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 هـ١٤٤٣ األ�ادي�يللعام  قسم ال��بية ا�خاصةحدات و�جان و 

 الوحدة/ال�جنة التشكيل املهام 

 االطالع ع�� برامج الدراسات العليا (املاجست�� والدبلوم) �� ا�جامعات املرموقة -

 اعداد برامج للدراسات العليا متصلة بمجال ال��جمة بلغة اإلشارة -

 اعضاء ال�جنة خالل عملية االعداد لل��امجعقد اجتماعات تنسيقية ب�ن  -

 توزيع املهام ب�ن اعضاء ال�جنة -

 ا�خروج بالصورة ال��ائية ل��امج الدراسات العليا املتصلة ال��جمة بلغة اإلشارة  -

 عرض الصورة ال��ائية ع�� مجلس القسم إلقراره  -

 د. عبدالهادي عبدهللا العمري  .١

 د. ع�� ناصر االسمري  .٢

 القر��ي د. فيصل محمد  .٣

 خالد ناصر العاصم د.  .٤

 

�جنة برنامج الدبلوم العا�� �� ال��جمة بلغة   -

 اإلشارة

 االطالع ع�� برامج الدراسات العليا (املاجست�� والدبلوم) �� ا�جامعات املرموقة -

 اعداد برامج للدراسات العليا متصلة بمجال االعاقة الفكر�ة -

 خالل عملية االعداد لل��امجعقد اجتماعات تنسيقية ب�ن اعضاء ال�جنة  -

 توزيع املهام ب�ن اعضاء ال�جنة -

 ا�خروج بالصورة ال��ائية ل��امج الدراسات العليا املتصلة باإلعاقة الفكر�ة -

 األصول عرض الصورة ال��ائية ع�� مجلس القسم القراره والس�� بھ وفق  -

 أ.د غالب حمد ال��دي .١

 د. حس�ن ع�� املال�ي  .٢

 الوزرة د. مبارك سعد  .٣

 �غر�د حسن ال شر�م  .٤

�جنة برنامج ماجست�� ال��بية ا�خاصة مسار   -

 اإلعاقة الفكر�ة

 االطالع ع�� برامج الدراسات العليا (املاجست�� والدبلوم) �� ا�جامعات املرموقة -

 اعداد برامج للدراسات العليا متصلة بمجال التحليل السلو�ي التطبيقي  -

 اعضاء ال�جنة خالل عملية االعداد لل��امجعقد اجتماعات تنسيقية ب�ن  -

 توزيع املهام ب�ن اعضاء ال�جنة -

 ا�خروج بالصورة ال��ائية ل��امج الدراسات العليا املتصلة بالتحليل السلو�ي التطبيقي -

 األصول عرض الصورة ال��ائية ع�� مجلس القسم إلقراره والس�� بھ وفق  -

 عبدهللا عبدا�حسن الوه�ي  د. .١

 مو�ىى املغ��ي د. سلمان  .٢

 عبدهللا عبدالرحمن الغامدي .٣

 اروى ناصر الدوسري  .٤

�جنة برنامج ماجست�� ال��بية ا�خاصة مسار   -

 تحليل السوك التطبيقي 

 االطالع ع�� برامج الدراسات العليا (املاجست�� والدبلوم) �� ا�جامعات املرموقة -

 اعداد برامج للدراسات العليا متصلة بمجال صعو�ات التعلم  -

 اجتماعات تنسيقية ب�ن اعضاء ال�جنة خالل عملية االعداد لل��امجعقد  -

 توزيع املهام ب�ن اعضاء ال�جنة -

 ا�خروج بالصورة ال��ائية ل��امج الدراسات العليا املتصلة بمجال صعو�ات التعلم -

 عرض الصورة ال��ائية ع�� مجلس القسم إلقراره والس�� بھ وفق األصول  -

 القحطا�ي سعيد سعد د.  .١

 د. أفراح سالم باقازي  .٢

 عبدا�جيد حمد الر�يعة د.  .٣

 د. راشد فهيد القحطا�ي  .٤

 بدر�ة ناصر الشر�ف .٥

 عفاف محمد الباه��  .٦

�جنة برنامج ماجست�� ال��بية ا�خاصة مسار   -

 صعو�ات التعلم 

 التنسيق مع القسم فيما يتعلق بمراق�ي االختبارات ال��ائية من داخل وخارج القسم  -

 و�سليمھ إلدارة القسموالدراسات العليا  س للب�الور�و اعداد جدول االختبارات ال��ائية  -

 د. راشد فهيد القحطا�ي  .١

 عبدهللا عبدالرحمن الغامدي .٢

 االختبارات ال��ائية (الكون��ول) �جنة -
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 توثيق عملية استالم و�سليم ظروف االختبارات ال��ائية �حفظها �� م�ان مالئم امن  -

 تنظيم س�� االختبارات ال��ائية من حيث س�� املراقبات وظروف القاعات وحضور املراقب�ن -

 استالم و�سليم ظروف االختبارات ال��ائية ملدر�ىي املقرر توثيق عملية  -

 تابة التقر�ر ا�ختامي لعملية س�� االختبارات ك -

 ـ��يئة القاعات وتجه��ها قبل االختبارات  -

 بط عمليات الغش ورفعها ل�جهة املعنيةض -

 عيد عياد العصي�ي  .٣

 فيما يتعلق بملف ا�جودة  عضو هيئة تدريساعالم اعضاء القسم بالوثائق املطلو�ة من �ل  -

تطبيق أنظمة وضوابط و�جراءات ومعاي�� ا�جودة واالعتماد األ�ادي�ي ومتا�عة استمرار�ة   -

 تنفيذها �� القسم

 للتأكد من وجود �افة الوثائق املطلو�ة مراجعة ملفات ا�جودة ا�خاصة ب�ل مقرر  -

التنسيق مع �جان ا�جودة �� ال�لية وا�جامعة فيما يتعلق باي �عليمات جديدة مرتبطة   -

 األ�ادي�يبا�جودة االعتماد 

 األ�ادي�ياطالع اعضاء القسم ع�� اية مستجدات خاصة �عملية ا�جودة واالعتماد  -

سة املشكالت والصعو�ات والتنسيق مع رئيس متا�عة اعمال التطو�ر وا�جودة بالقسم، ودرا  -

 القسم ووحدة التطو�ر وا�جودة �حلها 

 تقديم ما يلزم من الدعم الف�ي �شأن التطو�ر وا�جودة بالقسم   -

 رئاسة ال�جان الفرعية ال�ي �ش�لها القسم لشئون التطو�ر وا�جودة مع رئيس القسم  -

�ادي�ي بالتنسيق مع وحدة التطو�ر  ملساهمة �� �شر ثقافة ا�جودة ومتطلبات االعتماد األا  -

 وا�جودة و�جا��ا

 متا�عة ما يصدر من �عليمات ووحدة التطو�ر وا�جودة او و�الة التطو�ر وا�جودة من ت�ليفات  -

تمثيل القسم �� اجتماعات ووحدة التطو�ر وا�جودة وما يصدر ع��ا من ت�ليفات والعمل ع��   -

 تنفيذها 

إعداد تقر�ر سنوي من اعمال ا�جودة واالعتماد األ�ادي�ي ورفعھ لوحد ة التطو�ر وا�جودة   -

 �عد اعتماده من رئيس القسم 

تدر�ب أعضاء هيئة التدريس بالقسم ومنسو�ي القسم ع�� إجراءات تطبيق ا�جودة داخل   -

 و�خاصة األعضاء ا�جدد، القسم 

ا وارشفة القرارات واالجتماعات املرتبة التحقق من توف�� وثائق ا�جودة بالقسم وتنظيمه -

 بذلك

قيادة أ�شطة تقو�م واعتماد ال��نامج من خلل إعداد التقار�ر واملستندات املطلو�ة لالعتماد  -

 وضمان ال��امها بمعاي�� جهة االعتماد

 د. سلمان مو�ىى املغ��ي  .١

 فيصل محمد القر��ي د.  .٢

 ال شر�م حسن �غر�د  .٣

 العثمان ن�ى  .٤

 

 

 

 

 

 �جنة ا�جودة  -
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ضمان اكتمال وتوافر املستندات املطلو�ة بناء ع�� متطلبات جهة االعتماد بحيث �شمل  -

  ية والتفصيلية لشطري الطالب والطالبات والفروع ال�ي تقدم نفس ال��نامج.البيانات ال�ل

مراجعة تقار�ر وتوصيفات املقررات عن أساس سنوي وفقا ملتطلبات هيئة االعتماد وتقديم  -

 االق��احات التحسينية.  املالحظات أو

 ايصال نتائج التقو�م ل�افة األعضاء �� ال��نامج. -

اي متطلبات املقرر  �� ��اية �ل فصل درا�ىي ،   (عضاء األ استالم ملفات اإلنجاز من جميع  -

 ).وكذلك ملف انجاز ال��نامج من رئيس ووكالء القسم 

 ضع خطة تحس�ن ا�جودة بالقسم  و  -

 مسئول عن خطط القسم وم��ا ا�خطة الفصلية والتنمية املهنية والتنفيذية  -

 ع�� مدار الفصل الدرا�ىي خطة النشاط للقسم اعداد  -

 كتابة �ل �شاط والهدف منھ والعضو الذي سيقدمھ ا والتار�خ واليوم املقام فيھ -

 مستوى ال�لية اعداد األ�شطة واختيارها والتنسيق ب�ن األعضاء ووحدة العمل الطال�ي ع��  -

 (داخل وخارج ا�جامعة)  األ�شطة متنوعة ما ب�ن أيام عاملية ودورات وورش عمل -

تجه�� املعدات واألدوات للنشاط بما يتناسب مع النشاط املطلوب للقسم والتواصل مع  -

 وحدة النشاط 

 كتابة ا�خطة طو�لة املدى ا�خاصة ب�جنة النشاط -

 ) (داخل وخارج ا�جامعةالنشاط ب�جنة طرح األف�ار املتعلقة بالفعاليات ا�خاصة  -

 التنسيق مع األعضاء حول تحديد امل�ان والوقت املرتبط بفعاليات �جنة النشاط  -

 املشاركة �� تنفيذ الفعاليات املرتبطة بوحدة �شاط ال�لية -

 كتابة التقر�ر ال��ائي املرتبط باإلنجازات والتفاصيل حول �جنة النشاط -

 نادي ال��بية ا�خاصةاالشراف املباشر ع��  -

 سمري ع�� ناصر األ د.  .١

 د. أفراح سالم باقازي  .٢

 الدوسري ناصر اروى  .٣

 ن�ى العثمان  .٤

 

 

 

 وخدمة ا�جتمع �جنة النشاط   -

 

 

   

ع�� أعضاء القسم حسب التخصص الدقيق مع   مقررات الب�الور�وس واملاجست��توزيع  -

 االنصبة والعبء التدري�ىي ل�ل عضو. مراعاة 

ا�حاضرات  ومواعيدا�جداول ع�� مستوى ال�لية لتحديد أيام  منسقة/التواصل مع منسق -

   والقاعات

 �عد اعتمادها ليتم إدخالها بالنظام   الطلبة�سليم ��خة من ا�جداول الطولية لشؤون  -

   واالرشاديةالساعات املكتبية  وتحديدداول الفردية لألعضاء العمل ع�� ا�ج -

 لسكرت��ة القسم   والطولية�سليم ��خة من ا�جداول الفردية  -

 توزيع ا�جداول الفردية ع�� أعضاء القسم  -

 مبارك سعد الدوسري د.  .١

 حس�ن ع�� املال�ي د.  .٢

 د. سعيد سعد القحطا�ي  .٣

 د. راشد فهيد القحطا�ي  .٤

 العاصم د. خالد ناصر  .٥

 د. افراح سالم باقازي  .٦

 عبدهللا عبدالرحمن الغامدي .٧

 ا�جداول جنة � -
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 كتابة ا�خطة طو�لة املدى  -

 ين واملتع��اتاملتع��  الطلبةارشاد  -

 إقامة الدورات وورش العمل والتنسيق مع األعضاء ألعدادها  -

 �� تحديد مسارهن  الطلبةارشاد  -

 شاد ر اإل ات متا�عة األعضاء �� القيام �ساع -

 بدر�ة ناصر الشر�ف .١

 عفاف محمد الباه��  .٢

 أروى ناصر الدوسري  .٣

 

 االرشاد األ�ادي�ي �جنة -

 تحديد مدارس التدر�ب باالتفاق مع �جنة التدر�ب بال�لية   -

 ل�ل مدرسة  مشرفة/تحديد مشرف -

  للطلبةاملشرفات وارقام الشعب املشرف�ن/اعالن أسماء املدارس و  -

 موازنة شعب امليدا�ي عند ا�حاجة لذلك   -

  الطلبةكتابة خطابات التدر�ب امليدا�ي للمدارس مع ارفاق ��خة الك��ونية من أسماء  -

 واستمارات التقييم 

 حل أي إش�الية خالل التدر�ب امليدا�ي   -

املتدر�ات، اخالء طرف  املتدر��ن/املدارس �شأن (حضور وغياب  قائدي خطابات ل توجيھ -

 تدر�ات �سليم استمارات التقييم امل/متدر��نلل

 رفع استمارات التدر�ب امليدا�ي لوحدة التدر�ب امليدا�ي �� األسبوع الثالث عشر   -

 د. سعيد سعد القحطا�ي   .١

 د. أفراح سالم باقازي   .٢

 عبدهللا عبدالرحمن الغامدي  .٣

 �غر�د ال شر�م .٤

 التدر�ب امليدا�ي �جنة  -

 املبتعثات �ش�ل مستمراملبتعث�ن/الرد ع�� وحدة االبتعاث �شأن معلومات عن  -

 متا�عة أوضاع املبتعث�ن من خالل وحدة االبتعاث بال�لية  -

 متا�عة ما يصدر من �عليمات وحدة االبتعاث بخصوص املبتعث�ن �ل بداية فصل درا�ىي  -

 تحديث امللف الك��و�ي وور�� ل�جنة االبتعاث �ل فصل درا�ىي   -

مراجعة ملف املبتعث/املبتعثة قبل عرضها ع�� مجلس القسم والتأكد من اكتمال األوراق  -

 أو ال��قية.  ،القطعأو  ،التأجيلأو  ،للتمديداملطلو�ة 

 الشر�فناصر بدر�ھ  .١

 ن�ى العثمان  .٢

 عث�ن واملبتعثات �جنة املبت  -

 كتابة خطة ل�خر�جات                                                                       -

 حضور اجتماع ال�جنة وكتابة تقار�ر عن مهام �ل عضو                                            -

 خر�جات واستضافة أعضاء خارجي�ن                                           خر�ج�ن وا�عمل ورشة ل� -

                                       ل�خر�ج�ن/ا�خر�جات�� ال�لية بأعداد خطة  ا�خر�ج�نالتنسيق مع وحدة  -

خر�جات ع�� مستجدات التخصص واحتياجات خر�ج�ن وا�التنسيق إلقامة دورات تدر�بية ل� -

                                                                            �م مهارا� ولتنميةسوق العمل    

                                                       ا�خر�ج�ن وتنفيذهامتا�عة ما يصدر من وحدة  -

الوا�س اب لتواصل معهم وارسال إعالنات الدورات   ل�خر�ج�ن/ا�خر�جات ع��عمل قروب  -

 والفعاليات ��ذا ا�خصوص                                                                                      

 الر�يعة د. عبدا�جيد حمد  .١

 د. افراح سالم باقازي  .٢

 عفاف محمد الباه��  .٣

 

 امل�ي  والتأهيل  �ج�نا�خر �جنة  -
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 دراسة الية توزيع االشراف العل�ي ع�� الرسائل العلمية  -

 دراسة الية �شكيل مناقشة خطط البحوث (السمنار) -

 دراسة الية �شكيل �جان مناقشة الرسائل العلمية  -

 الدراسات العليا بالقسم دراسة مق��حات تطو�ر برامج  -

 خطة البحث قبل عرضها ع�� مجلس القسماعتماد  -

 البحثية قبل عرضها ع�� مجلس القسم  ةا�خطعنوان أو تكرار التأكد من عدم اقتباس  -

 د. حس�ن ع�� املال�ي  .١

 د. مبارك سعد الوزرة   .٢

 د. خالد ناصر العاص�ي   .٣

 د. سعيد سعد القحطا�ي  .٤

 الوه�ي د. عبدهللا عبدا�حسن  .٥

 افراح سالم باقازي  .٦

 �جنة الدراسات العليا -

 متا�عة تحديث الس�� الذاتية لألعضاء واإلنتاج العل�ي ل�ل عضو  -

 متا�عة تحديث �شاطات القسم ع�� موقع ال�لية  -

 متا�عة تحديث معلومات القسم �ش�ل دوري ع�� موقع ال�لية  -

 الالزمة لتحديث موقع ال�لية تزو�د مسؤول تقنية املعلومات بال�لية بالبينات  -

 الباه�� محمد عفاف  .١

 ن�ى العثمان  .٢

 �جنة تحديث موقع القسم االلك��و�ي  -

 


