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كلمة معالي 
رئيس الجامعة

الوحدة  الي مية  األقععسععلم  ُتيد 
األكلليمي  البنلء  في  األسلسية 
لعع ععلععل ععيععلت، وهعععي الععمععخععولععة 
والععمععيععنععيععة أععمععيععلععم العععقعععرارات 
اللل ية،  في  المهمة  األكلليمية 
في  المهمة  الععقععرارات  و يلم 
اأتداًء  ُتّتخذ  والك يلت  اللل يلت 

الي مية�   ن قبا األقسلم 

أللفيا  الي مية  األقسلم  وتؤلي 
شععؤون  إلارة  فععي  رئيسًيل  لوًرا 
أللنلر  اليللي  التي يم   ؤسسلت 
الس طة  لديهل  ن  أن  حقيقة  إلى 
التأثير  يمكنهل  ن  والصالحيلت  ل 
التي  واإلجعععراءات  الععقععرارات  في 
تخطيط  ف هل  اللل يلت،  تتخذهل 
وتنمية الموارل البـرية األكلليمية 
أتييين  التوصية  ل لل ية  ن خالل 
و ن  اللدل  التدريس  هيئة  أعضلء 
والتييين  والترقية  حكمهم،  في 
المينية  أنهل  كمل  آلخرين،  والنقا 
وإلارة  المنلهج  وتصميم  ألقتراح 
جعععداول الععمععظععلضععرات والعععدروس 
األخععععرى والععتععقععويععم والععقععيععلس، 
تفلعا  أمسلر  ستوى  والتظكم 
اللل ية  أنععـععطععة  الععطععالب  ععع 
طبيية  تتط ب  كمل  المخت فة، 
رسم  أيًضل  الي مية  األقسلم  عما 
وصععيععلغععة سععيععلسععلت وأهععععداف 
الذي ينيكس ع ى  الك يلت، األ ر 
صنلعة األسلتذة والطالب والبرا ج 
واألنـطة، وتظديد ال للن الي مية، 
يتيل ا  الععتععي  الععلععهععلت  وتععظععديععد 

 يهل القسم لاخا اللل ية وخلرجهل، ويمكن أن نقول 
تتم ع ى  المهمة  القرارات األكلليمية  أنه ك مل كلنت 
في  أع ى  ع ى  ستويلت  وليس  األقسلم   ستوى 
اللل ية  نضج  ع ى  للياًل  ذلععك  كععلن  ك مل  اللل ية 

ووعيهل�

خطوة  هو  الي مية  لبقسلم  تنليمي  لليا  كتلأة  إن 
وتوصيف  الميرفة  لصنلعة  الصظيح  الطريق  ع ى 
أمل  اليما  وتقسيم  المسؤوليلت  وتظديد  الوظيفة 
واإلنتلج  التميز  في  ل لل ية  الكبرى  األهداف  يظقق 
التكل ا  تظقيق  أجا  الالز ة  ن  الصالحيلت  وتفويض 
وأللتللي  واألكلليمي،  اإللاري  اليما  بين  والتيلضد 

الوظيفي� والرضل  المؤسسي  النللح  تظقيق 

في  أللسهولة  يمتلز  إيللل  رجع  هو  الهدف  سيكون 
ول مسؤولين  الي مية  لبقسلم  والفلئدة  التنلول 
وأجدهل  قرب  يهم�  عن  يتيل  ون  الذين  اإللاريين 
ورش  ليقد  المينيين  الز الء  أللعععو  فرصة  واتية 
اليالقة  ذات  النـلطلت  وغيرهل  ن  التدريبية،  اليما 

الوثيقة� أتطوير األقسلم وأمنلقـة نصوص هذه 

أصورة  إنللزه  المراَل  ن  اليما  هذا  يظقق  أن  آ ا 
التي  المرجوة  النتلئج  تظقيق  يسهم في  أمل    موسة، 
والمؤسسية  البرا لية  االعععتععمععللات  ت بي  يليير 
رؤية  تظقيق  طريق  ع ى  اللل ية،  في  واإللاريعععة 

ل لل ية�  االستراتيلية  والخطة   2030 المم كة 

راجًيل  ن  الدليا،  بإنللز هذا  ل ذين أسهموا  الـكر ك ه 
النهوض  المزيد  ن  في  لائًمل  آ للنل  يظقق  أن  اهلل 
الملفرة  الرشيدة  قيللتنل  ظا  في  والتقدم  والتميز 

أظول اهلل تيللى� 

أ.د. محمد بن يحيى الشهري
الجامعة رئيس 
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كلمة وكيل الجامعة للتطوير 
والجودة وخدمة المجتمع

ل تطويِر،  اللل ية  وكللة  تولي 
واللولِة، وخد ِة الملتمع اهتمل ًل 
ألاء  ِ ععسععتععوى  رفعععع  فععي  كععبععيععرًا 
اليللمية،  َالميلييِر  وفق  اللل يِة 
واتعععبعععلع أفعععضعععا العععمعععمعععلرسعععلِت، 
لذلك  اللل ية؛  فععي  وتيميمهل 
المؤسسي  التميِز  وحععدة  جععلءت 
جميع  لمسلندِة  الدور؛  أهذا  ل قيلِم 
اللل ية؛  في  التنليمية  الوحدات 
أفضا  ملرسلت  وفق  لتطويرهل 
قل ت  حيث  المؤسسي؛  اليما 
فلعا  أدور  الفريِق  أقيللِة  الوحدُة 
التميز  نظو  الطريِق  خلرطة  لرسِم 
في  ليلي هل  ل لل ية؛  المؤسسي 

الرائدِة� اللل يلت   صلف 

وانععطععالقععل  ععن أهععمععيععِة الععلععلنععب 
كأحد  اللل يِة  فععي  التنليمي 
الركلئِز  األسلسيِة ل تميِز المؤسسي 
تنليمٍي  لليٍا  وجول  أهميُة  جلءت 
ليكون  رشدًا   الي ميِة؛  لبقسلِم 
يوضح  األقسلِم  و ـرفلِت  لرؤسلِء 
واإللاريِة،  األكلليميِة،  الصالحيلت 
ُع يه  تنص  واقع  ل  والملليِة،  ن 
وال وائح  اليللي،  التي يِم  أنلمُة 
والععقععرارات  ل لل ية،  التنفيذيِة 

الصللرة أهذا الـأن�

اللل ية  أقسلم  استيدال  الدليا  ع  يتزا ن هذا  كمل 
رؤسلء  ألاء  لتطوير  يتط ب  الذي  البرا لي  لالعتملل 
واللولة  التميز  لتظقيق  الي مية؛  األقسلم  و ـرفلت 
التميز  وحععدة  ُأععدعععِم  الوكللة  قل ت  المؤسسي؛ 
إلعدال  للنة  ِتـكيا  خععالل  وذلععك  ن  ِالمؤسسي؛ 
الظدوِل  ألل يِة  الي ميِة  لبقسلم  التنليمي  الدليا 
التميز  وحعععدة  أحععد  ععخععرجععلت  لععيععكععون  الععـععمععللععيععة؛ 
رؤسلء، و ـرفلت  تييين  ِ همة  المؤسسي، وإضلفة 
إليهم  الموك ة  أمهل هم  ل قيلم  الي مية؛  األقسلم 
ال وائح ،والنلم  أكا وضوح،ٍ واحترافيٍة  تبيين أذلك 

التي يم� ألللل يِة، ووزارة  الخلصة 

أعضلء  والز يالت  ل ز الِء،  اللزيا  ُشكري  أقدم  ختل ًل 
والك يلت،  التنليمي،  الدليا  هذا  إعداِل  في  الفريِق 

واألقسلم التي لعمت إعدال هذا الدليا�

اللزيا  شكري  أقدم  أن  المنلسبة  أهذه  يسرني  كمل 
وحرصه  الدائم  لعمِه  ع ى  اللل يِة  رئيس  لميللي 

ع ى تطويِر اليما في اللل ية�

د.نايف بن فوزي الرويلي

والجودة  للتطوير  الجامعة  وكيل 
المجتمع وخدمة 
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كلمة مديرة وحدة 
التميز المؤسسي

المؤسسي  التميز  ُوحععدة  تؤ ن 
أأن  الـمللية  الععظععدول  ألل ية 
في  الزاوية  حلز  الي مية  األقسلم 
قيللة  ملرسلت التميز المؤسسي 
فععي الععلععل ععيععِة وأحععععد الععركععلئععز 
والتميز  ِاللولِة  لتظقيق  ِاألسلسيِة 
القسِم  رئيس  ألعتبلر  المؤسسي 
ِالمق وب  الهرم  رأس  ،و ـرفته 
الععلععولة  تظقيق  تط بلت  فععي 

المؤسسي� ِوالتميِز 

نواة  الي مي  القسم  ييتبر  كمل 
اليما األكلليمي واإللاري ،وهو 
ألللل ية  أهمية  األكثر  الوحدة 

الفقري� واليمول 

 ن هنل انط قْت فكرُة إعدال لليا 
ليضع  الي مية  لبقسلِم  تنليمي 
وآليلت  المؤسسي  اليمِا   يلييَر 
لهذا  األعدال  للنِة  أتـكيِا  التنفيذ 
يمّكن  ٌشل ا  لليا  ليكون  ؛  الدليا 
رئيس و ـرفة القسم ع ى تقديِم 
لتظقيق  الععمععمععلرسععلت  أفعععضعععِا 
اسعععتعععدا عععة وجعععععععولة الععيععمععا 

المؤسسي في األقسلِم الي ميِة في  خت ف الك يلت 
في  اإللاري  اليما  سير  في  والتفصيا  ألللل ية، 
،ويكون  التي يم  ووزارة  اللل ية،  أنلمة  وفق  القسم 
سندًا لقيللات األقسلم الي مية ،وأعضلء هيئة التدريس 
والبظثية،  األكلليمية،  اليم ية  نللح  تظقيق  فععي 
المخرجلت  جععولة  ع ى  والمظلفلة  والتطويرية، 
التميز  يظقق  تط بلت  أمل  ،والتنليمية  التي يمية 

المؤسسي�

أولى  خطوة  الدليُا  َهذا  يكون  أن  أرجو  الختلم  وفي 
في  ِالمؤسسي  التميز  في  الطريق  ِخلرطة  رسم  في 
إلارة  ٍفععي  ِكععا  سؤول  أه  يستيين  وأن  اللل ية، 

القسم الذي يتولى إلارته واإلشراف ع يه�

أظسب  والتيديا  لععإضععلفععة  قععلأععا  عععمععٍا  كععا  وألن 
فإن   وال وائح؛  األنلمة  و ستلدات  اليما،   قتضيلت 
ع ى  للته  تطوير  أأي  ُ رحبًل  ذراعيه  يفتح  الدليا  هذا 
التوجيِه،  كفلءته في  يزيد  ن  وأن  يثريه،  ِأن  شأنه   ن 

واإلرشلِل ،ولفع عل ة اليما إلى األ لم�

ِالـكِر  ألزيا  أتقدم  أن  إال   ، النهلية  في  يسيني  وال 
 ، الدائم  لعمِه وتـلييه  اللل ية؛ ع ى  رئيِس  لميللي 
كلن  أن  ،  نذ  الس يمة  وآرائه   ، المستمرة  و سلندته 
ك ملت  أخللص  أتقدم  كمل  أدايته،  في  المـروع  هذا 

د. نورة بنت عبداهلل العصيمي
التميز المؤسسي مديرة وحدة 

اللل ية  لوكيِا  واليرفلن  الـكر 
يأُل   لم  أنه  ؛إذ  واللولة  ل تطوير 
 ، اليما  لفععة  توجيه  فععي  جععهععدًا 
،والرأي  الصلئبة  المـورة  وتقديم 
السديد في كا خطوة  ن خطوات 
،وحتى  راح ه  الدليا  هذا  إعععدال 
ل طبلعة،  قععبععا  ععثععولععه  األخععيععرة 
كمل  النهلئي،  أللـكا  وإخععراجععه 
ُ ظّكمي  األفلضا  السللة  أشكر 
وخلرجهل  اللل ية  لاخا  الدليا  ن 
اقتراحلٍت  أه  ن  تفض وا  ع ى  ل  ؛ 
وأععع ععت  ن   ، الدليا  أثععرت  وآراٍء 

والمنهلية� الي مية  قيمته 

أيليِم  أتععوجععه  أن  يـرفني  كمل 
للنة  أعضلء  الكرام  ِل سللة  الـكر 
إعدال هذا الدليا؛ فقد أذلوا جهولًا 
حتى  أللنهلر  ال يا  فواص وا   ضنيًة، 
نتمكن  ن إعداله في هذا الوقت 
القيلسي، وأهذه الصورة المأ ولة�

وآخر لعوانل الظمد هلل رب اليللمين
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مة المقدِّ

ة  الـملليَّ الظدول  جل ية  تسيى 
ععسععي  ععز  ععؤسَّ تععمععيُّ تظقيق  إلعععى 
ُ ستدام  ن خالل تطوير هيك هل 
وتظسين   ، أـكا  ستمرٍّ اإللاري 
وفق خطة  والمملرسلت،  األلوار 
ة  رنة، تلمع  ل بين ضملن  إجرائيَّ
توزيع  ععة  ولقَّ األهعععداف،  تظقيق 

اليما�  سؤوليلت 

نظو  اللل ية  سيي  إطلر  وفي 
فععي  خت ف  ة  اليللميَّ الععريععللة 
ل،  وأظثيًّ ل،  )تي يميًّ نـلطلتهل 
ععل(، وتععأكععيععدًا لععدور  و ععلععتععمععيععيًّ
الوحدة  كونهل  ة  الي ميَّ األقسلم 
الهيكا  فععي  األولعععى  ععععة  اإللاريَّ
واللهة  ل لل ية،  التنليمي 
الععمععنععوط أععهععل تععنععفععيععذ قععععرارات 
وأنلمتهل  ولوائظهل  اللل ية 
إصععدار  فكرة  جععلءت  المخت فة؛ 
هذه  ل  هلمَّ  يظدِّ تنليميٍّ  لليا 

وصالحيلتهل� ة،  الي ميَّ األقسلم 

ُكتب هذا الدليا  ن واقع  ل تنصُّ ع يه أنلمة  ل س 
ل لل ية،  ة  التنفيذيَّ والعع ععوائععح  اللل يلت،  شععؤون 
األقسلم  عما  م  لينلِّ الـأن؛  أهذا  الصللرة  والقرارات 
اللل ية،  فروع  في  المخت فة  الك يلت  في  ة  الي ميَّ
عم هل،  ليسها  طريف(؛  رفظلء،  تـما:)عرعر،  والتي 
البيلنلت  ر  ويوفِّ أهدافهل،  ق  وُيظقِّ رسللتهل،  وألاء 
في  إسهلً ل   ظوًظل  وُيسهم  األقسلم،  عن  الالز ة 
لعم ألائهل أمستوى لالٍّ ع ى المهلرة وجولة األلاء� 

إحدى  ة  الي ميَّ لبقسلم  التنليمي  الدليا  وييدُّ 
ع ى  الُميينة  با  السُّ وواحًدا  ن  المسلعدة،  األلوات 
ب  وتلنُّ األعملل،  وتنسيق  األلوار،  بين  تكل ا  إحداث 
تضلرب  أو  الصالحيلت،  وتداخا  ععة  اإللاريَّ ععة  االزلواجععيَّ
لاخا  ة  التنليميَّ الوحدات  ع ى  ستوى  القرارات 
الرئيسة  ل مهلمِّ  لاعًمل  الدليا  هذا  ييدُّ  كمل  القسم� 
لبنية  رئيس  عنصر  فهو  ذلك،  عن  فضاًل  الك يلت،  في 
االعتملل  تظقيق  طللب  اللل ية  ن  ن  ُتمكِّ ة  تنليميَّ
ة،  ة، واإللاريَّ ة والمهنيَّ ة، والبرا ليَّ سيَّ ة )المؤسَّ القيلسيَّ

ل لل ية� وغيرهل( 

فريق إعداد الدليل

وقد رُوعي في إعداد هذا الدليل 
التالية: اّتبعت الخطوات  ة  منهجيَّ

ع  	 تععتععنععوَّ عععمععٍا  فععريععق  تـكيا 
وخبراتهم� أعضلئه  صلت  تخصُّ

إنعععـعععلء قعععلععععدة بععيععلنععلت  ن  	
ة سلأقة،  )أللَّ ة:  الي ميَّ األقسلم 
تععيععريععفععلت،  ععسععمععيععلت لععلععلن، 
وصعععععف  عععهعععل عععهعععل، هععيععكععا 

تنليمي(�

اللل ية  	 ولععوائععح  عععة  أللَّ حصر 
التي يم� ووزارة 

ة  	 التنليميَّ عععة  األللَّ في  النلر 
األخرى� ل لل يلت 

ة  	 كتلأة وثيقة أولية ل دليا قبا إرسلل الوثيقة األوليَّ
اللل ية  في  التدريس  هيئة  أعضلء  جميع  إلععى 

الرأي فيه� لفظِصِهل، وتظكيمه، وإأداء 

خلرج  	 مين  ن  إلى  ظكَّ التيديا  أيد  الوثيقة  إرسلل 
اللل ية�

أيض  	 عن  لالستفسلر  الي يل  لععإلارة  تْوِصية  رفععع 
ل بت فيهل� اإلجراءات 

اللل ية� 	 ة في  القلنونيَّ ال لنة  عرُضه ع ى 

تي بين أيديكم� 	 ة الَّ كتلأة الدليا ليخرج أنسخته النهلئيَّ

وصالحيلت  لمهلمِّ  وصٍف  ع ى  الوثيقة  هذه  تـتما 
القسم،  و ـرف/ة  ورئيسه،  القسم،  كٍا  ن:  ل س 
ة،  التدريسيَّ هيئته  وأعععضععلء  القسم،  أ ععيععن  ل س 
عما  عن  فضاًل  ر،  المقرَّ ق  و نسِّ األكلليمي،  ق  والمنسِّ

� الي ميِّ القسم  ال للن في 
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ة للدليل  األهداف العامَّ
ة  التنظيمي لألقسام العلميَّ

ة: بجامعة الحدود الشماليَّ

 الهيكل التنظيمي: 

الدليل  إصدار هذا  أهداف  لت  تمثَّ
يلي:  فيما 

تععععوصععععيععععف الععععمععععهععععلمِّ  	1
والععصععالحععيععلت، وتععوحععيععد 
ععصعع ععة  اإلجععععععععراءات الععمععتَّ
في  ة  الي ميَّ أععلألقععسععلم 
ة،  الـملليَّ الظدول  جل ية 
أـكا  نلسب�  وتبسيطهل 

الوظيفي  	1 الوعي  تنمية 
اإللاري،  التنليم  ة  أأهميَّ
ععع ععى  ععسععتععوى أقععسععلم 

لة� المتيدِّ اللل ية 

ال وائح واإلجراءات  	1 تظويا 
إلععععى للعععيعععا تععنععلععيععمععيٍّ 
لنللم  وفععًقععل   ، إجعععرائعععيٍّ
اللل يلت،  شؤون   ل س 
ل  َ رجييًّ لععيععكععوَن  ععصععدًرا 
ع ى  ة  الي ميَّ لبقسلم 
اللل ية  ك يلت   ستوى 

المخت فة�

سي، واليما ع ى  	1 ترسيخ ثقلفة اليما المؤسَّ
ة،  همل  الي ميَّ األقععسععلم  فععي  اسععتععدا ععتععه 

القيللات� تيلقبت 

المهلمِّ  	1 في  ععة  واالزلواجععيَّ التداخا  تفللي 
ووكلالت  ة  الي ميَّ األقسلم  بين  والصالحيلت 

وعمللتهل� ة  الك يَّ

أـكا  تكل ا  	1 األهععععداف  ععق  تععظععقُّ ضععمععلن 
ععم، ُيععسععِهععم فععي تععيععريععف الععرؤسععلء  و ععنععلَّ

ة ووضوح� أدقَّ هم  أمهل ِّ والمسؤولين 
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التعريفات

القسم  01
العلمي
ًصل ا تخصُّ ة تمثِّ وحدة أكلليميَّ

ل�  ل عل ًّ ع ميًّ

مجلس  02
القسم

ععة أععللععـععؤون  الععسعع ععطععة الععمععخععتععصَّ
ة في القسم الي مي� األكلليميَّ

رئيس/ة القسم 03
زين  المتميِّ السيوليين  التدريس  هيئة  أعضلء  أحد  هو 
رئيس  أقرار  ن  ن  ُيييَّ عععة،  واإللاريَّ ة  الي ميَّ أللكفلءات 
التييين  ويكون  ة  الك يَّ عميد  ترشيح  ع ى  أنلء  اللل ية، 
تطبيق  عن  المسؤول  وهو  ل تلديد،  قلأ ة  سنتين  ة  لمدَّ

لوائح وأنلمة  ل س شؤون اللل يلت أللقسم�

مشرف/ مشرفة 04
زين أللكفلءات  هو/هي أحد أعضلء هيئة التدريس المتميِّ
ن أقرار  ن عميد الك ية، أنلء ع ى  ة، ُيييَّ ة واإللاريَّ الي ميَّ
التييين  ويكون  الك ية،  وكيا/ة  و  القسم  رئيس  ترشيح 
عن  المسؤول/ة  وهو/هي  ل تلديد،  قلأ ة  سنتين  ة  لمدَّ
تطبيق لوائح وأنلمة  ل س شؤون اللل يلت أللقسم�

أعضاء هيئة  05
التدريس

المـلركون،  واألسععلتععذة  األسععلتععذة، 
في  وُييدُّ  المسلعدون،  واألسععلتععذة 
ُحكم أعضلء هيئة التدريس المظلضرون 

والمييدون�

أمين  06
مجلس 
القسم

أتنليم  ف  المك َّ التدريس،  عضو هيئة 
أعملل القسم، وإعدال جدولهل، وتوثيق 
وتظرير  التوصيلت،  وكتلأة  المظلضر، 

قرارات  ل س القسم�

منسق البرنامج  07
األكاديمي

ص البرنل ج  هو عضو هيئة تدريس  ن القسم، في تخصُّ
األكلليمي، وهو الذي يقوم أللتنسيق بين أعضلء هيئة 
أنـطة  تنفيذ  يضمن  أمل  ل برنل ج،  ذين  المنفِّ التدريس 
ن أتْوِصية  ن  ل س القسم أقرار  ن عميد  البرنل ج، وُيييَّ

سم أللقدرة ع ى التنسيق والتواصا� ة، ويتَّ الك يَّ

ر 08 منسق المقرَّ
ز أللُقدرة ع ى التنسيق والتواصا  عضو هيئة تدريس، يتميَّ
ى التنسيق بين أعضلء هيئة التدريس المك فين  الليد ، يتولَّ
ن أقرار  ن رئيس  لة ُيييَّ َيب  تيدِّ ـُ ر واحد ل أتدريس  قرَّ

القسم؛ أنلًء ع ى ترشيح  ل س القسم�
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القسم 
العلمي
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دليل المجالس االستشارية الطالبية

فصل

مجلس 
القسم

1	  



 ل س القسم
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أللـؤون  ة  المختصَّ الس طة 
والتي يمية  ة  الي ميَّ ة  األكلليميَّ
ة  والملليَّ واإللاريععععة  والبظثية 
والععمععلععتععمععيععيععة فعععي الععقععسععم 

الي مي�

ة�  يرتبط أمل س الك يَّ

يكون لكاِّ قسم  ن أقسلم  	1
الميهد  ل س  أو  الك يلت 
رئيس  ععف  ععن  يععتععألَّ قععسععم 
ة  وعضويَّ رئععيععًسععل،  القسم 

أعضلء هيئة التدريس فيه�

لر  	1 يختصُّ  ل س القسم أللنَّ
ععة  فعععي األ ععععععور الععيعع ععمععيَّ
والععتععيعع ععيععمععيععة والععبععظععثععيععة 
عععة  واإللاريععععععععععة والعععمعععللعععيَّ
ق  تتي َّ التي  والملتميية 
النللم  حدول  في  أللقسم 

ولوائظه�

أس المل َس رئيُس القسم  	1 يترَّ
قعععرارات  وتععصععُدر  الي مي، 
المط قة  ة  ألألغ بيَّ المل س 
الظلضرين،  األعضلء  ألصوات 
ح الللنب  وعند التسلوي ُيرجَّ

الذي فيه الرئيس�

َيظُضر اجتملع  ل س القسم  	1
وهم  التدريس  هيئة  أعضلء 
)األسععععلتععععذة- واألسعععلتعععذة 
الععمععـععلركععون- واألسععلتععذة 

المسلعدون(�

التعريف� 01�1

االرتباط التنظيمي� 01�2

تنظيم مجلس القسم� 01�3

ة كاَّ  	1 يلتمع  ل س القسم أدعوه  ن رئيسه  رَّ
يصحُّ  وال  األقا,  ع ى  الدراسي  اليلم  شهر في 
االجتملع إال أظضور ث ثي أعضلئه ع ى األقا أمن 
وتصدر  األعضلء,  ينيبه  ن  أو  ن  الرئيس  فيهم 
ع ى  الظلضرين  األعضلء  أصوات  أأغ بية  قراراته 
فيه  الذي  الللنب  يرجح  التسلوي  وعند  األقا, 

رئيس االجتملع�

ع يهل  	1 َيععِرْل  لم  نلفذًة،  ل  المل س  قععرارات  ُتيدُّ 
ة أو الميهد خالل خمسة  اعتراض  ن عميد الك يَّ
اعترض  فإن  إليه,   وصولهل  تلريخ  يوً ل  ن  عـر 
القسم-  ـفوعة  إلى  ل س  أعللهل  ع يهل 
أقي  فإن  جديد،  لدراستهل  ن  نلره-  أوجهة 
الميتَرض  القرارات  فتظلل  رأيه؛  ع ى  المل س 
ة أو الميهد, وله صالحيلت  ع يه إلى  ل س الك يَّ

البتِّ فيهل�
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نـلطلت  	1 خطط  اعععتععمععلل 
القسم�

تنفيذ  	1 ععع ععى  اإلشععععععراف 
نـلطلت القسم أمل يضمن 
األلاء  وتظسين  تععطععويععر 

أـكا  ستمر�

اإلشراف ع ى سير اليم ية  	1
الععتععيعع ععيععمععيععة والععبععظععثععيععة 
وععععمععع عععيعععلت العععـعععراكعععة 
والععتععطععويععر  الملتميية 

واللولة لبرا ج القسم�

ة  	1 الك يَّ لمل س  التوصية 
هيئة  أععععضعععلء  أععتععيععيععيععن 
الععتععدريععس، والععمععيععيععديععن، 
وإعلرتهم،  والمظلِضرين، 
ونعععدأعععهعععم، واأععتععيععلثععهععم، 

وترِقيلتهم� 

راَسععة،  	1 الععدِّ ة  الُخطَّ اقععتععراح 
عععة،  والععمععنععلهععج العععدراسعععيَّ
رة، والمراجع� والكتب المقرَّ

تطوير  	1 أو  أتيديا  التوصية 
ة� الخطط الدراسيَّ

ب،  	1 وضع ضواأط قبول الطالَّ
وتععظععويعع ععهععم  ععن الععبععرا ععج 

ة أللقسم وإليهل�  التي يميَّ

الطللب  	1 أدراسة  التْوِصية 
ة،  إضلفيَّ ة  لراسيَّ رات   قرَّ
ة،  الدراسيَّ ته  ُخطَّ أنهى  إذا 
وكعععلن  ععيععدُلععُه أقعععاَّ  ن 
لرفع  يدِلِه  المط وب؛ 
نللحه  حعععلَل   ، الععتععراكععمععيِّ
عدم  أو  رات،  الععمععقععرَّ فععي 
األلنى  الظد  ع ى  حصوله 

ل تخرج� المؤها 

ة  	1 الك يَّ لمل س  التْوِصية 
الندوات  رات  ألستثنلء  قرَّ
ذات  رات  والمقرَّ والبظوث، 
نللم  ة،  ن  اليم يَّ الطبيية 
االخععتععبععلرات والععتععقععديععرات، 
تظصيا  قععيععلس  وتععظععديععد 
رات  الطللب فيهل هذه المقرَّ
وفق  ة،  الي ميَّ رات  والمقرَّ
لدرجلت  المظدلة  ال وائح 
وأسلليب  ة،  الفص يَّ األعملل 
ة  الخلصَّ وال وائح  احتسلأهل، 
نه االختبلر النهلئي� أمل يتضمَّ

 مجلس القسم� 01�4 صالحيات مجلس القسم� 01�5مهامُّ

ذوي  	1 غين،  ن  غير  تفرِّ أشخلص  أسملء  ترشيح 
اإلشراف  أو  ل تدريس  البلرزة؛  ة  الي ميَّ المكلنة 

ة� ع ى البظوث والرسلئا الي ميَّ

صين  	1 أمتخصِّ ألالستيلنة  ة  الك يَّ لمل س  التوصية 
ة  لمدَّ وغيرهم-  السيوليين  زائرين-  ن  أصفة 

لة ل تدريس في القسم�  ظدَّ

تقديم  قترح لمل س الك ية أخطة أرا ج الخد ة  	1
الملتميية التي يقد هل القسم الي مي�

المبتَيثين  1	 أحوال  عن  ة  الك يَّ لمل س  تقرير  رفع 
ة االأتيلث� في لراسلتهم، أيد  ضي نصف  دَّ

وضععع  بتَيثي  		 عن  ا  سنوي  فصَّ تقرير  رفععع 
ة، أيد إقراره�  القسم، إلى  ل س الك يَّ

القبول،  		 أضواأط  ة  الك يَّ لمل س  تقديم  قتَرح 
والتظويا  ن القسم وإليه�

وُخَطط  		 أبرا ج  ة  الك يَّ لمل س  تقديم  قتَرح 
راَسلت الي يل، وضواأط القبول أهل� الدِّ

لراسة التقلرير المقدَّ ة  ن عضو هيئة التدريس،  		
غ الي مي� عن إنللزاته خالل التفرُّ

ة، أو رئيسه، أو  		 النلر فيمل يظي ه إليه  ل س الك يَّ
راَسة، وإأداء الرأي� وكالؤهل؛ ل دِّ

ة االختبلر النهلئي، أمل ال يقاُّ عن سلعة،  	1 تظديد  دَّ
ة  وال يزيد عن ثالث سلعلت، حسب األوزان النسبيَّ

رات ع ى  ستوى البرنل ج� ل مقرَّ

ر-  	1 السملح ل طللب- أنلًء ع ى تْوِصية  درس المقرَّ
الفصا  فععي  ر  أي  ععقععرَّ بلت  ألستكملل  تط َّ
سل ه  في  ل طللب  وُيرَصد  التللي،  الدراسي 
وال   )IC( أو  )ل(  )غير  كتما(  تقدير  األكلليمي 
ل الفص ي أو التراكمي، إال  ُيظَسب ضمن الميدَّ
التقديُر الذي يظصا ع يه الطللب أيد استكملل 
ر، وإذا أ ضى الطللب فصاًل  بلت ذلك المقرَّ  تط َّ
ر تقدير )غير  كتما( )ل( أو  ا، ولم يغيِّ ل واحدًّ لراسيًّ
أه  يستبدلُّ  استكملله؛  ليدم  سلِّ ه  في   )IC(
ل  تقدير )راسب( )هع( أو )F( وُيظَسب ضمن الميدَّ

الفص ي والتراكمي� 

أيِّ  	1 في  النهلئي،  االختبلر  ن  يتضمَّ أأن  التْوِصية 
لهل  ل  وُيظدَّ ة،  شفويَّ أو  ة  عم يَّ اختبلرات  ر(  ) قرَّ

نسبة  ن االختبلر النهلئي�

السملح أرصد تقدير )م( أو )IP( في سلا الطللب  	1
فصا  أكثر  ن  ب  يتط َّ ر  المقرَّ كلن  إذا  لتيني 
الطللب  ن  انتهلء  وأيد  الستكملله،  لراسععي 
ع يه،  حصا  الذي  التقدير  ُيمَنح  ر،  المقرَّ لراسة 
ل؛  المظدَّ الوقت  في  ر  المقرَّ يستكما  لم  وإذا 
تقدير  رصد  ع ى  الموافقة  ل مل س  يلوز  فإنه 
ا الطللب لتيني غير  كتما�  )ل( أو )IC( في سلِّ

الطللب  	1 لرسععهععل  التي  رات  الععمععقععرَّ  يلللة 
اللل ية� خلرج 

ة� 01�5�1 الشؤون األكاديميَّ
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لتقويم  	1 لععلععنععة  تععـععكععيععا 
ألعضلء  ة  التدريسيَّ ة  اليم يَّ

هيئة التدريس� 

المظلضرات  1	 توزيع  اعتملل 
أعضلء هيئة  والمهلم ع ى 
العععتعععدريعععس وَ ععععععن فععي 

ُحكمهم� 

ة  		 الُخطَّ ألعتملل  التْوِصية 
ة�  الدراسيَّ

التدريب،  		 ُخطط   راجية 
في  للل  التوعية  وأرا ج 
أللقسم،  واللولة  التطوير 

والتْوِصية أمل ي زم�

االطالع ع ى تقلرير القيلس  		
والععتععقععويععم، و ععنععلععزات 
أللقسم  ة  التنفيذيَّ الُخَطط 
الي مي، وإجراء المقتَرحلت 

إْن ُوِجدت�

فيمل  		 يعع ععزم،  أمل  التْوِصية 
أنـطة  أتطوير  ق  يتي َّ
وسيلسلتهل  اللولة  ضملن 

ة� أللك يَّ

أعضلء  	1 أتييين  الععتععْوِصععيععة 
هععععيععععئععععة العععععتعععععدريعععععس، 
والمييدين،  والعُمظلِضرين، 
والبلحثين،  ال غة  و درسي 

و سلعدي البلحثين�

التْوِصية أللتييين ع ى ُرتبة  	1
لون  أسععتععلذ  سلعد  ععن 
اشتراط الظصول ع ى لرجة 
صلت  التخصُّ في  الدكتوراه 
لرجة  فيهل  تمنح  ال  التي 
الضواأط  وفق  الدكتوراه، 
لة في نللم التي يم  المظدَّ

اليللي ولوائظه�   

المتقد ين  	1 تقييم   فلت 
هيئة  كععأعععضععلء  ل تييين 

تدريس أللقسم الي مي�

ط بلت  	1 أععرفععع  الععتععْوِصععيععة 
الترقية المقدَّ ة  ن أعضلء 
أللقسم  الععتععدريععس  هيئة 
وفععق  ععة،  الععكعع ععيَّ لمل س 

مة لذلك�  ال وائح المنلِّ

التْوِصية أصرف أدل وحدات  	1
عععدل  زال  إذا  ععة،  تععدريععسععيَّ
ليضو  ة  التدريسيَّ الوحدات 

ة  		 ة أللك يَّ ة المينيَّ التنسيق  ع الوحدات التنليميَّ
وخلرجهل�

البرا لي،  		 لالعتملل  م  التقدُّ  نلقـة  قتَرحلت 
والتْوِصية أمل ي زم�

القسم،  		 ُتواِجه  التي  والفرص  التظديلت  لراسة 
ُطرق  واقتراح  واللولة،  أللتطوير  ق  يتي َّ فيمل 

التيل ا  يهل�

استبلنلت  		 تظ يا  تقلرير  نتلئج  ع ى  االطعععالع 
استطالع رأي المستفيدين أللقسم الي مي�

والتظسين  		 التطوير  ُخَطط   نلقـة  قتَرحلت 
ة  واألكلليميَّ ة  التي يميَّ ل يم يلت  المستمرِّ 
ع ى  ستوى  المخت فة،  واألنـطة  ععة،  واإللاريَّ

القسم الي مي، واليما أموجبهل�

خالل  1	 صالحيلته  أيض  لرئيسه  المل س  تفويض 
لل  واألُعمَّ ل موضوعلت  وذلك  ة،  الصيفيَّ اإلجلزة 
القرارات  جميع  وُتيَرض  التأخير،  ا  تتظمَّ ال  التي 
في  ة،  المدَّ هذه  خالل  خذة  المتَّ والتوصيلت 
الل سة األولى أيد اإلجلزة، ع ى أال يكون  ن 

بينهل قرارات تييين أو نقا خلرج اللل ية�

َصلب  النِّ عن  حكمه-  في  وَ ن  التدريس-  هيئة 
ة�  القلنوني، في ضوء لرجته الي ميَّ

التْوِصية أظصول عضو هيئة التدريس ع ى إجلزة  	1
مة لذلك� غ الي مي، وفق ال وائح المنلِّ التفرُّ

ألعضلء  	1 الي ميِّ  غ  التفرُّ تقلرير  أقبول  التْوِصية 
هيئة التدريس� 

هيئة  	1 عضو  عما  ع ى  أللموافقة  التْوِصية 
غ، في اللهلت  التدريس، أصفة  ستـلر غير  تفرِّ
المنلملت  أو   ، الخلصِّ القطلع  أو  ة،  الظكو يَّ
ل تلديد،  قلأ ة  سنة  ة  ة،  دَّ الدوليَّ أو  ة  اإلق يميَّ

والتلديد أذلك وفًقل لبنلمة وال وائح�

هيئة  	1 عضو  ع ى  ـلركة  أللموافقة  التْوِصية 
التي  والندوات  المؤتمرات  التدريس في حضور 
يتللوز  ال  أظيث  وخلرجهل،  المم كة  لاخا  ُتيَقد 
عدل هذه المؤتمرات اثنين لمن هم ع ى لرجة 
أستلذ  سلعد، في اليلم الدراسي الواحد، بينمل 
تكون المـلركة أللبظوث  فتوحة اليدل للميع 

ة، وفق ال وائح واألنلمة�  الدرجلت الي ميَّ

في  1	 وَ ن  التدريس،  هيئة  عضو  أندب  التْوِصية 
ة� حكمه، ل يما لدى اللهلت الظكو يَّ

التْوِصية بإعلرة خد لت عضو هيئة التدريس، وَ ن  		
في حكمه، وفق ال وائح المنلمة لذلك�

شؤون أعضاء هيئة التدريس� 01�5�2

شؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديين   01�5�1.2
وَمن في ُحكمهم
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هيئة  		 عضو  بإيفلل  التْوِصية 
ة  ة ع ميَّ التدريس في  همَّ
خلرج  قرِّ اللل ية، أو خلرج 
ال وائح  وفععق  المم كة، 

المنلمة لذلك� 

ليضو  		 أللسملح  التْوِصية 
أللسفر  الععتععدريععس  هيئة 
جل ية  في  أظوث  إلجععراء 
أخعععععرى، خععععالل الععيععطعع ععة 
العع ععوائععح  وفعععق  ة  الصيفيَّ

مة لذلك� المنلِّ

خد لت  		 أتمديد  التْوِصية 
أعععضععلء هععيععئععة الععتععدريععس 
انتهلء  أيد  السيوليين، 

الخد ة�

التْوِصية أللتيلقد  ع أعضلء  		
السيوليين،  التدريس  هيئة 

أيد انتهلء فترة التمديد� 

استقللة  		 أقبول  التْوِصية 
وَ ن  التدريس،  هيئة  عضو 
إحللته  أو  حكمه،  فععي 
أنلًء  ر؛  المبكِّ التقلعد  إلى 

ط به� ع ى 

التْوِصية أللتيلُقد  ع أعضلء  	1
هيئة تدريس غير سيوليين�

أللتيلقد  ع  ن  	1 التْوِصية 
ل يمر  األع ى  الظدَّ  تللوز 
 ععنععهععم، وفعععق الععضععواأععط 
لة في نللم التي يم  المظدَّ

اليللي ولوائظه�  

غ  كلفأًة  		 المتفرِّ غير  األستلذ  أمنح  التْوِصية 
ة التي كلن  تيلِلل أول  رأوط  ن الرتبة الي ميَّ
الـمللية  الظدول  جل ية  ع يهل؛ سواء كلن  ن 
أعضلء  يكن  ن  لم  فإن  أخرى،  جل ية  أو  ن 
هيئة التدريس السلأقين؛ فيظدل  ل س اللل ية 
رتبة  أول  رأوط  يتللوز  أمل ال  المكلفأة،   قدار 

أستلذ  سلعد�

ة  		 السيوليَّ أللكفلءات  ألالستيلنة  التْوِصية 
زة  ن خلرج اللل ية ل قيلم أللتدريس في  المتميِّ
وتظديد  و راكزهل،  و يلهدهل  اللل ية  ك يلت 
رتبة  أول  رأوط  ن  يتللوز  ال  أمل   كلفآتهم، 

أستلذ  سلعد� 

في  		 وَ ن  التدريس،  هيئة  عضو  أنقا  التْوِصية 
ة  ك يَّ الي مي،  ن  صه  تخصُّ نطلق  في  حكمه، 
ة أخرى في اللل ية أو  ن قسم إلى  إلى ك يَّ

آخر لاخا الك ية� 

في  1	 وَ ن  التدريس،  هيئة  عضو  أنقا  التْوِصية 
حكمه، إلى وظيفة خلرج اللل ية�  

أو  	1 التدريس  ؤتمًرا  هيئة  أظضور عضو  التْوِصية 
ة� ندوة ع ميَّ

التدريس  	1 هيئة  عضو  ترقية  ط ب  أرفع  التْوِصية 
مين  ة، وترشيح عدٍل  ن المظكَّ إلى  ل س الك يَّ

ين ال يقاُّ عن ثملنية� المختصِّ

التْوِصية بإنهلء عقول أعضلء هيئة التدريس غير  	1
الموجبة  األسععبععلب  توفرت  إذا  السيوليين 

نلل ًل� لذلك 

شؤون أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين  01�5�2.2
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التْوِصية ألأتيلث المييدين،  	1
التمديد  أو  والمظلضرين، 

لهم، أو إنهلء أيثلتهم� 

ع ى  	1 أللموافقة  التْوِصية 
أو  صه،  تخصُّ المبتيث  تغيير 
راَسة� جل يته، أو  قر الدِّ

البيثة  	1 أترقية  التوصية 
ل مبتيث�

أيثة  	1 بععإنععهععلء  الععتععْوِصععيععة 
الععظععلالت  فععي  المبتيث 

التللية:

ععععععدم قععععدرتععععه ععع ععى أ 
وفًقل  راَسة  الدِّ  واص ة 
أسير  قة  المتي ِّ ل تقلرير 

لراسته�  
البيثة، ب  إنععهععلء  طعع ععب 

واليولة إلى المم كة� 
خععللععف األنععلععمععة، أو ج 

التي يملت، أو ا تنع عن 
تنفيذهل� 

ا ل  لم يظصا ع ى المؤهِّ
ة  المدَّ في  المط وب 

لة�  المظدَّ
عن ه  تععوقععفععه  ثععبععت  إذا 

عععذر  لون  الععععدراسععععة 
 قبول�

صه، أو جل يته، و  ر تخصُّ غيَّ
لون  لراسععتععه  أو  قرَّ 
 وافقة  ل س القسم� 

أرا ج  	1 بععإنععـععلء  الععتععْوِصععيععة 
راَسلت الي يل: الدِّ

الدأ وم  أ 
ة(  ب  الملجستير )اليللميَّ
ة ج  )اليللميَّ الععدكععتععوراه 

ة(� اليلليَّ

و يليير  	1 أـروط  التْوِصية 
راَسععلت  الععدِّ أبرا ج  القبول 
أللقسم  ععة  الععخععلصَّ الي يل 
الي مي، والتيديا ع يهل� 

شروط  	1 بإضلفة  التْوِصية 
الالئظة  في  ورل  ع ى  ل 
الي يل  راَسلت  ل دِّ دة  الموحَّ
لقبول  الععلععل ععيععلت  فععي 
ب فععععي أعععرا عععج  الععععطععععالَّ

الملجستير والدكتوراه�

الطللب  	1 أقبول  التْوِصية 
لعععدراسعععة الععمععلجععسععتععيععر أو 
الدكتوراه في غير  للله�

ة  	1 الي ميَّ الرح ة  ع ى  أللموافقة  التْوِصية 
ل مبتيث,  ع تظديد عضو هيئة تدريس  ن القسم 
عن  تقرير  وإعدال  الي مية  الرح ة  ع ى  لإشراف 
الموال  لنصوص  طبًقل  الرسللة  إعدال  أثنلء  ذلك 
والتدريب  االأتيلث  الئظة  17(  ن   ،16  ،15(
التدريب  إلارة  ة  ن  الرسميَّ اإلجععراءات  وحسب 

واالأتيلث�

)تظديد  	1 ل قسم  االأتيلث  خطة  إعععدال  قترح 
االأتيلث,  يليير  أ دان  الدقيقة,  التخصصلت 

اختيلر اللل يلت وفقًل الحتيلج القسم(�

راَسلت  	1 ل دِّ المبتَيث  المظلِضر  أو  الُمييد،  تك يف 
ة� الي يل في الداخا أأعملل أكلليميَّ

التنسيق  ع للنة االأتيلث والتدريب في  تلأية  	1
أوضلع المبتَيثين والمتدربين�

أرا ج  ـتركة  	1 اللل ية  في  تنـأ  أأن  التْوِصية 
الي يل بين قسمين أو أكثر، أو ك يتين  راَسلت  ل دِّ

أو أكثر�

ة  ن  	1 التكمي يَّ رات  المقرَّ عدٍل  ن  اجتيلز  اشتراط 
ثالثة  ع ى  تزيد  ال  ة  في  دَّ السلأقة،  المرح ة 
في  رح تي  الطللب  لقبول  ععة  لراسععيَّ فصول 
الضواأط  الدكتوراه،  ع  راعلة  أو  الملجستير 
الي يل  راَسلت  ل دِّ الموحدة  الالئظة  في  الوارلة 

في اللل يلت� 

لم  	1 إذا  الي يل،  راَسععلت  الععدِّ طللب  أمنح  التْوِصية 
تهل،  الظدِّ األقصى لمدَّ الدرجة خالل  يظصا ع ى 
أنلًء  لراسيين؛  فص ين  عن  تزيد  ال  ة  إضلفيَّ فرصة 

ع ى تقرير  ن المـرف�

ة التي لرسهل الطللب  	1  يلللة الوحدات الدراسيَّ
والرفع  أهل،  أخرى  يتَرف  جل ية  ل  ن  المظوَّ

راَسلت الي يل� ليمللة الدِّ

البدي ة  	1 االختبلرات  ع ى  أللموافقة  التْوِصية 
ب لراستهل أكثر  ن فصا  رات التي تتط َّ والمقرَّ

راَسلت الي يل� رات الدِّ لراسي، في  قرَّ

راَسات العليا� 01�5�4شؤون االبتعاث والتدريب� 01�5�3 شؤون الدِّ
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تظريري  1	 شل ا  اختبلر  إجراء 
للنة  تععيععقععده  وشععفععوي 
قواعد  وفععق   تخصصة، 
راَسلت  الدِّ لطللب   ظدلة 
جميع  إنهلئه  أيد  الي يل 
رات المط وأة، وترفع  المقرَّ
نتلئج االختبلرات إلى عمللة 

راَسلت الي يل� الدِّ

إشععراف  		 أععزيععللة  التْوِصية 
ع ى  التدريس  هيئة  عضو 
ععة إلععى  الععرسععلئععا الععيعع ععمععيَّ

خمسة رسلئا� 

وتظديد  		 البظث،  ة  ُخطَّ إقرار 
ع ى  الي مي  الععمععـععرف 
ليمللة  والرفع  الطللب، 

ة� الك يَّ

اقتراح تظديد ُ ـِرف ع مي  		
حلل  الطللب  ع ى  أديا 
ععن الععمععـععرف  ععععدم ُتععمععكُّ
الععظععللععي  ن  الععيعع ععمععي 
االستمرار، أو انتهلء خد ته 

ألللل ية، أو وفلته�

قيد  1	 إعللة  ع ى  الموافقة 
الي يل  راَسعععلت  العععدِّ طللب 
العععذي ألععغععي قععيععده،  ع 
الععوارلة  الضواأط   راعلة 
)27(  ن  العععمعععللة  فععي 
راَسلت  دة ل دِّ الالئظة الموحَّ

الي يل في اللل يلت�

طللب  		 أععمععنععح  الععتععْوِصععيععة 
فرصة  الي يل  راَسعععلت  العععدِّ
فص ين  عن  تزيد  ال  إضلفية 
ُلُه  لراسيين إذا انخفض  يدَّ
جيد  تقدير  عن  التراكمي 
لراسيين  فص ين  في  جًدا 
ال  ة  إضلفيَّ فرصة   تتلليين، 

تزيد عن فص ين لراسيين�

الرسلئا  		 أكتلأة  التْوِصية 
عععة )أععللعع ععغععة  العععلعععل عععيعععيَّ
تقديم  ععة(،  ععع  اإلنععلعع ععيععزيَّ
ة�  ص واٍف ألل غة اليربيَّ   خَّ

ة�  		 التْوِصية أتـكيا لللن  نلقـة الرسلئا الي ميَّ

الي يل  		 راَسلت  الدِّ طللب  قبول  أتأجيا  التْوِصية 
فص ين لراسيين�

الموافقة ع ى ط ب أتأجيا لراسة الطللب في  		
فصول  أرأية  يتللوز  ال  أمل  الي يل،  راَسععلت  الععدِّ
ة، وفق الضواأط الوارلة في المللة )22(  لراسيَّ
في  الي يل  راَسععلت  لعع ععدِّ الموحدة  الالئظة   ن 

اللل يلت�

الي يل  		 راَسلت  الدِّ طللب  حذف  ط ب  في  النلر 
الععدراسععي،  ع  راعلة  الفصا  رات  جميع  قرَّ
الالئظة  )23(  ن  المللة  في  الوارلة  الضواأط 

راَسلت الي يل في اللل يلت� الموحدة ل دِّ

أخرى  		 جل ية  طللب  ن  قبول  ع ى  الموافقة 
في  الععوارلة  الضواأط  أهل،  ع  راعلة   يتَرف 
راَسلت  ل دِّ دة  الموحَّ الالئظة  )30(  ن  المللة 

الي يل في اللل يلت�

الي يل  		 راَسلت  الدِّ طالب  تظويا  ع ى  الموافقة 
الوارلة  الضواأط  آلخر،  ع  راعلة  ص  ُتخصُّ  ن 
راَسلت  دة ل دِّ في المللة )31(  ن الالئظة الموحَّ

الي يل في اللل يلت�

ة  		 الي ميَّ الرسلئا  ع ى  اإلشراف  بإسنلل  التْوِصية 
وكفلءة  زة  خبرة  تميِّ ذوي  إلى  ـرفين  ن 
هيئة  أعضلء  غير  البظث،  ن  في  للل  ة  ع ميَّ

التدريس ألللل ية� 

ع ى  		 ل ظصول  المط وأة  رات  الععمععقععرَّ اقععتععراح 
الدأ وم، واقتراح اسم الـهللة� 

حصا  		 التي  ة  الي ميَّ الدرجلت  ألعتملل  التْوِصية 
فععي  رح ة  الي يل  راَسعععلت  العععدِّ طععالب  ع يهل 

) لجستير ولكتوراه(�
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فصل

رئيس 
القسم

1	  



رئيس القسم

4041

 الدليعا التنليمععي لبقسلم الي مية ألل ية الظدول الـمللية

التدريس  هيئة  أعضلء  أحععد  هو 
زين أللكفلءات  السيوليين المتميِّ
ن أقرار  ن  ة، ُيييَّ ة واإللاريَّ الي ميَّ
ترشيح  ع ى  أنلء  اللل ية،  رئيس 
التييين  ويكون  ة  الك يَّ عميد 
ة سنتين قلأ ة ل تلديد، وهو  لمدَّ
لوائح  تطبيق  عععن  الععمععسععؤول 
وأنعععلعععمعععة  ععلعع ععس شععععؤون 

اللل يلت أللقسم�

ة�  يرتبط أيميد الك يَّ

اإلجعععععراءات  	1 كعععاِّ  تفييا 
رؤيعععة  لتظقيق  العععالز عععة 
العععلعععل عععيعععة ورسععللععتععهععل 
ة  اإلستراتيليَّ وأهععدافععهععل 
و تلأية تنفيذهل، فضاًل عن 
الي يل  السيلسلت  تطبيق 
ل لل ية، المرتبطة أللقسم 

الي مي�

تنفيذ  	1 ععع ععى  اإلشعععععععراف 
 ععععععبععععععللرات الععلععل ععيععة 
المرتبطة  ععة  اإلسععتععراتععيععلععيَّ

أللقسم�

رئععلسععة  ععلعع ععس الععقععسععم،  	1
تنليم  ععع ععى  واإلشعععععراف 
أعضلئه  ولععععوة  شععؤونععه، 
إلى حضور ج سلته، وتنفيذ 
توصيلته و تلأيتهل، وإرسلل 
عميد  إلى  ج سلته  َ ظلِضر 
توصيلته  وعععرض  ة،  الك يَّ

ة� ع ى  ل س الك يَّ

 تلأية تنفيذ قرارات  ل س  	1
أللقسم  ق  يتي َّ ة فيمل  الك يَّ
اختصلصلت  أمل يتوافق  ع 

 ل س القسم �

ة  	1 الخطَّ إعععدال  ع ى  اليما 
ل قسم،  السنوية  التـغي ية 
ع ى  تلأية  واألشععععراف 

تنفيذهل أيد إقرارهل�

التعريف� 02�1

االرتباط التنظيمي� 02�2

 رئيس القسم� 02�3 مهامُّ

ة:� 02�3�1 ة والماليَّ الشؤون اإلداريَّ

ة،  	1 التي يميَّ القسم،  شؤون  إلارة  ع ى  اإلشراف 
ة، ونـلطه الثقلفي�  ة، والملليَّ والبظثيَّ

ل  	1 وأكلليميًّ عععل  إلاريًّ القسم  تطوير  ع ى  اليما 
ة  المسؤوليَّ بلت  توفير  تط َّ ععل،  ععع  وأععظععثععيًّ

ة� الملتمييَّ

لاخا  	1 األخرى  األقسلم  تيلون  ع  رواأط  خ ق 
اللل ية  الك يلت والميلهد لاخا  ة، و ع  الك يَّ

ة�  وخلرجهل،  ن خالل عمللة الك يَّ

أللتنسيق  ع  	1 القسم،  احتيلجلت  توفير   تلأية 
ة� جهلت االختصلص أللك يَّ

ولوائظهل  1	 اللولة  نلم  تطبيق  ع ى  اإلشععراف 
سي أللقسم� والتقويم المؤسَّ

ة،  		 القيلم أمل يسند إليه  ن  هلمَّ  ن عميد الك يَّ
 مل تقتضيه طبيية عم ه�

والخلرجي  		 الداخ ي  االأتيلث  خطة  اقععتععراح 
لمنسوأي القسم�

التنسيق  ع للنة االأتيلث والتدريب في  تلأية  		
أوضلع المبتيثين والمتدربين� 

كاِّ  ل  		 حوَل  كلفة،  ة  النلل يَّ اإلجععراءات  خلذ  اتِّ
التدريس، وَ ن في ُحكمه،  يقع  ن عضو هيئة 
 ن إخالل أللواجبلت المط وأة، أو أي  خللفلت 

ة� أخرى، والرفع أذلك ليميد الك يَّ

اليما ع ى توفير بيئة عما آ نه وصظية تـلع  		
ع ى اإلأداع�



رئيس القسم

4243

 الدليعا التنليمععي لبقسلم الي مية ألل ية الظدول الـمللية

ة  	1 اإلشراف ع ى سير اليم يَّ
ُخططهل،  وتنفيذ  ة،  التي يميَّ
ة  وتطوير أرا لهل األكلليميَّ

في القسم�

تععطععبععيععق نععلععم العععلعععولة  	1
والععتععقععويععم األكععلليععمععي، 

ة�  ولوائظهل التنفيذيَّ

التدريسي  	1 الععيععبء  تععوزيععع 
التدريس  هيئة  أعضلء  ع ى 
و ن في حكمهم، و تلأية 
ة  الفص يَّ ة  الدراسيَّ اللداول 

في القسم الي مي�

الععتععنععسععيععق  عععع الععكعع ععيععلت  	1
رات  األخعععرى حععول الععمععقععرَّ
التي  ة  واليل َّ المـتركة 

ُتدرس أهل� 

االختبلرات  	1 أعملل  تنليم 
)األسععئعع ععة،  القسم  فععي 
 ،) � � الععرصععد  لععتععصععظععيععح،  ا
واإلشععععععععععععععراف عععع عععى 
ال وائح  وفععق  تنفيذهل 

لذلك� المنلمة 

تدريس  	1 هيئة  عضو  تك يف 
الدراسي  ر  المقرَّ أستلذ  غير 
ليضع  نفسه؛  ص  وأللتخصُّ
النهلئيِّ  االخععتععبععلر  أسئ ة 
الظلجة  اقتضلء  عند  ر  ل مقرَّ
توصية  ل سي  ع ى  أنلء 

القسم والك ية�

تدريس  	1 هيئة  عضو  تك يف 
األسئ ة  ع  أتصظيح  آخععر 
الظلجة(  )عند  ر  المقرَّ أستلذ 
توصية  ل سي  ع ى  أنلء 

القسم والك ية�

م  	1 تل ُّ حعععلالت  فععي  النلر 
ب وطعع ععب إععععللة  العععطعععالَّ
وفق  االخععتععبععلرات  تصظيح 

اإلجراءات النلل ية�

ة� 02�3�2 صالحيات رئيس/ة القسم � 02�4الشؤون األكاديميَّ

التدريس  	1 هيئة  أعضلء  استقطلب  ع ى  اليما 
إلى القسم�

وإكملل  	1 الي يل  راَسلت  الدِّ اعتملل  يل الت 
إجراءاتهل وفق النللم المتبع�

ة إلى  	1 رفع تقرير للنة  نلقـة الرسلئا الي ميَّ
عميد  إلععى  لرفيه  تمهيًدا  ة،  الك يَّ عميد 
ثالثة  تتللوز  ال  ة  في  ععدَّ الي يل،  راَسععلت  الععدِّ

أسلبيع  ن تلريخ المنلقـة� 

ألعضلء  	1 الوظيفي  األلاء  تقلرير  إعععدال 
التدريس� هيئة 

ة ل مبتَيث،  1	 تقديم تقرير واٍف عن الرح ة الي ميَّ
إشععراف  وتظت  المم كة،  لاخععا  كلنت  إذا 
القسم  لمل س  ورفععيععه  الي مي،  القسم 

ة لالعتملل� تمهيًدا لرفيه إلى  ل س الك يَّ

اليما  		 سير  عن  شل ا  سنوي  تقرير  تقديم 
األكلليمي في القسم، وعن النـلط الي مي 
ة وإلى عميد  ألعضلئه، ورفيه إلى عميد الك يَّ
القسم  أرا ج  يخص  فيمل  الي يل  الععدراسععلت 

المتي قة أللدراسلت الي يل�

ب وطللبلت القسم� 	1 ة لطالَّ اعتملل النتلئج النهلئيَّ

التْوِصية أصرف أدل التي يم لمنسوأي القسم� 	1

خلرج  	1 ل يما  االستظقلقلت  أصرف  التْوِصية 
الدوام، لمنسوأي القسم�

في  	1 و ععن  الععتععدريععس،  هيئة  أعععضععلء  تـليع 
لاخا  ة،  التدريبيَّ أللبرا ج  ألاللتظلق  حكمهم، 

اللل ية أو خلرجهل� 

ع ى  	1 المـرف  ه  ييدُّ الععذي  التقرير  اعتملل 
الي يل  راَسلت  الدِّ ة، وتزويد عميد  الي ميَّ الرسللة 
أنسخة  ن التقرير، في نهلية كاِّ فصا لراسي، 

ة�   ن خالل عمللة الك يَّ
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 ـرف/ة القسم

4647

 الدليعا التنليمععي لبقسلم الي مية ألل ية الظدول الـمللية

هيئة  أعععضععلء  أحعععد  هععو/هععي 
أللكفلءات  زين  المتميِّ التدريس 
ن أقرار  ن  ة، ُيييَّ ة واإللاريَّ الي ميَّ
ترشيح  ع ى  أنلء  الك ية،  عميد 
الك ية،  و وكيا/ة  القسم  رئيس 
سنتين  ة  لععمععدَّ التييين  ويععكععون 
قععلأعع ععة لعع ععتععلععديععد، وهععو/هععي 
لوائح  تطبيق  عن  المسؤول/ة 
وأنعععلعععمعععة  ععلعع ععس شععععؤون 

اللل يلت أللقسم�

القسم  أرئيس/ة  يرتبط/ترتبط 
ة  ق أللـؤون األكلليميَّ فيمل يتي َّ
ويرتبط/ترتبط  أللقسم،  ة  الخلصَّ
يخصُّ  فيمل  ة  الك يَّ أععوكععيععا/ة 
ععة  عععععة والععمععللععيَّ الععـععؤون اإللاريَّ
واليالقلت  ع األقسلم األخرى 

ة�  في الك يَّ

الععمععـععلركععة فعععي إععععدال  	1
ل قسم،  التـغي ية  الخطة 
و تلأية تنفيذهل في شطر 

الطالب/الطللبلت� 

قععععرارات  	1 تنفيذ   ععتععلأععيععة 
ة  والك يَّ القسم   ل سي 
فععععي شعععطعععر العععطعععالب/

الطللبلت�

أـطر  	1 ال للن  سير   تلأية 
الطالب/الطللبلت�

اإلشراف ع ى إلارة شؤون  	1
ة،  ة، والبظثيَّ القسم: التي يميَّ
ععة،  ععععععععة، والععمععللععيَّ واإللاريَّ
شطر  فععي  والملتميية، 

الطالب/الطللبلت�

اإلشراف ع ى تطوير شطر  	1
ل� الطللب/الطللبلت إلاريًّ

ة  	1 اليل َّ اليالقلت  تنسيق 
ل قسم في شطر الطالب/

الطللبلت وترتيبهل�

التعريف� 03�1

االرتباط التنظيمي� 03�2

 مشرف/ة القسم� 03�3 مهامُّ

ة� 03�3�1 ة والماليَّ الشؤون اإلداريَّ

أللتنسيق  ع  	1 القسم،  احتيلجلت  توفير   تلأية 
جهلت االختصلص أـطر الطالب/الطللبلت

وتطوير  	1 اللولة،  رفع  ستوى  ع ى  اإلشععراف 
شطر  ع ى  ستوى  القسم،  في  ُ خرجلتهل 

الطالب/ الطللبلت� 

تقتضيه  	1 ،  مل  إليهل  ن  هلمَّ ُيوَكا  أمل  القيلم 
طبيية اليما�

الرفع لرئيس القسم أكاِّ  ل يقع  ن أعضلء هيئة  1	
، في شطر الطالب/ التدريس، وَ ن في حكمهنَّ
الطللبلت،  ن إخالل أللواجبلت المط وأة، أو أية 

 خللفلت أخرى� 

راَسععة،  		 الععدِّ سير  عن  شل ا  سنوي  تقرير  تقديم 
في  والبظثي  واإللاري  األكلليمي  واأللاء 
القسم، ع ى  ستوى شطر الطالب/ الطللبلت، 

ورفيه إلى رئيس القسم�



 ـرف/ة القسم

4849

 الدليعا التنليمععي لبقسلم الي مية ألل ية الظدول الـمللية

تقديم تقرير واٍف عن الرح ة  	1
إذا  ل مبتَيث/ة،  ة  الي ميَّ
كلن/كلنت لاخا المم كة، 
القسم،  إشععععراف  وتععظععت 
ورفيه إلى رئيس القسم�

ة  	1 اإلشراف ع ى سير اليم يَّ
ة، وتنفيذ خططهل،  التي يميَّ
ة  وتطوير أرا لهل األكلليميَّ
فععععي شعععطعععر العععطعععالب/

الطللبلت�

تععطععبععيععق نععلععم العععلعععولة  	1
والععتععقععويععم، واالعععتععمععلل 

األكلليمي ولوائظهل�

اقتراح عضو/ة هيئة تدريس  	1
هيئة  أعضلء/عضوات  غير 
الدراسي،  ر  المقرَّ تدريس 
ص نفسه، لكتلأة  في التخصُّ
النهلئي  االخععتععبععلر  أسئ ة 
الظلجة,  اقتضلء  عند  ر  ل مقرَّ
توصية  ل سي  ع ى  أنلء 

القسم والك ية� 

اقتراح أن يتمَّ تصظيح أسئ ة  	1
طريق  عن  النهلئي  االختبلر 
غير  تدريس  هيئة  عضو/ة 
ر،  عضو/ة هيئة تدريس المقرَّ
ويععععكععععون/تععععكععععون فععي 
أن  أو  نفسه،  ص  التخصُّ
يعععـعععرك/تعععـعععرك  ععيععهععل 
في  أكثر  أو  ص/ة   تخصِّ
أذلك  والععرفععع  التصظيح، 

لرئيس/ة القسم�

تقديم تْوِصية أتوزيع اليبء  	1
العععدراسعععي ععع ععى أعععضععلء/
عضوات هيئة التدريس إلى 

رئيس القسم�

ة� 03�3�2 صالحيات مشرف/ة القسم� 03�4الشؤون األكاديميَّ

تنليم  ل يخصُّ القسم، أـأن أعملل اختبلرات  	1
 ،)��� التصظيح،  )األسئ ة،  الطالب/الطللبلت 
ال وائح  وفععق  تنفيذهل  ع ى  واإلشععععراف 

مة لذلك� المنلِّ

هيئة  	1 عضوات  أعضلء  استقطلب  ع ى  اليما 
أللتنسيق  الطللبلت،  الطالب/  أـطر  التدريس 

 ع رئيس/ة القسم�

هيئة  	1 أعضلء/عضوات  عقول  بإنهلء  التْوِصية 
التدريس غير السيوليين/السيوليلت� 

ة إلى  	1 رفع تقرير للنة  نلقـة الرسلئا الي ميَّ
رئيس القسم� 

ألعضلء/ 	1 التي يم  أععدل  أصرف  تْوِصية  تقديم 
ليضوات هيئة التدريس إلى رئيس/ة القسم�

تقديم تْوِصية أدرجلت األلاء الوظيفي ألعضلء/ 	1
ليضوات هيئة التدريس إلى رئيس/ة القسم�

خععلرج  	1 ألليما  أللتك يف  تععْوِصععيععة  تقديم 
إلى  القسم  لمنسوأي/لمنسوألت  الدوام 

القسم� رئيس/ة 

تقديم تْوِصية أصرف االستظقلقلت ل يما خلرج  	1
إلى  القسم  لمنسوأي/لمنسوألت  العععدوام 

رئيس/ة القسم�

أظضور  نسوأي/ نسوألت  	1 تْوِصية  تقديم 
اللل ية،  لاخععا  ة  التدريبيَّ العععدورات  القسم 

وخلرجهل� 

االأتيلث  	1 للنة  أللتنسيق  ع  تْوِصية  تقديم 
المبتيثين/  أوضععلع  في  تلأية  والتدريب، 
إلى  المتدَرألت  والمتدربين/  المبتَيثلت 

القسم�  رئيس 
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فصل

أعضاء هيئة 
التدريس ومن 

في حكمهم

1	  



أعضلء هيئة التدريس و ن في حكمهم

5253

 الدليعا التنليمععي لبقسلم الي مية ألل ية الظدول الـمللية

هعععم األسععععلتععععذة، واألسعععلتعععذة 
العععمعععـعععلركعععون، واألسععععلتععععذة 
ُحكم  في  وييدُّ  المسلعدون، 
أعضلء هيئة التدريس المظلضرون 

والمييدون�

القسم  أرئيس  يرتبطون  األعضلء 
بينمل  العععطعععالب،  شععطععر  فعععي 
أمـرفة  يرتبطن  الععيععضععوات 
القسم في شطر الطللبلت، كمل 
القسم  أرئيسة  اليضوات  ترتبط 
بينمل  الععطععللععبععلت،  شععطععر  فععي 
األعضلء يرتبطون أمـرف القسم 

في شطر الطالب�

الععقععيععلم أععللععتععدريععس في  	1
ععة  الععمععرحعع ععتععيععن الععلععل ععيععيَّ

راَسلت الي يل� والدِّ

العععقعععيعععلم أععللععتععطععبععيععقععلت  	1
حسب  ة،  الي ميَّ والععدروس 

رة نللً ل� األنصبة المقرَّ

الرسلئا  	1 ع ى  اإلشععععراف 
ععة، والععبععظععوث  الععيعع ععمععيَّ
ال وائح  حسب  ة،  التكمي يَّ

واألنلمة�

اجتملعلت  ل س  	1 حضور 
القسم، وغيره  ن الملللس 
عضًوا  يكون  التي  وال للن 
فيهل، ع ى  ستوى القسم 
ععة والععلععل ععيععة،  والععكعع ععيَّ
في  الفلع ة  والمـلركة 

 نلقـة  وضوعلتهل�

األعععمععلل  	1 ألميع  الععقععيععلم 
ععقععة أععلخععتععبععلرات  الععمععتععيعع ِّ

رات وتدريسهل� المقرَّ

إليه  ن  	1 ُيسَند  أمل  القيلم 
القسم،  أعملل  ن  ل س 
في ضوء ال وائح واألنلمة�

التعريف� 04�1

االرتباط التنظيمي� 04�2

 عضو هيئة التدريس� 04�3 مهامُّ

القسم،  	1 أعملل  ل س  في  ة  أفلع يَّ المـلركة 
يكون  التي  وال للن  الملللس  غيره  ن  وفي 
ة  والك يَّ القسم  ع ى  ستوى  فيهل،  عضًوا 

واللل ية 

ة  	1 الي ميَّ البظوث  إجراء  في  ة  أفلع يَّ اإلسهلم 
صه� في تخصُّ

ة أو اللل ية،  	1 تنفيذ قرارات  ل س القسم والك يَّ
ق أمسؤوليلته� فيمل يتي َّ

اقتضت  1	 إذا  ِنصلأة،  عن  الزائدة  الوحدات  تدريس 
مة لذلك المص ظة، وفق ال وائح المنلِّ

يؤلي أعضلء هيئة التدريس، وَ ن في حكمهم،  		
ل، ويلوز  )35( خمًسل وثالثين سلعة عما أسبوعيًّ
أقرار  ن  عما،  سلعة  أرأيين   )40( إلى  رفيهل 
 ل س اللل ية، يقضونهل في التدريس، والبظث، 
ة،  المكتبيَّ والسلعلت  األكلليمي،  واإلرشعععلل 
فون  ة، واألعملل األخرى التي ُيك َّ وال للن الي ميَّ

ة في اللل ية�  أهل  ن اللهلت المختصَّ

تظصيا  		 لقيلس  المنلسبة  التقويم  ألوات  إعدال 
الميتَمدة  ل توصيفلت  تبًيل  وقدراتهم،  أه  طالَّ
النتلئج،  واسععتععخععراج  وتععطععويععرهععل،  رات،  لعع ععمععقععرَّ
ة� ة التي يميَّ واالستفللة  نهل في تطوير اليم يَّ

واإلنعععذارات،  		 الععِظععر ععلن،  إشيلر  كـوف  إعععدال 
واالنقطلع، واإلعالن عنهل، وتزويد القسم أهل�



أعضلء هيئة التدريس و ن في حكمهم

5455

 الدليعا التنليمععي لبقسلم الي مية ألل ية الظدول الـمللية

تععصععظععيععح االخععععتععععبععععلرات،  		
والععواجععبععلت، والععتععقععلريععر، 
المط وأة  ن  والتك يفلت 
مهم،  تي ُّ وتقويم  طالأه، 

في ضوء نتلئج ألائهم�

الععمععـععلركععة فععي أعععمععلل  		
وفق  والتقويم،  االختبلرات 

ال وائح المنلمة لذلك�

 تلأية اإلرشلل األكلليمي  		
في  المسلَّ ين  ب  ل طالَّ
أتك يف  ة،  اإلرشلليَّ قلئمته 

ة أو القسم�  ن الك يَّ

أظضور  		 اللل ية  تمثيا 
العععنعععدوات، والععمععؤتععمععرات 
فيهل،  والمـلركة  ة،  الي ميَّ
وفق  صه،  تخصُّ ينلسب  أمل 

مة لذلك� ال وائح المنلِّ

ب� 	1 تقويم الطالَّ

لخول  	1 ب  ن  الطالَّ حر لن 
ال وائح  حسب  االختبلرات، 

واألنلمة�

ة� 	1  نح التوصيلت الي ميَّ

وضعععع لرجعععععلت األعععمععلل  	1
أسئ ة  ووضعععع  ة،  الفص يَّ
ععة  االخعععتعععبعععلرات الععنععهععلئععيَّ

سهل� رات التي ُيدرِّ ل مقرَّ

القسم  		 أنـطة  في  ة  أفلع يَّ المـلركة 
ة واللل ية، وخصوًصل ت ك األنـطة  والك يَّ

قة أخد ة الملتمع� المتي ِّ

ا إليه الي م في  للل  		 نقا أحدث  ل توصَّ
ب، أمل يثير لديهم حبَّ الي م  صه ل طالَّ تخصُّ

والميرفة، والتفكير الي مي الس يم�

 ععـععلركععة أعععضععلء الععقععسععم فععي إععععدال  1	
البرا ج  وتععطععويععر  ععة،  الععدراسععيَّ الععُخععَطععط 

القسم� لاخا  ة  الدراسيَّ

ة  		 الدراسيَّ رات  المقرَّ في  ة  التقنيَّ ل ععج 
يدرُسهل� التي 

في  		 التدريس  هيئة  أعضلء  المـلركة  ع 
 للل التطوير واللولة واالعتمللات�

التي  		 رات  ل مقرَّ ر  المقرَّ تقرير  تقديم 
نهلية  القسم،  لرئيس  أتدريسهل  يقوم 

لراسي� فصا  كاِّ 

ة عضو � 04�4 صالحيَّ
هيئة التدريس
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فصل

أمين مجلس 
القسم

1	  



أ ين  ل س القسم

5859

 الدليعا التنليمععي لبقسلم الي مية ألل ية الظدول الـمللية

ف  المك َّ التدريس،  هيئة  عضو 
وإعععدال  القسم،  أعملل  أتنليم 
جدولهل، وتوثيق المظلضر، وكتلأة 
التوصيلت، وتظرير قرارات  ل س 

القسم�

يرتبط أرئيس القسم�

اقتراح  واعيد االجتملعلت� 	1

اسعععتعععالم الععمععوضععوعععلت  	1
ع ى  عععرُضععهععل  الععمععقععتععَرح 
الععمععلعع ععس، وتععصععنععيععفععهععل 

وجدولتهل�

إعدال جداول أعملل اجتملع  	1
القسم، أللتنسيق  ع رئيس 

القسم�

تعععظعععديعععد العععمعععوضعععوععععلت  	1
في  المط وب  نلقـتهل 
المل س، حسب  اجتملعلت 
أهميتهل، وإضلفة  ل يستلدُّ 
أيد   عععن  عععوضعععوععععلت، 
التنسيق  ع رئيس القسم�

جميع  	1 اكتملل  د  ن  التأكُّ
الععوثععلئععق، والععمععسععتععنععدات 
لمنلقـة  الععمععطعع ععوأععة؛ 
 عععوضعععوععععلت اجععتععمععلع 

المل س�

المل س  	1 أعععضععلء  لعععععوة 
لظضور الل سلت، فضاًل عن 
الالز ة  اإلجعععراءات  ععخععلذ  اتِّ

ليقد االجتملعلت�

التعريف� 05�1

االرتباط التنظيمي� 05�2

 أمين مجلس القسم� 05�3 مهامُّ

لبعضلء؛  	1 والوثلئق  والمستندات  التقلرير  رفع 
لدراستهل قبا انيقلل االجتملع�

وفق  	1 الت،  السلِّ في  وحفلهل  العَمظلِضر،  تظرير 
ة لذلك� النملذج الميدَّ

ع يهل  ن  	1 ل توقيع  االجتملعلت؛  إعدال  ظلِضر 
ِقَبا األعضلء، ِوفق  ل لار في االجتملعلت  ن 

 نلقـلت وتوصيلت�

القسم،  1	 لمل س  ة  الكتلبيَّ األعععمععلل  تنليم 
وحفلهل�

رئيس  		 تنفيذهل  ع  و تلأية  الععقععرارات،  تب يغ 
القسم�

رات اليرض، واالستملرات، والنملذج  		 إعدال  ذكِّ
المط وب عرُضهل ع ى الملللس األخرى�

، أيدل  		 إعدال تقرير بيلني نهلية كاِّ علم لراسيٍّ
الل سلت التي حضرهل كاُّ عضو  ن السيوليين، 
واستكملل  فععوق،  فمل  أسععتععلذ  سلعد  أرتبة 
ة� ة؛ لصرف المستظقلت الملليَّ إجراءاتهل النلل يَّ

أعضلء  		 إليه  ن  ترل  التي  المالحللت  الرلُّ ع ى 
إليهم  ل س  يظلل  حععول  ل  القسم،   ل س 
القسم إلى األعضلء،  ن  وضوعلت تظتلج إلى 

إأداء اآلراء�
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فصل

ق  منسِّ
البرنامج 

األكاديمي

1	  



ق البرنل ج األكلليمي  نسِّ

6263

 الدليعا التنليمععي لبقسلم الي مية ألل ية الظدول الـمللية

هو عضو هيئة تدريس  ن القسم، 
ص البرنل ج األكلليمي،  في تخصُّ
بين  أللتنسيق  يقوم  الذي  وهو 
ذين  المنفِّ التدريس  هيئة  أعضلء 
ل برنل ج، أمل يضمن تنفيذ أنـطة 
أتْوِصية  ن  ن  وُيييَّ البرنل ج، 
عميد  أقرار  ن  القسم   ل س 
ع ى  أللقدرة  سم  ويتَّ ة،  الك يَّ

التنسيق والتواصا�

يرتبط أرئيس القسم�

1	  ، والمهلمِّ األعملل  تنسيق 
التدريس،  هيئة  أعضلء  بين 

لاخا البرنل ج التي يمي�

اقععتععراح  ععهععلمَّ وأهعععداٍف  	1
فرق  ل برنل ج،  ع  جديدٍة 
لذلك  المـكَّ ة  اليما 
هو  تطوير  ل  أو  الغرض، 

قلئم  نهل�

عععة الععيععمععا،  	1 تععطععويععر ُخعععطَّ
ل برنل ج،  ة  الز نيَّ واللداول 
ة  القيلسيَّ ل ميليير  وفًقل 
اللل ية،  أهل  ت تزم  التي 
في ضوء التغذية الراجية�

والفيلليلت  	1 المهلمِّ  تنسيق 
ل برنل ج،  ع  المخت فة 
في  أهل  المرتبط  نليرهل 

البرا ج األخرى�

التعريف� 06�1

االرتباط التنظيمي� 06�2

 ُمنسق البرنامج � 06�3 مهامُّ
األكاديمي

ب فيمل  	1 فين والطالَّ ة ل موظَّ تقديم المـورة الفنيَّ
وحاِّ  ـكالتهم،  األكلليمي،  البرنل ج  يخصُّ 
ة أأهداف البرنل ج،  واإلجلأة عن أسئ تهم الخلصَّ

م، وغيرهل� ونـلط التي ُّ

 تلأية إجراءات إعدال توصيف البرنل ج وتقلريره� 	1

ة أسلليب التظسين المستمرِّ لتطوير  	1 تقويم فيلليَّ
البرنل ج�

وتظ يا  	1 البرنل ج،  تقويم  ة  وضع  نهليَّ  تلأية 
ضوء  فععي  التظسين،  خطط  ووضععع  النتلئج، 

التغذية الراجية�

بلت الالز ة، وفق  	1 ضملن استيفلء البرنل ج المتط َّ
االعتملل  جهلت  ألالعتملل  ن  ة  الخلصَّ النملذج 

المخت فة�
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فصل

ق  منسِّ
ر المقرَّ

1	  



ر ق المقرَّ  نسِّ

6667

 الدليعا التنليمععي لبقسلم الي مية ألل ية الظدول الـمللية

ز  يتميَّ تععدريععس،  هيئة  عضو  هععو 
والتواصا  التنسيق  ع ى  أللقدرة 
د، يتولى التنسيق بين أعضلء  الليِّ
هيئة التدريس المك فين أتدريس 
ن  لة، ُيييَّ َيب  تيدِّ ـُ ر واحد ل  قرَّ
أقرار  ن رئيس القسم؛ أنلًء ع ى 

ترشيح  ل س القسم�

يرتبط أرئيس القسم�

تدريس  	1 ة  عم يَّ سير   تلأية 
حيث  وعد  ر،  ععن  الععمععقععرَّ
و كلنهل،  الععمععظععلضععرات، 
وطععبععيععيععتععهععل، وااللعععتعععزام 
ل  المظدَّ الز نيِّ  ألللدول 
ر،  لععمععوضععوعععلت الععمععقععرَّ
و عععواععععيعععد االخعععتعععبعععلرات 

والتملرين�

التعريف� 07�1

االرتباط التنظيمي� 07�2

ر� 07�3 ق المقرَّ  منسِّ مهامُّ

ق  	1 ر الواحد، فيمل يتي َّ التنسيق بين أسلتذة المقرَّ
ة  والنهلئيَّ ة  الفص يَّ االختبلرات  أسئ ة  بإعدال 

ر� لكاِّ  قرَّ

وتلهيز  	1 إلعععدال  ر،  المقرَّ أسلتذة  التنسيق  ع 
ة  الفص يَّ لالختبلرات  ة  النموذجيَّ األجععوأععة 

ة� والنهلئيَّ

هل أسلتذة  	1 ر لكاِّ شيبة أعدَّ  راجية تقرير المقرَّ
ر،  ع نهلية كاِّ فصا لراسي� المقرَّ

َيب،  ع نهلية  	1 ُـّ د لكاِّ ال ر  وحَّ إعدال تقرير  قرَّ
� كاِّ فصا لراسيٍّ
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فصل

سكرتير/ة 
القسم

1	  



سكرتير/ة القسم

7071

 الدليعا التنليمععي لبقسلم الي مية ألل ية الظدول الـمللية

ف إلاري، يقوم ألميع  هو  وظَّ
وأعععمععلل  ة،  المكتبيَّ األعععمععلل 

ة في القسم� السكرتلريَّ

القسم،  أرئيس  السكرتير  يرتبط 
وترتبط السكرتيرة أمـرفة القسم

ب  	1 استقبلل المراجيين والطالَّ
الدعم  وتقديم  القسم،  إلى 

والتوجيه لهم�

اسعععتعععقعععبعععلل الععععععععوارل  ععن  	1
العععمعععيعععل عععالت، وتععظععريععر 
الخطلألت الصللرة وطبلعتهل�

رئيس  	1 تنليم   فلت  كتب 
ورقية  كلنت  سواء  القسم، 
تسها  أطريقة  إلكترونية  أو 

الوصول إليهل�

 تلأية وتنفيذ  ل ُيوصي أه  	1
رئيس القسم  بلشرة، أو  ن 
خعععععالل العععتعععوجعععيعععه ععع ععى 

الميل الت�

الهلتف  	1 استقبلل  كللملت 

التعريف� 08�1

االرتباط التنظيمي� 08�2

المهامُّ� 08�3

فق وطبيية  والبريد اإللكتروني، واإلفللة أمل يتَّ
الظلل�

القسم  	1 رئيس  يظي هل  التي  الميل الت   تلأية 
إلى اللهلت ذات االختصلص�

والترتيب  	1 القسم،  رئيس  اجتملعلت  إعدال جداول 
لهل، وتلهيز  ست ز لتهل�

ة التي يتمُّ إسنلُلهل  ن  	1 القيلم ألألعملل المستلدَّ
ِقَبا رئيس القسم�

التي  	1 الفيلليلت  ليقد  القلعلت  تلهيز   تلأية 
يقيمهل القسم�

والرؤى  1	 اإلنللزات  ن  يتضمَّ لوريٍّ  تقرير  تقديم 
ة للوانب اليما� التطويريَّ
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ة،  بيَّ الطالَّ الـؤون  ع ى  اإلشععراف 
أععأنععواعععه كلفة  الععدعععم  وتععقععديععم 
لعع ععطععالب، و ععيععللععلععة شععكععلوي 
رات  ب، فضاًل عن  يلللة المقرَّ الطالَّ
القسم  خلرج  الدارسين  ن  ب  ل طالَّ

واللل ية�

ب في القسم،  	1 إرشلل الطالَّ
يتي ق  فيمل  وتوجيههم 
ععة،  أععللععمععقععررات الععدراسععيَّ
واكعععتعععسعععلب الععمععهععلرات 
الععمععنععلسععبععة، وإرشعععللهعععم 

ل� ل ونفسيًّ أكلليميًّ

ب  	1 الطالَّ شكلوى  استقبلل 
ر الدراسي،  فيمل يخصُّ المقرَّ

أو أعضلء هيئة التدريس�

ب،  	1 الطالَّ لراسة  ـكالت 
واقتراح الظ ول لهل� 

تـليع  	1 ععع ععى  الععيععمععا 
نـلطهم،  ولعم  ب،  الطالَّ
رحالتهم،  ع ى  واإلشععراف 
وتععنععلععيععم الععمععسععلأععقععلت 
والععععنععععدوات والعع ععقععلءات 

ة�  الي ميَّ

ة،  	1 اقتراح األنـطة غير الصفيَّ
ب،  الععطععالَّ وتنفيذهل  ععع 
وإقععععععل ععععععة العععععنعععععدوات 
ععة،  والععمععظععلضععرات الععيععل َّ
وغععيععرهععل  عععن األنععـععطععة 
ععقععة أععللععـععؤون  الععمععتععيعع ِّ

ة� التي يميَّ

ب  تععـععكععا لععلععنععة شععععؤون الععطععالَّ
أععقععرار  ععن  ل س  والععمععيععللالت، 
ثالثة  ن   )3( ن  ن  وتتكوَّ القسم، 
ع ى  أللقسم  التدريس  هيئة  أعضلء 
بينهم،  ر  ن  ُ قرِّ اختيلر  يتمُّ   ، األقا 
القسم،  لمل س  تقلريرهل  وترفع 
ول لنة لعوة َ ن تراه  نلسًبل لظضور 

ب� اجتملعلتهل  ن الطالَّ

ب � 09�1 لجنة شؤون الطالَّ
والمعادالت

الهدف� 09�1�1

 اللجنة� 09�1�3 مهامُّ

تشكيل اللجنة� 09�1�2

تقديم اقتراحلت فيمل يختصُّ أتطوير أرا ج القسم  	1
ة وإشراك الطالب في ذلك�  األكلليميَّ

ة ل طالب، والرفع أهل  	1 لراسة المخللفلت القلنونيَّ
ة� ة أللك يَّ ل لنة التأليبيَّ

لراسة إعللة تصظيح االختبلرات في حللة وجول  	1
المقرر  ذلك  ع  درس  و نلقـة  لذلك,  حلجة 

ورفع توصيتهل لمل س القسم� 

تيبئة نموذج استملرة طللب زائر للل ية أخرى،  	1
ل طللب  ُيمكن  التي  رات  المقرَّ إليهل  ُ ضلًفل 

لراستهل في ت ك اللل ية�

لين  ن ك يلت أو  1	 إجراء  يللالت ل طالب المظوَّ
راَسة أداية  جل يلت أخرى، والُميلل قيدهم أللدِّ

كاِّ فصا لراسي�

ب  		 رات التي لرسهل الطالَّ إجراء الميللالت ل مقرَّ
نلتهل  خلرج القسم، وإأداء المالحللت حول  كوِّ

ة� ة ونسبهل الوزنيَّ الميرفيَّ

القسم  		 فععي  أللميللالت  خععلصٍّ  إنععـععلء   ف 
الي مي�

إنللز  ل ُيظلل إليهل  ن  هلمَّ عبر  ل س القسم،  		
أو رئيس القسم�

يكون  		 ال لنة،  إنللزات  عن  فص ي  تقرير  إعععدال 
شل اًل المرفقلت  ن  ظلضر وشواهد�
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أللـؤون  ة  عل َّ أصفة  االهتملم 
التدريس وَ ن  أأعضلء هيئة  ة  الخلصَّ
وترقية  تييين  حكمهم،  ن  في 
ونععدب وإعععععلرة��� إلععخ� وكععذلععك  ل 

يختصُّ ألالأتيلث والمبتَيثين�

أعضلء  	1 تييين  فععي  النلر 
الُلدل،  ن  التدريس  هيئة 
ط بلتهم  لراسععععة  خعععالل 
وفظص  ستنداتهم، وإجراء 
والرفع  المقلأالت  يهم، 
إلعععععى  ععلعع ععس الععقععسععم 

أمظلضرهل وتوصيلتهل�

ترقية  	1 ط بلت  فععي  النلر 
الععتععدريععس،  هيئة  أعععضععلء 
وفعععظعععص  ععسععتععنععداتععهععم، 
ورفيهل إلى  ل س القسم 

أمظلضرهل وتوصيلتهل�

أعضلء  	1 ط بلت  في  النلر 
في  وَ ععن  التدريس،  هيئة 
أللنقا  قة  المتي ِّ حكمهم، 
والععععععنععععععدب واإلععععععععععلرة 
واالستـلرة  واالستقللة 
غ(،  غ وغععيععر  ععتععفععرِّ ) ععتععفععرِّ
المؤتمرات، وورش  وحضور 
ة،  التدريبيَّ اليما، والدورات 
إلعععى  ل س  ذلعععك  ورفعععع 

القسم�

طرق  	1 تطوير  ع ى  اليما 
الي مي،  والبظث  التدريس، 

وتفييا خد ة الملتمع�

ا هذه ال لنة أقرار  ن  ل س  ُتـكَّ
ثالثة  ن   )3( ن  ن  وتتكوَّ القسم، 
ع ى  أللقسم  التدريس  هيئة  أعضلء 
بينهم،  ر  ن  اختيلر  قرَّ يتمُّ  األقععا، 

وُترفع تقلريرهل لمل س القسم� 

لجنة شؤون أعضاء هيئة � 09�2
التدريس وَمن في ُحكمهم

الهدف� 09�2�1

 اللجنة� 09�2�3 مهامُّ

تشكيل اللجنة� 09�2�2

النلر في تييين المييدين والمظلضرين والبلحثين  	1
التوظيف  اختبلرات  وإجراء  البلحثين،  و سلعدي 
إلععى  ل س  التوصيلت  ورفععع  لهم،  المنلسبة 

القسم�

النلر في ط بلت اأتيلث المييدين والمظلضرين،  	1
في  يرغبون  التي  البرا ج  سال ة  ق  ن  والتظقُّ
القسم في  سيلسة  وتمـيهل  ع  أهل،  االلتظلق 
وغيرهل  ن  القبول،  أوراق  ة  وصظَّ االأتيلث، 

الوثلئق المتي قة�

والخلرج،  	1 الداخا  في  القسم   تلأية  بتَيثي 
ورفيهل  ة،  الدراسيَّ أوضلعهم  عن  تقلرير  وإعدال 

إلى  ل س القسم� 

لراسة احتيلجلت القسم  ن أعضلء هيئة التدريس،  	1
رئيس  إلععى  أذلك  والرفع  حكمهم،  في  وَ ععن 

القسم� 

ق  	1 يتي َّ نه  ل  القسم،  تضمَّ بيلنلت  قلعدة  إنـلء 
 ن بيلنلت عن أعضلء هيئة التدريس في القسم، 

وإحصلءات القسم المخت فة�

إنللز  ل ُيظلل إليهل  ن  هلمَّ عبر  ل س القسم،  1	
أو رئيس القسم�

يكون  		 ال لنة،  إنللزات  حول  فص ي  تقرير  إعدال 
شل اًل المرفقلت  ن  ظلضر وشواهد�
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شععؤون  يخصُّ  أكاِّ  ععل  االهععتععمععلم 
القسم،  ن  لاخا  الي يل  راَسلت  الدِّ
وإجراء  ة،  الدراسيَّ الُخطط   راجية 
لبرا ج  ل متقدِّ ين  القبول  اختبلرات 
األ ور  الي يل، وغيرهل  ن  راَسلت  الدِّ

ذات الصِّ ة�

 ععراجععيععة ُخععطععط أععرا ععج  	1
ل قسم،  الي يل  راَسععلت  الععدِّ

واليما ع ى تطويرهل�

القبول  	1 اخععتععبععلرات  إجعععراء 
راَسلت الي يل  ل متقدِّ ين ل دِّ
أللقسم، ألالستيلنة أأعضلء 
وترشيح  الععتععدريععس،  هيئة 
الععمععقععتععَرح قععبععولععهععم إلععى 

 ل س القسم�

ة  	1 الدراسيَّ الععلععداول  إنـلء 
وجعععععععداول االخعععتعععبعععلرات 

ة�� النهلئيَّ

 تلأية تسكين الموالِّ في  	1
أللقسم  ة  الدراسيَّ القلعلت 
الي يل  راَسلت  الدِّ وحدة   ع 

ة� في الك يَّ

ب  	1 لطالَّ إرشععللي  يوم  عقد 
لـرح  الي يل  راَسعععلت  العععدِّ

ال وائح والـروط�

وضعععععع ُخعععطعععة لعععإرشعععلل  	1
األكعععلليعععمعععي أععللععقععسععم 
المرشدين  أللتنسيق  ععع 
واإلشراف ع ى تطبيقهل�

قععلعععلت  	1 تسكين   تلأية 
ة  ع  النهلئيَّ االخععتععبععلرات 
راَسلت الي يل في  وحدة الدِّ

ة� الك يَّ

ا هذه ال لنة أقرار  ن  ل س  ُتـكَّ
ن  ن )3( ثالثة ع ى  القسم، وتتكوَّ
التدريس  هيئة  أعععضععلء  األقععا  ععن 
ر  ن بينهم ال  أللقسم، يتم اختيلر  قرَّ
ة عن أستلذ  ـلرك،  تقاُّ رتبته الي ميَّ
أو أستلذ  سلعد لديه أظثلن ع ميلن 
 ععنععـععوران ععع ععى األقععععا، وتععرفععع 

تقلريرهل لمل س القسم�

راَسات العليا� 09�3 لجنة الدِّ

الهدف� 09�3�1

 اللجنة� 09�3�3 مهامُّ

تشكيل اللجنة� 09�3�2

فيمل  	1 ب  الطالَّ المقدَّ ة  ن  الط بلت  لراسة 
ة أو إعللة قيد��� إلخ،  ق أمنح فرص إضلفيَّ يتي َّ

والرفع أذلك إلى  ل س القسم� 

الملجستير  	1 أرسلئا  ة  الخلصَّ المقتَرحلت  لراسة 
والدكتوراه، والرفع إلى  ل س القسم )إقرار 

عنوان، إقرار ُخطة، تـكيا للنة،  نلقـة(� 

ة  1	 الخلصَّ ة  الدراسيَّ رات  المقرَّ توزيع  اقتراح 
هيئة  أعضلء  ع ى  الي يل  راَسععلت  الععدِّ أبرا ج 

التدريس أللقسم� 

ة،  		 الي ميَّ )المللة  ل برنل ج  إعدال نملذج تقييم 
المـرف األكلليمي، أستلذ المقرر(�

أللقسم،  		 ب  الععطععالَّ )سيمينلر(  لععع  التنسيق 
واإلعالن عنه�

ب الممكن قبولهم ل سنوات  		 اقتراح عدل الطالَّ
القلل ة� 

وتقديم  		 ب،  الطالَّ تواجه  التي  التظديلت  حصر 
الظ ول لميلللتهل�

اللل ية  		 لوكيا  التيريفي  ال قلء  حضور 
أطالب  الي مي  والبظث  الي يل  راَسععلت  الععدِّ

راَسلت الي يل� الدِّ

ذات  		 إليهل  ن  وضوعلت  ُيظلل  لراسععة  ل 
َعالقة  ن رئيس القسم أو  ل س القسم�

ب  		 الطالَّ أععععدال  لظصر  سنوي  تقرير  إععععدال 
التظديلت،  وأهععم  والخريلين،  المسلَّ ين 

وُخطط التظسين�
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الععلععولة  تطبيق  يليير   تلأية 
يخص  فيمل  األكلليمي  واالعتملل 

أرا ج القسم و قرراته�

والخطط  النلم  للنة  تكون  هلم 
)للنة  الي مي  أللقسم  الدراسية 

البرنل ج( وفق الضواأط التللية: 

أععنععلء الععخععطععط الععدراسععيععة  	1
الععععلععععديععععدة و عععراجعععيعععة 
اإلطلر  أمرجيية  توصيفلتهل 
في  الميتمد  المرجيي 

اللل ية�

الخطط  	1 وتطوير   راجية 
الدراسية ل برا ج األكلليمية 
الععقععلئععمععة وتععوصععيععفععلتععهععل 
المرجيي  اإلطلر  أمرجيية 

الميتمد في اللل ية�

تقلرير  	1 إعدال  اإلشراف ع ى 
الععمععقععررات الععدراسععيععة في 
لراسععي،  فصا  كا  نهلية 
تظقق  ولراسععععععة  ععععدى 
المقررات  تي م   خرجلت 
نقلط  وتظديد  الععدراسععيععة، 
القوة والضيف أللمقررات، 
و ععقععتععرحععلت الععتععظععسععيععن 
المقترحة  ن  والتغييرات 
)إن  الععمععقععررات  أسعععلتعععذة 
وجعععععدت(، ورفععيععهععل إلععى 
 ععلعع ععس الععقععسععم ألخععذ 

التوصية المنلسبة� 

القسم  ع ى  ستوى  للنة  تـكا 
و راجية  وتصميم  لبنلء   ; الي مي 
أو  الععدراسععيععة،  والععبععرا ععج  الخطط 
تطويرهل، وفي حللة تقديم القسم 
ألكثر  ن أرنل ج يكون هذا التـكيا 
لكا أرنل ج ع ى حده وفق الضواأط 

التللية:

عضوا  	1 القسم  يختلر  ل س 
تخصص  كا  في  اثنين  أو 
التخصصلت  فععرعععي  ععن 

الدقيقة ل برنل ج�

اليضو  ن  	1 اختيلر  يكون 
الي مية،  الكفلءات  ذوي 
في  المتميزة  والععخععبععرات 
الخطط  وتطوير  أنلء   للل 

الدراسية�

رئيس  	1 لهم  اجتملع  أول  في  ال لنة  أعضلء  يختلر 
 نهم ل لنة وأ ين لهل�

تيقد ال لنة اجتملعلتهل أـكا لوري� 	1

الدائم  ع  	1 التنسيق  عن  ال لنة  سؤول  رئيس 
والخطط  النلم  الخطط  وللنة  ال لنة  أعضلء 
الدراسية أللك ية؛ لميرفة المتط بلت واإلجراءات 
المظدلة  ن قبا وحدة النلم والخطط الدراسية 
الخطط  وتطوير  أبنلء  يتي ق  أكا  ل  ألللل ية 

الدراسية والبرا ج األكلليمية�

خلرج  	1 أخبراء  ختصين  ن  االستيلنة  حق  ل لنة 
حسب  اللل ية  خععلرج  أو  ن  الي مي  القسم 
الظلجة أيد إنهلء اإلجراءات المتبية في ذلك�

لجنة النظم � 09�4
والخطط الدراسية 

الهدف� 09�4�1

 اللجنة� 09�4�3 مهامُّ

تشكيل اللجنة� 09�4�2

ل برنل ج  	1 السنوي  التقرير  إعدال  ع ى  اإلشععراف 
األكلليمي، ولراسة  دى تظقيق  خرجلت تي م 
و قترحلت  والضيف،  القوة  ونقلط  البرنل ج 
إلى  ورفيهل  المقترحة  والتغييرات  التظسين 

 ل س القسم ألخذ التوصية المنلسبة� 

لراسة جميع المقترحلت التي ترفع إليهل لتظسين  	1
واستكملل  أللقسم  الدراسية  البرا ج  جععولة 

اإلجراءات الالز ة أهذا الخصوص 

شأنه  	1 كا  ل  ن  في  والمـورة  الرأي  تقديم 
تظسين جولة البرا ج األكلليمية أللقسم� 

والخطط  	1 ل برا ج  الععدوري  والتقويم  المراجية 
الدراسية المطروحة في القسم� 

الخصوص  ن  	1 أهذا  إليهل  تظلل  أخرى  أية  هلم 
ل ـؤون  اللل ية  وكععللععة  أو  الك ية  عميد 

األكلليمية� 
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الععلععولة  يخص  أكا  ععل  االهععتععمععلم 
واالعتملل البرا لي أللقسم�

اللولة  	1 ثقلفة  ونـر  تيزيز 
بععيععن جععمععيععع  ععنععسععوأععي 

البرنل ج�

التدريبية  	1 االحتيلجلت  تظديد 
أمل  الععبععرنععل ععج  لمنسوأي 
واالعتملل  ألللولة  يتي ق 

األكلليمي�

الخطط  	1 وتععنععفععيععذ  إعععععدال 
والتنفيذية  االستراتيلية 
أععللععلععولة في  الععخععلصععة 

البرنل ج �

المقررات  	1 توصيف  إعععدال 
والععبععرنععل ععج وفعععق نععمععلذج 
و  ل تقويم  الوطني  المركز 

االعتملل األكلليمي �

إعععععدال تععقععلريععر الععبععرنععل ععج  	1
لنملذج  وفععق  والمقررات 
و  ل تقويم  الوطني  المركز 

االعتملل األكلليمي�

المقررات  	1 إععععدال   فلت 
ع ى  واليما  البرنل ج  في 
أـكا  ستمر  تظديثهل 

�)Course File(

التأها  	1 استيفلء  تط بلت 
لالعتملل البرا لي ل برنل ج 
والععععصععععللرة ععععن الععمععركععز 
الوطني ل تقويم واالعتملل 

األكلليمي�

واالعتملل  ل لولة  للنة  تـكيا  يتم 
األكلليمي في كا أرنل ج أكلليمي 
أنلء  الك ية  عميد  قبا  أللك ية  ن 
وكيا/  نسق/  مثا  توجيه  ع ى 
تنسيق  المبني ع ى  أللك ية  اللولة 

 ن رئيس القسم�

القسم(  )رئيس  الجودة  ممثل  برئاسة  لجنة  وتشكل 
وعضوية كل من :

يمث ون  	1 التدريس  من  هيئة  أعضلء  )3-5(  ن 
)إن  البرنل ج  في  الدقيقة  التخصصلت  جميع 

وجدت (�

اثنلن  ن الط بة )لعوة(� 	1

اثنلن  ن الملتمع المظ ي )لعوة(� 	1

لجنة الجودة واالعتماد � 09�5
األكاديمي بالبرنامج

الهدف� 09�5�1

مهام لجنة الجودة واالعتماد � 09�5�3
األكاديمي بالبرنامج

تشكيل اللجنة� 09�5�2
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الهيكل التنظيمي لنظام الجودة � 09�5�4
بكليات الجامعة

األلاء  	1 تععوفععيععر  عععؤشعععرات 
والععمععقععلرنععلت   )KPls(
أللبرنل ج  الخلصة  المرجيية 
وفععععق لععنععمععلذج الععمععركععز 
العععوطعععنعععي لعع ععتععقععويععم و 

االعتملل األكلليمي�

التقويم  	1 إععععدال  قلييس 
ل برنل ج  األولعععي  الععذاتععي 
والـواهد  األللععة  وتوفير 

والبراهين�

التقويم  1	 لراسة  تقرير  إعدال 
ل برنل ج  األولعععي  الععذاتععي 
وفععععق نعععمعععوذج الععمععركععز 
العععوطعععنعععي لعع ععتععقععويععم و 

االعتملل األكلليمي�

و  		 الدورية  أللتقلرير  الرفع 
ألللولة  المتي قة  األعملل 
األكععلليععمععي  االعععتععمععلل  و 
لععوكععيععا/ ععنععسععق/  مثا 
اليمللة ل لولة و االعتملل 
أأية  القيلم  األكععلليععمععي 
أخرى ضمن  و هلم  أعملل 
نطلق وصالحيلت اليما�
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ة،  راسيَّ الدِّ ألألنلمة  ب  الطالَّ تيريف 
في  الُمعتبية  عععة  اإللاريَّ والقوانين 
تظقيق  اللل ية، و سلعدتهم ع ى 
أفضا النتلئج في لراستهم, وتذليا 

اليقبلت التي قد تواجههم� 

تعععظعععديعععد العععمعععرشعععديعععن  	1
القسم،  في  األكلليميين 
اإلرشععللي  اليبء  وتوزيع 

ع يهم�

المرشدين  	1 إرسعععلل  ععهععلمِّ 
األكععلليععمععيععيععن كعععاَّ عععلٍم 
لراسعععي واالجععتععمععلع أهم 
أسععبععوع لراسععي  أول  فععي 

 ن كاِّ فصا لراسي�

واالستملرات  	1 الم ف  تلهيز 
ألإلرشلل  ة  الخلصَّ والنملذج 
ب  لععكععاِّ طععللععٍب  ععن طععالَّ

القسم�

تطبيق  	1 ععع ععى  اإلشعععععراف 
إجراءات وتي يملت اإلرشلل 
ذلك  و تلأية  األكلليمي، 
 ع المرِشدين، و تلأية حاِّ 

المـكالت�

ب  	1 الطالَّ لت   تلأية   فَّ
ع ى  هم  وحثُّ زين،  المتميِّ
وتذليا  زهم،  تميُّ  واص ة 
تيترض  الععتععي  الععيععقععبععلت 
ع ى  وتـلييهم  طريقهم، 
االستمرار في تميزهم؛  ن 
ة أه� خالل إعدال أرا ج خلصَّ

ب  	1 ععلت الععطععالَّ لراسعععة  عع ععفَّ
ععريععن لراسعععيعععًل، أو  الععمععتععيععثِّ
ووضع  رهم،  تيثُّ ع  المتوقُّ

الُخطط المنلسبة لهم�

أععقععرار  ععن  ل س  ال لنة  ا  ُتـكَّ
ثالثة  ن   )3( ن  ن  وتتكوَّ القسم، 
ع ى  أللقسم  التدريس  هيئة  أعضلء 
بينهم،  ر  ن  اختيلر  قرَّ يتمُّ   ، األقا 

وترفع تقلريرهل لمل س القسم� 

لجنة اإلرشاد األكاديمي� 09�6

الهدف� 09�6�1

 اللجنة� 09�6�3 مهامُّ

تشكيل اللجنة� 09�6�2

الظد  ن  ـك ة غيلب الطالب عن المظلضرات  	1
وأذل كا جهد  مكن ليدم تظولهل لللهرة�

رات  	1 المقرَّ طبيية  فهم  ع ى  ب  الطالَّ  سلعدة 
ة� الدراسيَّ

راَسععة  	1 والععدِّ ة  أللك يَّ ة  الخلصَّ األهععداف  توضيح 
والقيم المتضّمنة لهل�

قة  1	 المتي ِّ والتي يملت  أللقواعد  ب  الطالَّ إعالم 
لة  المظدَّ النسبة  ذلك  و ن  اللل ية،  أأنلمة 
أهل،  والمسموح  المقبولة  واألععععذار  ل غيلب، 
الظرم  لاخععا  ة  الس وكيَّ القواعد  إلععى  إضلفة 

اللل يي�

ة،  		 راسيَّ رات الدِّ ة تسليا المقرَّ اإلشراف ع ى عم يَّ
وضبط إجراءات التسليا والظذف واإلضلفة�

ُشيبة،  ع  		 كاِّ  في  المسلَّ ين  ب  الطالَّ  تلأية 
السلعلت  واألع ى  ن  األلنععى  أللظدِّ  االلتزام 
وفًقل  اللل ية،  تي يملت  حسب  الميتَمدة، 

ل ميدل التراكميِّ ل طللب�

وتوجيههم  		 ب،  ل طالَّ الي مي  التظصيا   تلأية 
ل� ل وترأويًّ أكلليميًّ

المظلضرات  		 عن  ب  الطالَّ غيلب  أعععذار  استالم 
واالختبلرات، والبتُّ فيهل�
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الععلععداول  بععإعععدال  ال لنة  تختصُّ 
وتوزيع  االختبلرات،  لللن  وتكوين 
ة،  المراقبين وقَت االختبلرات الفص يَّ
واالختبلرات  ة،  النهلئيَّ واالختبلرات 

البدي ة� 

هيئة  	1 أعضلء  جداول  إعدال 
الععععتععععدريععععس وجعععععععداول 
ععد  ن  االخععتععبععلرات، والععتععأكُّ

ب�  الء تهل ل طالَّ

المراقبة  	1 لععلععلن  تـكيا 
واإلشراف، و تلأية االلتزام 

أت ك ال للن�

االختبلرات  	1 جععدول  إرسععلل 
إلععععى أععععضعععلء الععقععسععم، 
والععـععؤون  ة،  والسكرتلريَّ

ة� التي يميَّ

وضععع جعععدول االخععتععبععلرات  	1
ع ى لوحة إعالنلت القسم، 
ب  الععطععالَّ ع ى  وتيميمه 

لكا السبا الممكنة�

إلارة  	1 ععع ععى  اإلشععععععراف 
االختبلرات ع ى النظو الذي 

يضمن نللحهل�

االختبلرات  	1 تي يملت  إرسلل 
ب� لبعضلء والطالَّ

لللن  	1 ع ى  المراقبين  توزيع 
االختبلرات�

تـكا هذه ال لنة أقرار  ن  ل س 
ثالثة  ن   )3( ن  ن  وتتكوَّ القسم، 
األقا  ع ى  التدريس  هيئة  أعضلء 
ر  ن بينهم،  اختيلر ُ قرِّ يتمُّ  أللقسم، 

وترفع تقلريرهل لمل س القسم� 

لجنة الجداول � 09�7
واالختبارات

الهدف� 09�7�1

 اللجنة� 09�7�3 مهامُّ

تشكيل اللجنة� 09�7�2

االختبلرات،  ن حيث  	1 ة قلعلت  د  ن جلهزيَّ التأكُّ
عدل المقلعد والمسلفلت بينهل�

أللقواعد  	1 والمراقبين  ب  الطالَّ كاٍّ  ن  توعية 
مة لالختبلرات� المنلَّ

ب،  1	 الطالَّ أأسملء  تقلرير  إعععدال  ع ى  اإلشععراف 
رات المخت فة� وأعدالهم في المستويلت والمقرَّ

ة ألالختبلرات� 		 طبلعة النملذج الخلصَّ

جولتهل  		 د  ن  والتأكُّ األسئ ة،  أوراق   راجية 
وعدلهل�

في  		 المراقبين  إلى  األسئ ة  تس يم  للريف 
ال للن، قبا االختبلر أرأع سلعة�

ب،  		 الطالَّ أأسملء  كـوف  إعدال  ع ى  األشراف 
د  ن توقييهم ع يهل قبا تألية االختبلر� والتأكُّ

لللن  		 في  اليلمِّ  األلاء  عن  ة  يو يَّ تقلرير  كتلأة 
االختبلرات�

رات� 		 تس يم أوراق اإلجلأة ألسلتذة المقرَّ
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ة  الملتمييَّ المـلركة  جهول  لعم 
في  و ععن  التدريس  هيئة  ألعضلء 
إشععراك  القسم،  ع  في  حكمهم 

راَسلت الي يل� طالب الدِّ

النـلط  	1 فيلليلت  اقععتععراح 
هيئة  ألعضلء  الملتميي 
وَ عععععن في  العععتعععدريعععس، 
يععتععالءم  ع  أمل  ُحكمهم, 
رؤيعععة ورسععللععة وأهعععداف 
وطبيية القسم الي مي�

لعععععم جعععهعععول الععلععل ععيععة  	1
خد ة  جلنب  في  ة  والك يَّ

الملتمع�

بين  	1 فلع ة  شععراكععلت  أنلء 
الملتمع والقسم الي مي، 

ة� عن طريق عمللة الك يَّ

والتيلون  	1 الـراكة  تفييا 
الملتمع   ع عمللة خد ة 

� والتي يم المستمرِّ

أععقععرار  ععن  ل س  ال لنة  ا  ُتـكَّ
ن  ن )3( ثالثة ع ى  القسم، وتتكوَّ
التدريس  هيئة  أعععضععلء  األقععا  ععن 
ر  ن بينهم،  اختيلر  قرِّ يتمُّ  أللقسم، 

وترفع تقلريرهل لمل س القسم� 

لجنة الخدمة � 09�8
ة المجتمعيَّ

الهدف� 09�8�1

 اللجنة� 09�8�3 مهامُّ

تشكيل اللجنة� 09�8�2

ب  	1 والطالَّ المنسوبين  األعضلء  ن  استقطلب 
ل مـلركة في أرا ج خد ة الملتمع�

والمظلضرات  	1 الععدورات  تنليم  ع ى  اإلشععراف 
ة  الملتمييَّ ة  المسؤوليَّ في  للل  والندوات، 

وخد ة الملتمع�

تقويم فيلليلت النـلط الملتميي التي ُيقدِّ هل  	1
أعضلء هيئة التدريس، وَ ن في ُحكمهم�

أوظيفة  	1 قة  المتي ِّ والمنلسبلت  المهلمِّ  أرشفة 
ة ع ى  ستوى القسم� اللل ية الملتمييَّ

رئيس  	1 إلى  ورفيه  ل لنة،  السنوي  التقرير  إعدال 
القسم�
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تغطية الفيلليلت وتوثيق المنلسبلت 
الوسلئا  أكا  القسم  نـلط  وإأععراز 
ة  المستمرَّ و واكبتهل  المتلحة، 
لبرا ج القسم التي ُتقلم ع ى  دى 

اليلم� 

عة  	1 المتنوِّ الفيلليلت  إأععراز 
لاخا القسم وخلرجه�

والععمععوالِّ  	1 األخععبععلر،  صيلغة 
ععة  عععة واإلعععال ععيَّ اإلععععالنعععيَّ
ة أللقسم وأنـطته� الخلصَّ

عة  	1 إعدال التصميملت المتنوِّ
ُ يرفلت  ُ عع ععَصععقععلت،   ععن 
وكاِّ  ل  وأخبلر،  وإعالنلت، 

يصدر عن القسم�

الموال  	1 نـر  سيلسة  تطوير 
أللتيلون  ع  اإلعععال ععيععة، 

ال للن ذات اليالقة�

ا هذه ال لنة أقرار  ن  ل س  ُتـكَّ
ثالثة  ن   )3( ن  ن  وتتكوَّ القسم، 
ع ى  أللقسم  التدريس  هيئة  أعضلء 
بينهم،  ر  ن  اختيلر  قرِّ يتمُّ   ، األقا 
أيض  ال لنة  يـترك في هذه  كمل 
تقلريرهل  وترفع  والط بة،  اإللاريين 

لمل س القسم�

لجنة العالقات � 09�9
ة واإلعالم العامَّ

الهدف� 09�9�1

 اللجنة� 09�9�3 مهامُّ

تشكيل اللجنة� 09�9�2

ق أموقع القسم  ن النلحية  	1  تلأية كاِّ  ل يتي َّ
ة� ة والفنيَّ التقنيَّ

الموقع،  	1 ع ى  أللقسم  قة  المتي ِّ األخبلر  نـر 
وع ى وسلئا التواصا االجتملعي�

وتصميم  	1 التقلرير،  بععإعععدال  الفيلليلت  توثيق 
المنـورات�

التدريس،  	1 هيئة  وأعضلء  ب،  الطالَّ التواصا  ع 
والرلُّ ع ى االستفسلرات�

أللقسم،  	1 الخلصِّ  ل لنة  السنوي  التقرير  إعععدال 
ورفيه إلى رئيس القسم�
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يلين�  اإلشراف ع ى شؤون الِخرِّ

إعععععععدال قعععلععععدة بععيععلنععلت  	1
ل خريلين�

إلى  	1 الخريلين  بيلنلت  إرسلل 
ة� ق الخريلين في الك يَّ  نسِّ

والععتععواصععا  ع  	1 التنسيق 
ة� وحدة الخريلين في الك يَّ

ُتينى  	1 ة،  لوريَّ نـرات  إصدار 
ة  الي ميَّ الخريلين  أأنـطة 

ة� ة والملتمييَّ والمهنيَّ

تواِجه  	1 التي  التظديلت  رصد 
خعععريعععلعععي العععقعععسعععم عععنععد 

التظلقهم أسوق اليما�

تكوين  	1 فععي  المسلهمة 
القسم  ل خريلين  ع  رواأط 
واللل ية، وتفييا  والك ية 

التواصا فيمل بينهم�

عما  	1 فعععي  الععمععسععلهععمععة 
ة أللخريلين� لقلءات خلصَّ

إيععلععلل وتععطععويععر اآللععيععلت  	1
الععمععنععلسععبععة لعع ععتععواصععا  ع 

الخريلين�

أععقععرار  ععن  ل س  ال لنة  ا  ُتـكَّ
ثالثة  ن   )3( ن  ن  وتتكوَّ القسم، 
ع ى  أللقسم  التدريس  هيئة  أعضلء 
بينهم،  ر  ن  ُ قرِّ اختيلر  يتمُّ   ، األقا 
زين  المتميِّ ب  الطالَّ إلى  ألإلضلفة 
المتوقع تخرجهم  ن القسم� وترفع 

تقلريرهل لمل س القسم� 

يجين� 09�10 لجنة الِخرِّ

الهدف� 09�10�1

 اللجنة� 09�10�3 مهامُّ

تشكيل اللجنة� 09�10�2

ة، إلنـلء  	1 ق الخريلين في الك يَّ التنسيق  ع  نسِّ
للهلت  اتِّ لقيلس  أللخريلين؛  ة  خلصَّ استبلنلت 
أرألب اليما، و دى رضلهم عن خريلي القسم� 

والـركلت  1	 سلت،  ل مؤسَّ بيلنلت  قلعدة  إنـلء 
يلين�  ذات اليالقة أللِخرِّ

الخريج  		 بين  ة  والمهنيَّ ة  الي ميَّ المنفية  تبللل 
ع  المتوقَّ ب  الطالَّ وتطوير  هلرات  والقسم، 

جهم� َتخرُّ

يلين والمتوقع تخرجهم  		 اإلسهلم في تهيئة الِخرِّ
لسوق اليما؛ أرفع كفلءتهم وصقا  هلراتهم، 

زة�  ة المتميِّ  ن خالل البرا ج التدريبيَّ

أتطوير  		 يختصُّ  فيمل  يلين  الِخرِّ اقتراحلت  تقديم 
ة لمل س القسم�  ة والبظثيَّ البرا ج األكلليميَّ

لتظديد  		 تخرجه  ع  المتوقَّ الطللب  بيلنلت   طلأقة 
الملتلَزة  والععسععلعععلت  المكتَسبة  الععسععلعععلت 

والسلعلت الميلللة، إْن ُوِجدت�

الذين  		 جهم،  َتخرُّ ع  المتوقَّ ل طالب  التْوِصية 
يظتلجون التللوز في عدل السلعلت، خالل أسبوع 

الظذف واإلضلفة�

واقتراح  		 يلين،  الِخرِّ ب  الطالَّ لراسععة  ـكالت 
الظ ول لهل� 

إعدال التقرير الخلصِّ ألل لنة في نهلية كاِّ سنة  		
ة� لراسيَّ

إنللز  ل ُيظلل إليهل  ن  هلمَّ  ن  ل س القسم  		
أو رئيس القسم� 
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ة  الخلصَّ الععـععؤون  ع ى  اإلشعععراف 
أللتدريب الميداني في القسم�

إنعععـعععلء قعععلععععدة بععيععلنععلت  	1
بين�  ل متدرِّ

إنعععـعععلء قعععلععععدة بععيععلنععلت  	1
سلت والـركلت ذات  ل مؤسَّ

اليالقة أللتدريب�

والععتععواصععا  ع  	1 التنسيق 
فيمل  اليالقة،  ذات  اللهلت 
يخصُّ التدريب الميداني في 
أللتنسيق  وزيلرتهل،  القسم، 

ة�  ع وكللة الك يَّ

تععظععديععد  ععواقععع الععتععدريععب  	1
فصا  كععاِّ  فععي  الميداني، 
ب  الطالَّ وتععوزيععع   ، لراسععععيٍّ
ع يهل أطريقة علللة ل لميع�

ة  ع  	1 توعويَّ لقلءات  إقل ة 
لتوضيح  بين؛  المتدرِّ ب  الطالَّ
ال وائح واألنلمة ذات الصِّ ة 

أللتدريب الميداني�

ب  	1 الطالَّ تهيئة  ع ى  اليما 
بين لسوق اليما� المتدرِّ

ب  	1 الطالَّ لراسعععة  ـكالت 
بين، واقتراح الظ ول لهل�  المتدرِّ

ا للنة التدريب الميداني، أقرار  ُتـكِّ
ن  ن )3(   ن  ل س القسم، وتتكوَّ
التدريس  هيئة  أعععضععلء  ثععالثععة  ععن 
ر  أللقسم ع ى األقا ، يتمُّ اختيلر  قرِّ
طللب  إلععى  ألإلضلفة  بينهم،   ن 
تقلريرهل  وترفع  القسم،  ز  ن   تميِّ

لمل س القسم� 

لجنة التدريب � 09�11
الميداني

الهدف� 09�11�1

 اللجنة� 09�11�3 مهامُّ

تشكيل اللجنة� 09�11�2

ل طالب  	1 ة  القلنونيَّ المخللفلت  لراسعععة 
وفق  لهل،  اليقوألت  واقععتععراح  بين،  المتدرِّ

األنلمة الميمول أهل� 

قبا  	1 ب  الععطععالَّ تهيئة  عما  ورش  إقععل ععة 
� التدريب الميدانيِّ

الميداني،  1	 التدريب  أرنل ج  سير   تلأية 
المـرفين  الععمععسععتععمععرِّ  ععع  أععللععتععواصععا 
وفععي  واقع  القسم  والمـرفلت  ععن 
التي  الصيوألت  لتذليا  الميداني؛  التدريب 

ُتواجه تنفيذ البرنل ج�

ألستملرات  		 والمـرفلت  المـرفين  تزويد 
تقويم التدريب الميداني�

المـرفين  		 التقويم  ن  استملرات  جمع 
وفععي  واقع  القسم  والمـرفلت  ععن 
التدريب الميداني ، أيد االنتهلء  ن تيبئتهل، 

واالحتفلظ أهل في القسم� 

الميداني، في  		 التدريب  أرا ج  لراسة واقع 
ضوء تظ يا هذه االستملرات�

حول  		 األكلليميين،  المـرفين  تقلرير  جمع 
و نلقـتهل  الميداني،  التدريب  ة  عم يَّ سير 
ورفععع  الععيعع ععمععي،  الععقععسععم  فععي  ل س 

ة� التوصيلت لوكللة الك يَّ

عبر  ل س  		 إليهل  ن  هلمَّ  ُيظلل  إنللز  ل 
القسم أو رئيس القسم�
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ة  الخلصَّ الععـععؤون  ع ى  اإلشعععراف 
أللميل ا التلأية ل قسم�

الخطط  	1 وضع  ع ى  اليما 
العععالز عععة لعععرفعععع كععفععلءة 

الميل ا�

اإلشراف ع ى توفير أجهزة  	1
األ ن والسال ة أللميل ا�

ونـرات  	1 إعدال  طبوعلت 
ة(  ة وورقيَّ ة )إلكترونيَّ إرشلليَّ
إجعععراءات  تـرح  ب،  ل طالَّ
ل وقلية  والسال ة؛  األ ن 
المخت فة  المخلطر   ععن 

لاخا الميل ا�

رفع ط بلت صيلنة الميل ا  	1
لععمععسععؤول الععصععيععلنععة في 

الك ية�

أععقععرار  ن  الميل ا  للنة  ا  ُتـكَّ
 )3( ن  ن  وتتكوَّ القسم،   ل س 
التدريس  هيئة  أعععضععلء  ثععالثععة  ععن 
ر  أللقسم ع ى األقا ، يتم اختيلر  قرِّ
لمل س  تقلريرهل  وترفع  بينهم،   ن 

القسم� 

لجنة المعامل� 09�12

الهدف� 09�12�1

 اللجنة� 09�12�3 مهامُّ

تشكيل اللجنة� 09�12�2

ل ميل ا،  	1 ععة  الععدوريَّ الصيلنة  جععدولععة  واعيد 
التللفة  والموال  األجهزة  ألستبدال  والتوصية 
أللتنسيق  ع  ـرفي  أنهلية كاِّ فصا لراسي 

وفنيي الميل ا�

لمسؤول  	1 ورفيهل  واإلرجلع،  اللرل  نموذج  تيبئة 
ة� المستولعلت أللك يَّ

 ععتععلأععيععة احععتععيععلجععلت الععمععيععل ععا  ععن أجععهععزة  	1
ة،  أللك يَّ المنسقين  أللتنسيق  ع  و ست ز لت، 
وتركيبهل  ع  ـرفي  توريدهل  ع ى  واإلشراف 

وفنيي الميل ا� 

إعدال التقرير السنوي ل لنة في نهلية كاِّ علٍم  	1
� لراسيٍّ

، عبر  ل س القسم،  	1 إنللز  ل ُيظلل إليهل  ن  هلمَّ
أو رئيس القسم� 
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اإلشعععععراف ععع ععى شععؤون 
طالب اال تيلز� 

لسنة  	1 التدريب  ُخطة  إعععدال 
اال تيلز، و تلأية تنفيذهل�

المتلحة  	1 األ لكن  جميع  حصر 
لععتععدريععب طعععالب اال ععتععيععلز، 
وتوزييهم وفق ُخطة التدريب 

ة� ل ك يَّ

ة  ع  	1 توعويَّ لقلءات  إقل ة 
طالب اال تيلز، لتوضيح ال وائح 

واألنلمة�

تهيئ  	1 عععمععا  ورش  إقععل ععة 
ب قبا  رح ة اال تيلز� الطالَّ

ب  	1 لراسعععععة  ععـععكععالت طعععالَّ
اال تيلز، واقتراح الظ ول لهل� 

طالب  	1 تـليع  ع ى  اليما  أقرار  ن  اال تيلز  للنة  ا  ُتـكَّ
 )3( ن  ن  وتتكوَّ القسم،   ل س 
ثالثة ع ى األقا  ن أعضلء هيئة 
ر  اختيلر  قرِّ يتمُّ  أللقسم،  التدريس 
طللب  إلى  ألإلضلفة  بينهم،   ن 
ز  ن القسم، وترفع تقلريرهل   تميِّ

لمل س القسم� 

ة � 09�13 لجنة االمتياز )خاصَّ
ة( باألقسام الصحيَّ

الهدف� 09�13�1

 اللجنة� 09�13�3 مهامُّ

تشكيل اللجنة� 09�13�2

ع ى  واإلشععععراف  نـلطهم،  ولعععم  اال ععتععيععلز، 
والععنععدوات  المسلأقلت  وتنليم  رحععالتععهععم، 

ة�  وال قلءات الي ميَّ

تقديم اقتراحلت فيمل يخصُّ تطوير  رح ة اال تيلز  	1
في القسم� 

واقتراح  	1 ب،  ل طالَّ ة  القلنونيَّ المخللفلت  لراسة 
الظ ول لهل، وفق األنلمة الميمول أهل�

اإلشراف ع ى التدريب السريريِّ ألطبلء اال تيلز،  	1
صة  المخصَّ ة  األكلليميَّ السنة  خععالل  رح ة 

لال تيلز� 

التدريب،  1	 سير  حععول  التدريب  ق   نلقـة  نسِّ
أعضلء هيئة  بين وألائهم، والتزام  المتدرِّ وحضور 

التدريس والمدربين وألائهم�

علٍم  		 كععاِّ  نهلية  ل لنة  السنوي  التقرير  إعععدال 
 � لراسيٍّ

، عبر  ل س القسم،  		 إنللز  ل ُيظلل إليهل  ن  هلمَّ
أو رئيس القسم� 
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باركود اللوائح واألدلة ت

نظـام مجلس التعليم العالي والجامعات 1

منسق اإلرشاد 2

المرشد األكاديمي 3

مؤشرات االداء لالرشاد االكاديمي 4

إجراءات اللجنة الدائمة للتأديب 5

الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذية 6

القواعد المنظمة لألعذار الطالبية 7

باركود اللوائح واألدلة ت

الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية و القواعد  التنفيذية لها 

بجامعة الحدود الشمالية

8

نموذج مفردات المقرر 9

نموذج ترشيح عضو هيئة تدريس للعمل بجامعة الحدود الشمالية 10

تقييم أعضاء هيئة التدريس 11

تقرير المقرر الدراسي باللغة اإلنجليزية 12

تقرير المقرر الدراسي باللغة العربية 13

نموذج مفردات المقرر باللغة اإلنجليزية 14

https://drive.google.com/file/d/1OqY727wdN1r-Zs9MfNTVTTxC8nZ9oVV8/view
https://northernuniversity-my.sharepoint.com/personal/exellence_nbu_edu_sa/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fexellence%5Fnbu%5Fedu%5Fsa%2FDocuments%2F%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fexellence%5Fnbu%5Fedu%5Fsa%2FDocuments&wdLOR=c586A98E5%2D4626%2D40F9%2D92EC%2D5686BF5909DE
https://northernuniversity-my.sharepoint.com/personal/exellence_nbu_edu_sa/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fexellence%5Fnbu%5Fedu%5Fsa%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fexellence%5Fnbu%5Fedu%5Fsa%2FDocuments&wdLOR=c57E99454%2D7362%2D4F67%2D9FB6%2D3F2FD57D2147
https://www.nbu.edu.sa/AR/Agencies/Academic_Issues/Guide%20Book/Standing_Committee_procedures_disciplining.pdf
https://www.nbu.edu.sa/AR/Agencies/Academic_Issues/Guide%20Book/Study_and_examination_regulations_and_rules.pdf
https://www.nbu.edu.sa/AR/Agencies/Academic_Issues/Guide%20Book/student_excuses_rules.pdf
https://www.nbu.edu.sa/AR/Agencies/Academic_Issues/Guide%20Book/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%20%D8%A7%D8%AE%D8%B1%20%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9%202%20%209%20%201438-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.nbu.edu.sa/AR/Agencies/Academic_Issues/Guide%20Book/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%20%D8%A7%D8%AE%D8%B1%20%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9%202%20%209%20%201438-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.nbu.edu.sa/AR/Agencies/Academic_Issues/Guide%20Book/course_vocabulary_mode_arabic.docx
https://www.nbu.edu.sa/AR/Agencies/Academic_Issues/Guide%20Book/Faculty_Member_Nomination_Form.pdf
https://www.nbu.edu.sa/AR/Agencies/Academic_Issues/Guide%20Book/The_faculty_evaluation_form_pdf.pdf
https://www.nbu.edu.sa/AR/Agencies/Academic_Issues/Guide%20Book/t7_course_report_en_v2018.docx
https://www.nbu.edu.sa/AR/Agencies/Academic_Issues/Guide%20Book/t7_course_report_ar_v2018.docx
https://www.nbu.edu.sa/AR/Agencies/Academic_Issues/Guide%20Book/course_vocabulary_mode_english.docx
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باركود اللوائح واألدلة ت

Course Specifications 22

نموذج حذف وإضافة 23
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استمارة تعريف خدمات ذاتية - عضو هيئة تدريس للخدمات الذاتية 25

نموذج رصد تعديل درجة 26

Microsoft word نماذج الطالب 27

pdf نماذج الطالب 28

https://www.nbu.edu.sa/AR/Agencies/Academic_Issues/Guide%20Book/t8_field_experience_specification_ar.docx
https://www.nbu.edu.sa/AR/Agencies/Academic_Issues/Guide%20Book/t8_field_experience_specification_en.docx
https://www.nbu.edu.sa/AR/Agencies/Academic_Issues/Guide%20Book/course_vocabulary_mode_arabic.docx
https://www.nbu.edu.sa/AR/Agencies/Academic_Issues/Guide%20Book/Program_specification_en.docx
https://www.nbu.edu.sa/AR/Agencies/Academic_Issues/Guide%20Book/Self_study_report_for_the_program_ar.docx
https://www.nbu.edu.sa/AR/Agencies/Academic_Issues/Guide%20Book/Self_study_report_for_the_program_en.docx
https://www.nbu.edu.sa/AR/Agencies/Academic_Issues/Guide%20Book/Self_study_report_for_the_program_en.docx
https://www.nbu.edu.sa/AR/Agencies/Academic_Issues/Guide%20Book/course_specifications_ar_v2018.docx
https://www.nbu.edu.sa/AR/Agencies/Academic_Issues/Guide%20Book/course_specifications_en_v2018.docx
https://www.nbu.edu.sa/AR/Deanships/Admissions/Guide%20Book/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D8%AD%D8%B0%D9%81%20%D9%88%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9.pdf
https://www.nbu.edu.sa/AR/Deanships/Admissions/Guide%20Book/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.nbu.edu.sa/AR/Deanships/Admissions/Guide%20Book/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9%20-%20%D8%B9%D8%B6%D9%88%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3.pdf
https://www.nbu.edu.sa/AR/Deanships/Admissions/Guide%20Book/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D8%B1%D8%B5%D8%AF%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9.pdf
https://drive.google.com/file/d/1smxhI00cJygjL1n5l3oQh1qu6roNkxd7/view
https://drive.google.com/file/d/1smxhI00cJygjL1n5l3oQh1qu6roNkxd7/view
https://drive.google.com/file/d/1SyCaWCF0c1wVQ3hTDOiG8eLrK5Gavtwq/view
https://drive.google.com/file/d/1SyCaWCF0c1wVQ3hTDOiG8eLrK5Gavtwq/view
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Microsoft Word 
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Microsoft Word  نماذج الحرمان واالنقطاع 32

Microsoft Word ملف التدريب الميداني 33

pdf ملف التدريب الميداني 34

)Banner( نموج طلب صالحيات على نظام القبول والتسجيل 35

Argos نموذج طلب صالحيات على نظام التقارير 36
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داخل جامعة الحدود الشمالية

38

نموذج زائر إلى خارج  الجامعة )شروط الدراسة كطالب/ة زائر( 39
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نموذج زائر من أحد فروع الجامعة )شروط الدراسة كطالب/ة( 44

https://drive.google.com/file/d/1oDdXIzKuFtsblmckYRPbA14mvqfaGX1T/view
https://drive.google.com/file/d/1oDdXIzKuFtsblmckYRPbA14mvqfaGX1T/view
https://drive.google.com/file/d/1CKxx_S0hUEpS2t66A2q4Sco3T2P17WRo/view
https://drive.google.com/file/d/1vgECQgsB9sf4qxKCTMz_RlHXQ0MCuO7s/view
https://drive.google.com/file/d/1vgECQgsB9sf4qxKCTMz_RlHXQ0MCuO7s/view
https://drive.google.com/file/d/1vgECQgsB9sf4qxKCTMz_RlHXQ0MCuO7s/view
https://drive.google.com/file/d/1vgECQgsB9sf4qxKCTMz_RlHXQ0MCuO7s/view
https://drive.google.com/file/d/1vgECQgsB9sf4qxKCTMz_RlHXQ0MCuO7s/view
https://drive.google.com/file/d/1cIlPBx8DphgjE2ZmjczAQjOEA5-rQrYM/view
https://drive.google.com/file/d/1cIlPBx8DphgjE2ZmjczAQjOEA5-rQrYM/view
https://drive.google.com/file/d/1ZsixB66sGHJS7fiImQ_Klqna_68oRCaq/view
https://drive.google.com/file/d/1ZsixB66sGHJS7fiImQ_Klqna_68oRCaq/view
https://www.nbu.edu.sa/AR/Deanships/Admissions/Guide%20Book/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84%20(%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B1)..pdf
https://www.nbu.edu.sa/AR/Deanships/Admissions/Guide%20Book/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84%20(%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B1)..pdf
https://www.nbu.edu.sa/AR/Deanships/Admissions/Guide%20Book/%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20Argos.pdf
https://www.nbu.edu.sa/AR/Deanships/Admissions/Guide%20Book/%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20Argos.pdf
https://www.nbu.edu.sa/AR/Deanships/Admissions/Guide%20Book/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D9%82%D9%8A%D8%AF.pdf
https://www.nbu.edu.sa/AR/Deanships/Admissions/Guide%20Book/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A6%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9.pdf
https://www.nbu.edu.sa/AR/Deanships/Admissions/Guide%20Book/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A6%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9.pdf
https://www.nbu.edu.sa/AR/Deanships/Admissions/Guide%20Book/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9.pdf
https://www.nbu.edu.sa/AR/Deanships/Admissions/Guide%20Book/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9%20(%D8%A8%D8%AF%D9%84%20%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF%20%D9%88%D8%A8%D8%AF%D9%84%20%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%81).pdf
https://www.nbu.edu.sa/AR/Deanships/Admissions/Guide%20Book/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9.pdf
https://www.nbu.edu.sa/AR/Deanships/Admissions/Guide%20Book/%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%AF%D9%84%20%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF.docx
https://www.nbu.edu.sa/AR/Deanships/Admissions/Guide%20Book/%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%AF1%20(1).docx
https://www.nbu.edu.sa/AR/Deanships/Admissions/Guide%20Book/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%20%D9%85%D9%86%20%D8%A3%D8%AD%D8%AF%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9.pdf
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نموذج معادلة مقررات دراسية 45

نموذج سحب ملف وإخالء طرف 46

استمارة تعريف خدمات ذاتية - عضو هيئة تدريس 47

نموذج رصد تعديل درجة 48

https://www.nbu.edu.sa/AR/Deanships/Admissions/Guide%20Book/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.nbu.edu.sa/AR/Deanships/Admissions/Guide%20Book/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D8%B3%D8%AD%D8%A8%20%D9%85%D9%84%D9%81%20%D9%88%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1%20%D8%B7%D8%B1%D9%81.pdf
https://www.nbu.edu.sa/AR/Deanships/Admissions/Guide%20Book/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9%20-%20%D8%B9%D8%B6%D9%88%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3.pdf
https://www.nbu.edu.sa/AR/Deanships/Admissions/Guide%20Book/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D8%B1%D8%B5%D8%AF%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9.pdf
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1	  1436( اليللي  التي يم  التي يم،  ل س  وزارة 
واللل يلت  اليللي  التي يم  نللم  ل س  هع(� 

ولوائظه�

اللل يلت  	1 شعععؤون  التي يم،  ل س  وزارة 
)1442هع(� نللم اللل يلت� ط1�

اللل ية  	1 وكععللععة  الـمللية,  الععظععدول  جل ية 
الي مي)1435ه(� والبظث  الي يل  ل دراسلت 
الالئظة الموحدة ل دراسلت الي يل في اللل يلت 
الظدول  ألل ية  التنفيذية  القواعد  السيولية- 

الـمللية, اإلصدار األول�

ل تطوير  	1 اللل ية  وكللة  سيول،  الم ك  جل ية 
ل مهلمِّ  اإلرشللي  الدليا  م(�   2010( واللولة 
اللل ية  لك يلت  والععصععالحععيععلت  ة  التنليميَّ

و وارلهل�

ة،  	1 التطبيقيَّ الي وم  ة  ك يَّ سيول،  الم ك  جل ية 
1442هععع(�   ( واللولة  ل تطوير   ة  الك يَّ وكللة 

الدليا التنليمي�

الدليا  	1 )1441هعععع(�  اليزيز  عبد  الم ك  جل ية 
ة،   تقى  الي ميَّ األقسلم  لرؤسلء  اإلجععرائععي 
ة، جدة،  ركز  الي ميَّ رؤسلء و ـرفلت األقسلم 

النـر الي مي� 

المراجع

الدليا  	1 الععيععزيععز)1442هععع(�  عبد  الم ك  جل ية 
الي مي،  القسم  لللن  أعملل  لتنليم  اإلرشععللي 
جدة  ة،  الي ميَّ األقسلم  و ـرفلت  رؤسلء    تقى 

، ركز النـر الي مي� 

ععة  	1 اإلسععال ععيَّ سععيععول  أععن  اإل عععلم  ظمد  جل ية 
والتخطيط  اإللارة  التربية، قسم  ة  ك يَّ )1442هع(� 

الترأوي� 

التربية  	1 ة  ك يَّ )1442هع(�  ة  الـملليَّ الظدول  جل ية 
ة،  واآللاب أيرعر� قسم القيللة والسيلسلت الترأويَّ

ة� لللن القسم النوعيَّ

التربية  1	 ة  ك يَّ )1442هع(�  ة  الـملليَّ الظدول  جل ية 
التي يم،  وتقنيلت  المنلهج  قسم  أيرعر�  واآللاب 

ة� لللن القسم النوعيَّ

)1441هععع(�  		 اليزيز  عبد  أن  سطلم  األ ير  جل ية 
عبد  أن  سطلم  األ ير  للل ية  التنليمي  الدليا 

اليزيز، أألصدر األول�   

اإللاري  		 الدليا  )1435هععععع(�  الملمية  جل ية 
التنليمي  االرتععبععلط  ل ك يلت-  االسععتععرشععللي 

واالختصلصلت�

)1435هع(�  		 الرحمن  عبد  أنت  نورة  األ يرة  جل ية 
ة  أك يَّ التنليمي  ،الدليا  واآللاب  التربية  ة  ك يَّ

التربية�

		 Academic Quality Manual، )2017(� Vice-
 deanship of Quality and Development،
 Academic Quality Unit� College of Medicine:

 �King Saud University
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اعمون من قطاعات الجامعةفريق إعداد الدليل الدَّ

االسم م

ل� وفلء أنت  يلح الينزي 1

ل� نورة أنت عبد اهلل اليصيمي 2

ة أنت سيد القرني ل� فوزيَّ 3

ل� صللظة أنت حويض المطرفي 4

ل� أسملء أنت جزاء الينزي 5

أ� عتلب أنت ع ي السوي م 6

االسم م

ة التربية واآللاب أيرعر ك يَّ 1

ة الي وم أيرعر ك يَّ 2

ة إلارة األعملل أيرعر ك يَّ 3

ة االقتصلل المنزلي أيرعر ك يَّ 4

ة التمريض أيرعر ك يَّ 5

ة ة التطبيقيَّ ة الي وم الصظيَّ ك يَّ 6

ة الملتمع أيرعر ك يَّ 7

ة الي وم واآللاب أرفظلء ك يَّ 8

ة الي وم واآللاب أطريف ك يَّ 9

ة الملتمع أطريف ك يَّ 10

ة اليوم واآللاب ألليويقي ة ك يَّ 11
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مين من داخل الجامعة المحكمون من خارج الجامعةالمحكَّ

ة لك يَّ ا االسم م

ك ية الي وم أيرعر أ�ل�  ظمد ع ي فليع 1

 ستـلر  يللي رئيس اللل ية ل تي يم الصظي والخد لت 
الطبية أ�ل� عولة  سيول الظلز ي 2

أ� ظمد أن حل د الثقفي  ستـلر  يللي  دير اللل ية� 3

ة التربية واآللاب أيرعر ك يَّ ل� أدر طلهر الينزي 4

ة التربية واآللاب أيرعر ك يَّ ل�  بلرك غدير الينزي 5

ة اآللاب والي وم أرفظلء ك يَّ ل� حنلن سيول الـمري 6

ة التربية واآللاب أيرعر ك يَّ ل� هالل  زعا الينزي 7

ة التربية واآللاب أيرعر ك يَّ ل� عبيد نداء الينزي 8

ك ية الي وم أيرعر ل� عبداليزيز الذايدي 9

ك ية الي وم أيرعر ل�  قبا سللم الينزي 10

ك ية التربية واآللاب أيرعر ل� يوسف النصير 11

ك ية الهندسة أيرعر ل�  لجد  ظمد  س مي 12

ك ية التربية واآللاب أيرعر ل� عمير يتيم الينزي 13

ة الملتمع أيرعر ك يَّ ل� حسلم الدين إسملعيا 14

ك ية الظلسبلت أرفظلء ل� صللح التويلري  15

ة الي وم واآللاب أطريف ك يَّ ل� شذى الروي ي 16

ك ية الي وم واآللاب أرفظلء ل�  نى صللح الينزي 17

ك ية الي وم واآللاب ألليويقي ة ل� الفه  ختلر أنرحيم 18

ك ية الي وم واآللاب ألليويقي ة أ�راضية ع ي حريزي 19

ة لك يَّ ا االسم م

عضو هيئة التدريس ألل ية الم ك سيول سلأقًل أ�ل�  ظمد أن عبداهلل المنيع 1

وكيا جل ية نلران ل تطوير واللولة أ�ل�  نصور أن نليف اليتيبي 2

وكيا جل ية الم ك خللد أ�ل�  سفر أن جبران القظطلني 3

وكي ة اللل ية لـؤون الطللبلت
ألل ية اال لم  ظمد أن سيول اإلسال ية أ�ل� نوف أنت عبداليللي اليلمي 4

عضو هيئة التدريس ألللل ية اإلسال ية أ�ل� عبداهلل أن ع ي التملم 5

أ�ل� إأراهيم أن عبدالكريم الييبلن سلعد وكيا اللل ية ل ـؤون التي يمية ألل ية شقراء 6

رئيس قسم اإللارة والتخطيط الترأوي
ألل ية اإل لم  ظمد أن سيول اإلسال ية أل� خللد أن عواض الثبيتي 7

عميد اللولة والتطوير ألل ية الم ك سيول ل�  بلرك أن هللي القظطلني 8

عضو هيئة التدريس ألل ية الم ك فيصا أ� ل�  ظمد أن سيد الوصللي 9

وكيا عمللة السنة التظضيرية
ألل ية اإل لم عبدالرحمن أن فيصا  ل�نلصر أن سيول الريس 10

عضو هيئة التدريس ألل ية شقراء ل� ع ي أن عبدالقللر  الزهراني 11

وكيا ك ية التربية ل تطوير واللولة ألل ية الم ك سيول ل� فليز أن عبداليزيز  الفليز 12

عميد ك ية الي وم والدراسلت اإلنسلنية ألل ية الملمية ل� سيد أن عبدالرحمن آل حمول 13

رئيس قسم اإللارة والتخطيط الترأوي ألل ية تبوك ل� خ يفة أن حملل الب وي 14

 ستـلر أوكللة اللل ية ل ـؤون التي يمية
ألل ية الم ك عبداليزيز أ�ل� فليزة أكر عبدة 15
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للمالحظات 
والمقترحات 

سي ز المؤسَّ يرجى التواصا  ع وحدة التميُّ
excellence@nbu�edu�sa



info@nbu.edu.sa هاتف

01466114419

عرعر - ص-ب 1231

الرمز البريدي: 91431
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طريف - العويقيلة
www.nbu.edu.sa


	كلمة معالي رئيس الجامعة
	كلمة وكيل الجامعة للتطوير والجودة وخدمة المجتمع
	كلمة مديرة وحدة التميز المؤسسي
	المقدِّمة
	الأهداف العامَّة للدليل التنظيمي للأقسام العلميَّة بجامعة الحدود الشماليَّة:
	 الهيكل التنظيمي: 
	التعريفات
	مجلس القسم
	1.01.	التعريف
	2.01.	الارتباط التنظيمي
	3.01.	تنظيم مجلس القسم
	4.01.	مهامُّ مجلس القسم
	5.01.	صلاحيات مجلس القسم
	1.5.01.	الشؤون الأكاديميَّة
	2.5.01.	شؤون أعضاء هيئة التدريس
	3.5.01.	شؤون الابتعاث والتدريب
	4.5.01.	شؤون الدِّراسَات العليا


	رئيس القسم
	1.02.	التعريف
	2.02.	الارتباط التنظيمي
	3.02.	مهامُّ رئيس القسم
	1.3.02.	الشؤون الإداريَّة والماليَّة:
	2.3.02.	الشؤون الأكاديميَّة

	4.02.	صلاحيات رئيس/ة القسم 

	مشرف/ة القسم
	1.03.	التعريف
	2.03.	الارتباط التنظيمي
	3.03.	مهامُّ مشرف/ة القسم
	1.3.03.	الشؤون الإداريَّة والماليَّة
	2.3.03.	الشؤون الأكاديميَّة

	4.03.	صلاحيات مشرف/ة القسم

	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
	1.04.	التعريف
	2.04.	الارتباط التنظيمي
	3.04.	مهامُّ عضو هيئة التدريس
	4.04.	صلاحيَّة عضو هيئة التدريس

	أمين مجلس القسم
	1.05.	التعريف
	2.05.	الارتباط التنظيمي
	3.05.	مهامُّ أمين مجلس القسم

	منسِّق البرنامج الأكاديمي
	1.06.	التعريف
	2.06.	الارتباط التنظيمي
	3.06.	مهامُّ مُنسق البرنامج الأكاديمي

	منسِّق المقرَّر
	1.07.	التعريف
	2.07.	الارتباط التنظيمي
	3.07.	مهامُّ منسِّق المقرَّر

	سكرتير/ة القسم
	1.08.	التعريف
	2.08.	الارتباط التنظيمي
	3.08.	المهامُّ

	اللجان على مستوى القسم
	1.09.	لجنة شؤون الطلَّاب والمعادلات
	1.1.09.	الهدف
	2.1.09.	تشكيل اللجنة
	3.1.09.	مهامُّ اللجنة

	2.09.	لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس ومَن في حُكمهم
	1.2.09.	الهدف
	2.2.09.	تشكيل اللجنة
	3.2.09.	مهامُّ اللجنة

	3.09.	لجنة الدِّراسَات العليا
	1.3.09.	الهدف
	2.3.09.	تشكيل اللجنة
	3.3.09.	مهامُّ اللجنة

	4.09.	لجنة النظم والخطط الدراسية 
	1.4.09.	الهدف
	2.4.09.	تشكيل اللجنة
	3.4.09.	مهامُّ اللجنة

	5.09.	لجنة الجودة والاعتماد الأكاديمي بالبرنامج
	1.5.09.	الهدف
	2.5.09.	تشكيل اللجنة
	3.5.09.	مهام لجنة الجودة والاعتماد الأكاديمي بالبرنامج
	4.5.09.	الهيكل التنظيمي لنظام الجودة بكليات الجامعة

	6.09.	لجنة الإرشاد الأكاديمي
	1.6.09.	الهدف
	2.6.09.	تشكيل اللجنة
	3.6.09.	مهامُّ اللجنة

	7.09.	لجنة الجداول والاختبارات
	1.7.09.	الهدف
	2.7.09.	تشكيل اللجنة
	3.7.09.	مهامُّ اللجنة

	8.09.	لجنة الخدمة المجتمعيَّة
	1.8.09.	الهدف
	2.8.09.	تشكيل اللجنة
	3.8.09.	مهامُّ اللجنة

	9.09.	لجنة العلاقات العامَّة والإعلام
	1.9.09.	الهدف
	2.9.09.	تشكيل اللجنة
	3.9.09.	مهامُّ اللجنة

	10.09.	لجنة الخِرِّيجين
	1.10.09.	الهدف
	2.10.09.	تشكيل اللجنة
	3.10.09.	مهامُّ اللجنة

	11.09.	لجنة التدريب الميداني
	1.11.09.	الهدف
	2.11.09.	تشكيل اللجنة
	3.11.09.	مهامُّ اللجنة

	12.09.	لجنة المعامل
	1.12.09.	الهدف
	2.12.09.	تشكيل اللجنة
	3.12.09.	مهامُّ اللجنة

	13.09.	لجنة الامتياز (خاصَّة بالأقسام الصحيَّة)
	1.13.09.	الهدف
	2.13.09.	تشكيل اللجنة
	3.13.09.	مهامُّ اللجنة


	ملحق النماذج واللوائح
	المراجع
	فريق إعداد الدليل
	الدَّاعمون من قطاعات الجامعة
	المحكَّمين من داخل الجامعة
	المحكمون من خارج الجامعة

