور املؤمتر وتعريف الطالب بكيفية املسابقة واإلعالن عنها وتوضيح 
 ب إىل أمهية التعبري عن مواهبهم وقدراهتم وتنميتها.حماورها املختلفة وشروط وضوابط االشرتاك يف املسابقة وتوعية الطال

 

 


