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الدليل التنظيمي لكلية العلوم اإلدارية (1439هـ)

كلمة سعادة عميد الكلية- :
الحمد هلل الذي علم بالقلم ،علم اإلنسان مالم يعلم ،وقال وهو أصدق القائلين( :قل هل يستوي الذين يعلمون ،والذين ال
يعلمون إنما يتذكر أولوا األلباب) ،والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ،فبمناسبة إشراقة شمس
الدليل التنظيمي للعام  1439 - 1438هـ ال يسعني إال أن أرحب بجميع منسوبي الكلية أجمل ترحيب ،وكذلك أحيي أبناءنا
الطالب والطالبات ،متمنيا لهم حياة جامعية ملؤها التفوق والنجاح والتميز  .ونسأل هللا عز وجل أن يكون عامنا الدراس ي،
على هدي هذا الدليل ،بإذن هللا عاما دراسيا مفعما بروح الجد واإلجتهاد ،وحافال باالنجازات ،والعطاءات من أجل اإلستمرار
في تخريج كوادر بشرية متميزة تفي بأحتياجات سوق العمل املحلي بقطاعيه العام والخاص .كما ويطيب لي أن أشكر فريق
العمل في وكالة الكلية للتطوير والجودة بقيادة وكيلها د .حمد سعيد لسلوم على هذا الجهد املقدر واملبارك بإذن هللا تعالى.
وأذكر الجميع ،بأنه تقع علينا جميعا ،أساتذة وأستاذات وإداريين وإداريات وطالب وطالبات ،مسؤولية كبيرة في بناء املستقبل
العلمي لوطننا الحبيب بشكل خاص وأمتنا العربية واإلسالمية بشكل عام ،وذلك من خالل السعي الجاد في مواكبة الجديد
في حقول العلم واملعرفة وإكتساب املعارف والعلوم وإستثمار املواهب والقدرات من اجل النهوض بالتخصصات األكاديمية
وتشجيع البحث العلمي الهادف لدعم عملية التنمية في مملكتنا الغالية ،وكذلك املساهمة في خدمة املجتمع ،وربط العملية
التعليمية بمتطلبات ومجريات سوق العمل.
ويطيب لي أن أشيد بما شهدته كليتنا خالل مسيرتها العلمية من االنجازات ،التي تمثلت بالنشاطات العلمية والثقافية
كالندوات العلمية والحلقات النقاشية وورش العمل داخل وخارج الكلية ،فضال عن االبتعاث الى الخارج لتحضير درجتي
املاجستير والدكتوراه وتدريب الكوادر التدريسية والنشر في املجالت العاملية واملشاركة في لجان عدة ،على مستوى الكلية
والجامعة.
كما وأحب ان أذكر بأن الحياة الجامعية تحتاج منا أن نعمل معا بكل تفاني وحرص وإخالص  -كل من موقعه  -وأن نعطي
لبلدنا ونضحي لكي نستطيع  -بعد عون هللا تعالى  -أن نضمن حاضرنا ومستقبل أبنائنا و أحفادنا ،كما يجب أن نكون
بمستوى عال من األلتزام والتمسك بأخالقنا األسالمية السامية وحضارتنا التي نفتخر بها وبما قدمته للعالم على كافة
املستويات واألصعدة ،وأن نسعى ملحاربة التطرف ونعزز الوسطية و اإلعتدال .
أخوتي وزمالئي ،وأبنائي الطلبة:
علينا جميعا إحترام الوقت والعلم والعمل والشعور باملسؤولية العظمى ،وأن نبني جيال نتطلع اليه في املستقبل القريب أن
يصبح جيال قياديا في ميدان سوق العمل ،وعلى الجميع أن يسعى إلى كل ماهو جديد من اجل تحقيق تقدم عجلة الكلية في
الجوانب اإلدارية واملحاسبية واملال واألعمال والقانون ،وأن نكون فريقا واحدا للحصول على األعتماد األكاديمي حيث أن ما
تم تحقيقه لهذه الكلية اليوم يحملنا جميعا مسؤولية املحافظة واالرتقاء .وأنا على ثقة بأن هذا الدليل التنظيمي سيكون
نبراسا منيرا لنا لتحقيق هذه األهداف الجليلة.
وفي الختام ،نسأل هللا جلت قدرته أن يحفظ قادتنا ووالة أمرنا وأن يحفظ وطننا وشعبنا وسائر بالد املسلمين من كل
مكروه ،وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يصلح شبابنا وشاباتنا إلى خدمة دينهم ووطنهم ووالة أمرهم بعد طاعة هللا عز وجل،
وهللا ولي التوفيق.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
عميد كلية العلوم اإلدارية
الدكتور عاطف سعد الشهري
الصفحة  3من 71

الدليل التنظيمي لكلية العلوم اإلدارية (1439هـ)

تقديم من سعادة وكيل الكلية للتطوير والجودة- :
يطيب لي ان أقدم لكم الدليل التنظيمي لكلية العلوم اإلدارية ،بهدف بسط املعرفة بالنظم واللوائح واإلجراءات والترتيبات اإلدارية التي
تشكل البيئة اإلدارية التي ينبغي العمل في إطارها لتحقيق األهداف املرسومة بمستوى من الكفاءة والجودة.
وبعد ،فقد نصت املادة الثامنة من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات( ،الصادر بقرار مجلس الوزراء املوقر رقم ( ،)60بتاريخ
1414/6/2هـ ،واملؤيد باملوافقة السامية باملرسوم امللكي رقم (م ،))8/على أنه" :تتكون كل كلية أو معهد من عدد من األقسام إذا كانت
طبيعة الكلية أو املعهد تقتض ي ذلك ،ويجوز إنشاء أقسام جديدة بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على إقتراح مجلس الجامعة
املختص ،ويراعى أن ال تتكرر األقسام املتماثلة في كليات أو معاهد الجامعة الواحدة املوجودة في مقر واحد" .كذلك ،فقد نصت املادة
التاسعة من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ،املشار إليه ،على أنه" :يكون لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة صالحيات مناسبة
في الشئون العلمية واملالية واإلدارية وفقا ملا يصدره مجلس الجامعة املختص في حدود إختصاصه أو صالحياته من لوائح تحدد
إختصاصات مجالس الكليات واملعاهد ،والعمداء ووكالئهم ،ومجالس األقسام ورؤسائها"1.
وإستنادا إلى هذه املواد من النظامية ،وانطالقا من سعي جامعة نجران نحو الريادة والتميز في مختلف أنشطتها األكاديمية والبحثية
واإلدارية والتقنية ،وألهمية التنظيم اإلداري في تحقيق ذلك فكان ال بد من وجود دليل تنظيمي يحدد مهام وإختصاصات وصالحيات
كل وحدة أكاديمية أو إدارية في الهيكل التنظيمي للكلية ،كما يبين واجبات ومسئوليات كل وحدة وطبيعة العالقات بينها ،ويوضح ذلك
بالخرائط التنظيمية .ويأتي هذا الدليل ،الذي أعدته لجنة خاصة به في وكالة الكلية للتطوير والجودة ،معبرا عن واقع ما ينص عليه
نظام مجلس التعليم العالي ولوئحه ،واللوائح التنفيذية املفسرة له التي تعتمدها الجامعة باإلضافة إلى القرارات الصادرة في هذا
الشأن من مختلف املجالس ذات االختصاص ،هذا مع االستفادة من املقارنة املرجعية بالجامعات السعودية املعتدة واملتميزة ،لينظم
مختلف األعمال واألنشطة والعمليات اإلدارية في كلية العلوم االدارية وييسر ويجود ويسرع أداءها ويسهم في أداء رسالتها وتحقيق
أهدافها.
وقد روعي في هذا الدليل أن يكون من البساطة والشمول واملرونة بحيث يسهل تطبيقه ،ويوفر حلوال ألكبر قدر من املشكالت اإلدارية
ألطول مدة ممكنة بما يعين منسوبي الكلية على أداء أعمالهم بالجودة املطلوبة .بيد أن ذلك ال يوقف عملية التطوير التنظيمي
بالكلية ،بحيث أنه متى ما إقتضت الضرورة إيجاد وحدات أكاديمية أو إدارية أو لجان دائمة أو مؤقتة ،تخدم أهدافا لم يشملها هذا
الدليل ،فسيكون عرضة للتطوير .ذلك ،ألنه يهدف للمساعدة على تجويد وتسريع وتبسيط العمل ،مع الحد من التداخل واالزدواجية
وغموض األدوار والصراعات التنظيمية التي تؤثر على فعالية األداء وتعيق تحقيق األهداف والغايات والتطلعات .وقد قام فريق العمل
املتنوع الخبرات والتخصصات ،مشكورا ومجزيا بالخير ،بجمع املعلومات من مختلف مصادرها وصاغها عبر اجتماعات ومراجعات نتج
عنها هذا الدليل بنسخته التي بين أيدكم.
ويشتمل هذا الدليل على وصف ملهام وصالحيات مجلس الكلية وعميد الكلية ووكالء الكلية ووكاالتهم ،كما يتضمن أيضا وصفا ملهام
وصالحيات مجلس القسم العلمي ورؤساء ومنسقي (ومنسقات) األقسام العلمية ،والوحدات اإلدارية التابعة إلدارة الكلية .كذلك،
يتناول الدليل مهام وصالحيات الوحدات واللجان الدائمة على مستوى الكلية أو القسم .وقد تميز الدليل بفصل عن أعضاء هيئة
التدريس لضمان معرفتهم بالقواعد النظامية واللوائح واملعايير التي تنظم عملهم مما يعينهم على أدائه وفقا لها ،وبمستوى الكفاءة
والجودة املطلوبين .وقد اقتصر وصف املهام التنظيمية ،في الدليل ،على العموميات ،لترك مرونة أكبر للمستوى التنظيمي املعني
للتفصيل في مهام وحداته وتحديد صالحياتها ،وتحديد الوحدات اإلدارية التابعة لكل مستوى .ونأمل أن يسهم هذا الدليل في تنظيم
األعمال واألنشطة بالكلية وأن يسهم في رفع جودة وسرعة إنجاز األعمال .فالتنظيم السليم هو الوسيلة املثلى لتحقيق األهداف
والغايات االستراتيجية املنشودة.

د .حمد سعيد لسلوم
وكيل الكلية للتطوير والجودة

 1أنظر" :نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه"(ط( :)3.الرياض :األمانة العامة ،مجلس التعليم العالي1428 ،هـ)( .أحكام عامة ،املادة
الثامنة) ،ص .ص.30 ،29 .
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تعريف بالكلية- :
تأسست كلية العلوم اإلدارية في العام الدراس ي 1430/ 1429هـ ،مبتدئة بقسم اإلدارة العامة ،ثم في عام 1430هـ تم إنشاء
قسم األنظمة وقسم إدارة األعمال ،وفي بداية العام الدراس ي 1435/1434هـ أفتتح قسم املحاسبة .وتتطلع كلية العلوم
اإلدارية بجامعة نجران إلى أن تتبوأ مكانا مرموقا على املستوى املحلي واإلقليمي والدولي في جودة وتميز البرامج األكاديمية التي
تقدمها للطالب.
وقسم اإلدارة العامة هو أول قسم علمي أنشأ بكلية العلوم اإلدارية ،استجابة الحتياجات سوق العمل في القطاعين الحكومي
والخاص باململكة وخارجها .ويعتبر القسم أحد املصادر الرئيسة لتوفير الكوادر البشرية عالية املستوى لإلدارة الحكومية في
اململكة العربية السعودية بصفة عامة وجنوب اململكة ومنطقة نجران بصفة خاصة.
ً
ً
ويسهم قسم إدارة األعمال في إعداد الطالب إعدادا علميا يتفق مع املتطلبات املهنية الحديثة ،وإمدادهم باملعارف واملهارات
اإلدارية التي تعينهم في إدارة املشاريع االقتصادية املختلفة ،وحل املشكالت اإلدارية واتخاذ القرارات ،ورسم السياسات
املناسبة إلدارة اإلعمال .ويعتبر القسم من األقسام ذات األهمية بكلية العلوم اإلدارية ،حيث يتيح لخريجيه العمل في مجاالت
واسعة النطاق ،من خالل إعدادهم للعمل في القطاعين العام والخاص استجابة ملتطلبات وحاجات سوق العمل والتغيرات
في بيئة األعمال ،هذا باإلضافة إلى إمكانية العمل الحر ،ويشترط القسم اجتياز السنة التحضيرية .وقد تطور القسم ليضم
برنامجا للماجستير في إدارة األعمال يدرس فيه عدد من الطالب اآلن ،لتلحق به بقية األقسام في املستقبل القريب بإذن هللا.
أما قسم األنظمة ،فقد جاء قرار إنشائه لتلبية احتياجات سوق العمل السعودي من الكوادر الوطنية املتخصصة واملؤهلة
علميا وعمليا في مجال األنظمة ،وبدأت الدراسة في القسم مع بداية الفصل الدراس ي من العام الجامعي 1431/1430هـ بعد
قبول الدفعة األولي من الطالب الراغبين في االلتحاق بهذا التخصص.
ويعد قسم املحاسبة آخر قسم تم إنشاؤه بالكلية وهو قسم مهم وخريجيه مرغبون بشدة في سوق العمل مما يجعل الطلب
عليه عاليا بدليل قبول عدد كبير من الطالب فيه مقارنة باألقسام األخري في املستوي األول.
وتمنح الكلية درجة :بكالوريوس اإلدارة العامة (طالب وطالبات) ،بكالوريوس إدارة األعمال (طالب وطالبات) ،بكالوريوس
األنظمة (طالب فقط) ،بكالوريوس املحاسبة (طالب فقط) ،بعد دراسة ثماني مستويات (أربع سنوات في الغالب) ،باستثناء
قسمى إدارة األعمال واملحاسبة الذان يدرس طالبهما تسعة مستويات لوجود السنة التحضيرية كشرط لقبولهم بالقسم دونا
عن بقية األقسام .وهنالك برنامج للدراسات العليا بقسم إدارة األعمال ،يمنح درجة املاجستير في إدارة األعمال من كلية
الدراسات العليا بالجامعة.
لغة التدريس واملخاطبة واملعامالت الرسمية:
اللغة العربية هي لغة التدريس واملخاطبة واملعامالت الرسمية ،ما لم يرد إستثناء ،إستنادا إلى املادة الحادية عشرة من نظام
التعليم العالي والتي تنص على انه" :اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعات ويجوز عند اإلقتضاء التدريس بلغة أخرى
بقرار من مجلس الجامعة املختص"2.
لالتصال بالكلية :املبنى الرئيس:
اململكة العربية السعودية  -نجران  -املدينة الجامعية  -كلية العلوم االدارية (مبنى كلية الهندسة)  -فاكس رقم:
( ،)5428963البريد( :ص .ب - )1988 .االتصال بمكتب العميد - )5428500( :االتصال بمكتب مدير اإلدارة.)5428587( :
لالتصال بالكلية :قسم الطالبات:
اململكة العربية السعودية  -نجران  -املدينة الجامعية  -مجمع كليات البنات  -كلية العلوم االدارية (مبنى كلية اللغات
والترجمة)  -االتصال بمكتب الوكيلة ( - )017/5446888االتصال بمكتب مديرة اإلدارة (.)05441508
 2نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ،سبق ذكره ،أحكام عامة ،املادة الحادية عشرة ،ص.29 .
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اجلزء األول :الكلية

ا
أوال :مجلس الكلية:
تعريف:
وفقا لنص املادة الثالثة والثالثون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ،يتألف مجلس الكلية برئاسة العميد من
الوكالء ورؤساء األقسام" ،وملجلس الجامعة بناء على إقتراح مجلس الكلية او املعهد وتأييد مدير الجامعة ان يضم إلى
عضويته ثالثة أعضاء على األكثر من هيئة التدريس بالكلية او املعهد او الكلية املناظرة من فروع الجامعة ويحدد مدة
عضويتهم"3.
وعليه ،يتألف مجلس الكلية من العميد ً
رئيسا ،وعضوية الوكالء ورؤساء ووكيالت األقسام .وثالثة أعضاء هيئة تدريس على
األكثر بالكلية ،يفضل أن يكون أحدهم ممثل الكلية باملجلس العلمي .وتحدد مدد عضويتهم بقرار من مجلس الجامعة ،على
أن يكون أحد الوكالء ً
أمينا للمجلس.
االرتباط:
يرتبط بمدير الجامعة 4
5-

تنظيم املجلس:
 .1يجتمع مجلس الكلية بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على األقل ،وال يصح االجتماع إال بحضور ثلثي أعضائه.
 .2تصدر قرارات املجلس باألغلبية املطلقة ألصوات األعضاء الحاضرين ،وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ً
 .3تعتبر قرارات املجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من معالي مدير الجامعة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ وصولها
إليه .وإذا اعترض عليها أعادها إلى مجلس الكلية مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد ،فإذا بقي املجلس على رأيه
يحال القرار املعترض عليه إلى مجلس الجامعة للبت فيه في أول جلسة عادية أو استثنائية ،وملجلس الجامعة تصديق
القرار أو تعديله أو إلغائه ،وقراره في ذلك نهائي.
مهام أمين املجلس- :
 .1اقتراح مواعيد انعقاد جلسات املجلس لرئيس املجلس.
 .2استالم املذكرات املراد عرضها على املجلس من رئيس املجلس وتزويد أعضاء املجلس بنسخة منها.
 .3إعداد جدول أعمال الجلسات بالتشاور مع رئيس املجلس.
 .4تحرير محاضر الجلسات ورفعها إلى عميد الكلية (رئيس املجلس) العتمادها.
 .5التوثيق لجلسات مجلس الكلية ،وأرشفة مذكرات ومحاضر وقرارات مجلس الكلية ،ونشر ما تقتض ي الضررة نشره على
موقع الكلية (بالتشاور مع رئيس املجلس).
 .6إعداد الخطابات املنبثقة من قرارات املجلس للجهات املعنية( ،بالتشاور مع رئيس املجلس).
 .8إعداد خطابات املستحقات املالية ألعضاء املجلس.
مهام املجلس- :
حددت املادة الرابعة والثالثون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ملجلس الكلية أو املعهد االختصاصات التالية
(هذا" ،مع التقيد بما يقض ي به هذا النظام وغيره من األنظمة وما يقرره مجلس التعليم العالي أو مجلس الجامعة")6- :
 3نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ،سبق ذكره ،العمداء ووكالءهم ،املادة الثالثة والثالثون ،ص.43 .
 4الدليل التنظيمي لجامعة نجران (اإلصدار الرابع)( .نجران :وكالة الجامعة للتطوير والجودة ،جامعة نجران1439،هـ) .ص.29 .
 5أنظر :نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ،سبق ذكره ،مجالس الكليات واملعاهد ،املادة الخامسة والثالثون ،ص.44 .
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 .1اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس ،واملعيدين واملحاضرين وإعارتهم وندبهم وترقياتهم.
 .2اقتراح خطط الدراسة أو تعديلها مع التنسيق بين األقسام.
 .3اقتراح املناهج الدراسية والكتب املقررة واملراجع في أقسام الكلية أو املعهد.
 .4تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية أو املعهد والعمل على نشرها.
 .5اقتراح مواعيد االمتحانات ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها.
 .6اقتراح الالئحة الداخلية للكلية أو املعهد.
 .7اقتراح خطط التدريب والبعثات الالزمة للكلية أو املعهد.
 .8اقتراح خطة النشاط الالمنهجي للكلية.
 .9البت في األمور الطالبية التي تدخل في اختصاصه والتوصية ملجلس الجامعة فيما عدا ذلك.
 .10النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو نائبه للدراسة وإبداء الرأي.
كذلك ،فقد نصت املادة الخامسة والثالثون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات على ان ملجلس الكلية أو املعهد
"تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم"7.
كما حدد الهيكل التنظيمي لكلية العلوم االدارية والذي أعد من ضمن مشروع تصميم هياكل تنظيمية مطورة لكافة
الوحدات االكاديمية واإلدارية بالجامعة( ،رقم املشروع  ،5-7بتأريخ 1434هـ) ،ملجلس الكلية الصالحيات التالية8:
صالحيات املجلس- :
في الشؤون الطالبية:
 .1اعتماد قوائم الحرمان ورفع الحرمان عن الطلبة لدخول االختبار النهائي.
 .2املوافقة على إعطاء الطلبة فرصة اختبار نهائي بديل خالل فترة ال تتجاوز الفصل التالي.
 .3املوافقة على إعادة قيد الطلبة.
 .4املوافقة على الضوابط الالزمة لتقويم أداء الطلبة املنتسبين.
 .5املوافقة على إعادة تصحيح أوراق اإلجابة وفق املواعيد التي حددتها الئحة الدراسة واالختبارات.
في الشؤون األكاديمية:
 .1املوافقة على تحديد درجة األعمال الفصلية طبقا لنصوص الئحة الدراسة واالختبارات.
 .2املوافقة على استثناء مقررات الندوات واألبحاث واملقررات العملية من االختبارات والتقديرات وتحديد قياس تحصيل
الطالب في هذه املقررات.
 .3تكوين لجنة لتنظيم أعمال االختبار النهائي.
 .4تطبيق السرية في إجراءات االختبارات النهائية.
 .5وضع أسئلة االختبار النهائي لبعض املقررات من قبل أستاذ آخر خالف أستاذ املقرر بناء على توصية رئيس القسم.
 .6إسناد تصحيح االختبارات إلى أعضاء هيئة تدريس غير أستاذ املقرر.
 .7تحديد مدة االختبار النهائي بما ال يقل عن ساعة وال يزيد عن ثالث ساعات.
 .8املوافقة على معادلة املقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة بناء على توصية األقسام األكاديمية.
 6نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ،سبق ذكره ،مجالس الكليات واملعاهد ،املادة الثالثة والثالثون ،ص .ص.44 ،43 .
 7نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ،مجالس الكليات واملعاهد ،املادة الخامسة والثالثون ،سبق ذكره.
 8الهيكل التنظيمي لكلية العلوم االدارية (مشروع تصميم هياكل تنظيمية مطورة لكافة الوحدات االكاديمية واإلدارية بالجامعة ،كود أو رقم املشروع "
( :)" 5 – 7نجران ،كلية العلوم االدارية ،جامعة نجران1434 ،هـ) .ص .ص.16 - 12 .
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 .9املوافقة على دراسة الطالب ملقررات دراسية إذا أنهى الطالب املقررات املطلوبة للتخرج وكان معدله أقل من املطلوب.
 .10التوصية بإعطاء الطالب فرصة رابعة لرفع معدله التراكمي.
 .11اقتراح أعداد الطالب والطالبات الذين يمكن قبولهم في العام الدراس ي.
 .12التوصية بصرف تذكرة سفر بالدرجة السياحية وملرة واحدة خالل املرحلة الدراسية الواحدة إذا كان البرنامج
األكاديمي للطالب يتطلب سفره خارج مدينة الدراسة.
 .13التوصية بإعطاء الطالب فرصة استثنائية إلنهاء متطلبات التخرج بحد أقص ى ال يتجاوز نصف املدة األصلية املحددة
للتخرج إذا لم ينهي الطالب متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف املدة املقررة لتخرجه عالوة على مدة البرنامج.
 .14التوصية بإعطاء الطالب املفصول بسبب استنفاذ ضعف مدة البرنامج فرصة إلكمال دراسته ال تتجاوز فصلين
دراسيين.
 .15التوصية بإعطاء الطالب املفصول بسبب اإلنذارات فرصة إلكمال دراسته ال تتجاوز فصلين دراسيين.
في شؤون أعضاء هيئة التدريس:
شؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديين:
 .1التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس.
 .2التوصية بتعيين املحاضرين واملعيدين ومدرس ي اللغة ومساعدي الباحثين.
 .3التوصية بالتعيين على رتبة أستاذ مساعد من دون اشتراط الحصول على درجة الدكتوراه في التخصصات التي ال
تمنح فيها درجة الدكتوراه وفق الضوابط املحددة في نظام ولوائح التعليم العالي.
 .4النظر في ترقية عضو هيئة تدريس ً
بناء على توصية مجلس القسم املختص ،وترشيح عدد من املحكمين املتخصصين
ال يقل عن ثمانية ممن رشحهم مجلس القسم أو من سواهم.
 .5املوافقة على صرف بدل وحدات تدريسية إذا زاد عدد الوحدات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس ،ومن في حكمهم،
من داخل الجامعة عن النصاب املقرر.
 .6التوصية بحصول عضو هيئة التدريس على إجازة تفرغ علمي ملدة عام دراس ي ،بعد مض ي خمس سنوات من تعيينه أو
من تمتعه بإجازة تفرغ علمي سابقة ،أو ملدة فصل دراس ي واحد بعد مض ي ثالث سنوات من تعيينه أو من تمتعه
بإجازة تفرغ علمي سابقة.
 .7النظر في التقرير املقدم عن إنجازات عضو هيئة التدريس خالل التفرغ العلمي.
 .8التوصية باملوافقة على عمل عضو هيئة التدريس بصفة مستشار غير متفرغ في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو
املنظمات اإلقليمية أو الدولية.
 .9التوصية باملوافقة على مشاركة عضو هيئة التدريس في املؤتمرات والندوات التي تعقد داخل اململكة أو خارجها.
 .10التوصية بندب عضو هيئة التدريس ومن في حكمه للعمل لدى الجهات الحكومية.
 .11التوصية بإعارة خدمات عضو هيئة التدريس ومن في حكمه.
 .12التوصية بإيفاد عضو هيئة التدريس في مهمة علمية خارج مقر الجامعة.
 .13التوصية بإيفاد عضو هيئة التدريس للتدريس خارج اململكة.
 .14التوصية بالسماح لعضو هيئة التدريس بالسفر إلجراء بحوث في جامعة غير جامعته خالل العطلة الصيفية.
 .15التوصية بنقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه في نطاق تخصصه العلمي من قسم إلى آخر داخل الكلية نفسها.
 .16التوصية بنقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه من الكلية وإليها.
 .17التوصية بنقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه إلى وظيفة خارج الجامعة.
 .18التوصية بقبول استقالة عضو هيئة التدريس ومن في حكمه أو إحالته إلى التقاعد املبكر بناء على طلبه.
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 .19التوصية باالستعانة بأساتذة غير متفرغين ملدة ال تزيد عن سنتين قابلة للتجديد.
 .20التوصية بمنح األستاذ غير املتفرغ مكافأة تعادل أول مربوط الرتبة العلمية التي كان عليها ،فإن لم يكن من أعضاء
هيئة التدريس السابقين يحدد مجلس الجامعة مقدار املكافأة بما ال يتجاوز أول مربوط رتبة أستاذ مساعد.
 .21التوصية باالستعانة بالكفاءات السعودية املتميزة من خارج الجامعة للقيام بالتدريس.
شؤون أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين:
 .1التوصية بتوظيف من تجاوز الحد األعلى للعمر (ستين سنة ميالدية) في حدود عشر سنوات لألساتذة واألساتذة
املشاركين ،وخمس سنوات لألساتذة املساعدين ،وثالث سنوات للفئات األخرى.
 .2التوصية باحتساب الخبرات في غير التدريس الجامعي إذا كانت في مجال التخصص وبعد املؤهل العلمي الذي تم
التعاقد معه على أساسه بواقع سنة لكل سنتين.
ً
ً
 .3التوصية بحضور عضو هيئة التدريس مؤتمرا أو ندوة علمية.
 .4التوصية بزيادة مكافأة نهاية الخدمة بحد أقص ى ( )%100على أن ال يتجاوز اإلجمالي مبلغ ( 100,000ريال) ألعضاء
هيئة التدريس ومن في حكمهم.
في شؤون االبتعاث والتدريب:
 .1التوصية بابتعاث املعيدين واملحاضرين والتمديد لهم أو إنهاء بعثاتهم.
 .2التوصية باملوافقة على تغيير املبتعث لتخصصه أو جامعته أو بلد الدراسة حسب ما تم رفعه من مجلس القسم.
 .3التوصية بإيقاف مخصصات املبتعث إذا- :
• َّ
غير تخصصه أو جامعته أو مقر دراسته من دون موافقة املجلس.
• لم يستطع أن يواصل الدراسة وفقا للتقارير املتعلقة بسير دراسته.
• خالف األنظمة أو التعليمات أو امتنع عن تنفيذها.
• لم يحصل على املؤهل املطلوب في املدة املحددة.
• ثبت توقفه عن الدراسة أو ترك مقر الدراسة من دون عذر مقبول.
• طلب إنهاء البعثة والعودة إلى اململكة.
 .4الرفع عن حالة مبتعثي الكلية املتعثرين في دراستهم بعد مض ي نصف املدة.
 .5إعداد تقرير سنوي مفصل عن وضع االبتعاث في الكلية يتم رفعه ملجلس الجامعة.
 .6التوصية باملوافقة على الرحلة العلمية للمبتعث.
في شؤون الدراسات العليا:
 .1التوصية بإضافة شروط للقبول بمرحلة املاجستير والدكتوراه بناء على توصية القسم املختص.
 .2التوصية بقبول الطالب لدراسة املاجستير أو الدكتوراه في غير مجال تخصصه بناء على توصية مجلس القسم.
 .3التوصية بمنح الطالب فرصة إضافية واحدة لفصل دراس ي واحد أو فصلين دراسيين كحد أعلى بناء على توصية مجلس
القسم في حال انخفاض معدله التراكمي عن جيد ً
جدا.
 .4التوصية بمنح الطالب فرصة إضافية ال تزيد عن فصلين دراسيين بناء على توصية مجلس القسم املبنية على تقرير
املشرف على رسالة الطالب الجامعية ،في حال عدم حصول الطالب على الدرجة خالل الحد األقص ى للمدة املحددة
للحصول عليها.
 .5التوصية بقبول تحويل الطالب إلى الجامعة من جامعة أخرى معترف بها بناء على توصية مجلس القسم ،مع مراعاة
شروط التحويل.
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 .6التوصية بمعادلة الوحدات الدراسية التي درسها الطالب املحول من جامعة أخرى معترف بها ،بناء على توصية مجلس
القسم.
 .7التوصية بتحويل الطالب من تخصص داخل الجامعة إلى أحد تخصصات الكلية مع مراعاة شروط القبول وأي شروط
أخرى يراها القسم ضرورية ،بناء على توصية مجلس القسم.
 .8اقتراح املقررات املطلوبة للحصول على الدبلوم ومسمى الشهادة ،بناء على اقتراح مجلس القسم.
 .9التوصية باملوافقة على االختبارات البديلة واملقررات التي تتطلب دراستها أكثر من فصل دراس ي في مقررات الدراسات
العليا ،بناء على توصية مجلس القسم.
.10التوصية بإجراء اختبار تحريري وشفوي شامل تعقده لجنة متخصصة وفق قواعد محددة لطالب الدراسات العليا بعد
إنهائه جميع املقررات املطلوبة ،بناء على توصية مجلس القسم.
.11التوصية بزيادة إشراف عضو هيئة التدريس على الرسائل العلمية إلى خمس رسائل ،بناء على توصية مجلس القسم.
.12املوافقة على مشرف بديل على الرسالة في حال عدم تمكن املشرف من االستمرار أو وفاته أو انتهاء خدمته بالجامعة ،بناء
على اقتراح مجلس القسم.
.13التوصية بتشكيل لجنة املناقشة على الرسائل العلمية بناء على توصية مجلس القسم.
.14التوصية بإعادة قيد الطالب إذا ألغي قيده وتحديد املقررات التي يجب إعادة دراستها إذا لم يمض على إلغاء قيد
الطالب ستة فصول دراسية.
.15التوصية بكتابة الرسائل الجامعية بلغة غير اللغة العربية مع تقديم ملخص واف باللغة العربية.
.16التوصية بأن يقوم على اإلشراف على الرسائل العلمية مشرفون من ذوي الخبرة املتميزة والكفاية العلمية في مجال
البحث من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعةً ،
بناء على توصية مجلس القسم.
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تعريف:
نصت املادة الثانية والثالثون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات على أنه" :يتولى إدارة الكلية او املعهد" "مجلس
الكلية" و "عميد الكلية" .كما نصت املادة السادسة والثالثون على أنه" :يعين عميد الكلية أو املعهد من أعضاء هيئة
التدريس السعوديين املتميزي بالكفاءة العلمية واإلدارية بقرار من وزير التعليم العالي بناء على ترشيح مدير الجامعة ،ويكون
التعيين ملدة سنتين قابلة للتجديد" .وقررت املادة السابعة والثالثون أنه " :يتولى العميد إدارة الشئون العلمية واإلدارية
ً
واملالية للكلية أو املعهد في حدود هذا النظام ولوائحه ،ويقدم إلى مدير الجامعة في نهاية كل سنة جامعة تقريرا عن شئون
التعليم وسائر وجوه النشاط في الكلية او املعهد"9.
وعليه ،فعميد الكلية هو عضو هيئة التدريس بالكلية الذي يتولى إدارة الشؤون العلمية واإلدارية واملالية للكلية في حدود
ً
األنظمة واللوائح ويقدم إلى مدير الجامعة في نهاية كل سنة جامعية تقريرا عن شؤون التعليم وسائر وجوه النشاط في الكلية
أو املعهد .ويساعد العميد في إدارة الكلية عدد من الوكالء ،وفق نص املادة الثامنة والثالثون من نظام مجلس التعليم العالي
والجامعات ،والتي تنص على أنه" :يجوز أن يكون لكل كلية أو معهد وكيل أو أكثر من اعضاء هيئة التدريس السعوديين
املتميزين بالكفاءة العلمية واإلدارية يعينهم مدير الجامعة ملدة سنتين قابلة للتجديد بناءا على ترشيح العميد ،ويعاون الوكيل
العميد في أعماله وينوب عنه أقدم الوكالء عند تعددهم أثناء غيابه أو خلو منصبه ويتولى أحدهم أمانة مجلس الكلية او
املعهد"10.
االرتباط:
يرتبط بمدير الجامعة كما أنه أحد أعضاء مجلس الجامعة11 .
مهام عميد الكلية:
حدد الدليل التنظيمي لجامعة نجران الصادر عن وكالة الجامعة للتطوير والجودة (اإلصدار الرابع) لعمداء الكليات
والعمادات املساندة املهام التالية12- :
أ-فيما يتعلق بالشؤون اإلدارية:
 .1اتخاذ الوسائل التي تمكن الكلية من أداء رسالتها في املجتمع وذلك بالتنسيق مع الجهات املختصة بالجامعة.
 .2ترشيح من تدعو الحاجة إلى التعاقد معهم.
 .3ترشيح من تدعو الحاجة إلى تعاونه مع الكلية.
 .4اإلشراف على وضع الجداول الدراسية وتوزيع املقررات على أعضاء هيئة التدريس في الكلية وجداول االختبارات والترتيب
مع الوحدات التعليمية األخرى في ذلك بالتنسيق مع اللجنة الدائمة للجداول الدراسية.
 .5اإلشراف على لجان االختبارات وأعمالها ومتابعة إخراج النتائج في الوقت املحدد ورفع ما يحتاج إلى االعتماد لجهات
االختصاص في الجامعة.
 .6تكليف من يقوم بتفقد االحتياجات الدراسية والفنية واإلدارية في الكلية والعمل على تأمينها بالتنسيق مع الجهات
املختصة في الجامعة.
 9أنظر :نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ،سبق ذكره ،إدارة الكلية ،املادة الثانية والثالثون ،ص .43 .وأيضا :العمداء ووكالءهم ،املادتين
السادسة والثالثون والسابعة والثالثون ،ص.46 .
 10أنظر :نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ،األحكام العامة ،العمداء ووكالءهم ،سبق ذكره ،املادة الثامنة والثالثون ،ص.46 .
 11الدليل التنظيمي لجامعة نجران ،سبق ذكره .ص.13 .
 12الدليل التنظيمي لجامعة نجران ،سبق ذكره ،ص.ص.32 - 30 .
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 .7متابعة تنفيذ التعاميم والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات العالقة بالجامعة أو غيرها مما تبلغ الكلية به.
 .8متابعة شؤون الصيانة وما يتعلق بها وتكليف من يقوم بتنفيذها وإبالغ إدارة الخدمات والصيانة بما يحتاج إلى صيانة
فيها والتأكد من تنفيذها.
 .9رفع تقرير شامل عن الكلية يتضمن اإلحصاءات الفعلية واملعلومات وشؤون التعليم وسائر وجوه النشاط في الكلية.
 .10املوافقة على تمتع املوظفين بالكلية باإلجازات العادية واالضطرارية ،على أن تستكمل إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس
ً
واملوظفين بالجامعة اإلجراءات الالزمة لها ،وفقا للنظام.
 .11التوقيع على شهادات التعريف لجميع منسوبي الكلية .على أال تكون شهادات خبرة.
.12تكوين اللجان املؤقتة لتنظيم األعمال في الكلية ،أو القيام بش يء من أعمالها على أال يرتب ذلك أعباء مالية على الجامعة.
 .13إيقاع الجزاءات اإلدارية على موظفي الكلية اإلداريين ،ملن دون املرتبة الثامنة في حال وقوع تصرف يستدعي ذلك ،وفق
األنظمة املعمول بها ،والرفع ملدير الجامعة عمن سواهم.
 .14إعداد تقاويم األداء الوظيفي لرؤساء األقسام العلمية ورفعها لصاحب الصالحية العتمادها ،ويعتمد تقاويم األداء
الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس في األقسام العلمية املعدة من رؤسائها ،وكذا املوظفين اإلداريين بالكلية أو العمادة أو
املعهد.
 .15توزيع اإلجازة الصيفية بين العاملين من اإلداريين واملستخدمين والعمال ،في الكلية ورفع بيان التوزيع املعتمد إلدارة
شؤون هيئة التدريس واملوظفين ،الستكمال اإلجراءات الالزمة.
 .16االتصال بنظرائهم بالجامعات ،واملؤسسات العامة ،واملصالح الحكومية ،في كل ما يدخل في اختصاص كلياتهم.
ب-فيما يتعلق بالشؤون العلمية:
 .1يترأس العميد مجلس الكلية وذلك بمقتض ى املادة الثالثة والثالثين من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات.
 .2اعتماد جدول أعمال مجلس الكلية وتحديد موعد انعقاده والدعوة لحضور جلساته.
 .3تلقي مقترحات األقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق باألمور العلمية وغيرها والعرض عما يلزم العرض
عنه لجهات االختصاص.
 .4تكوين اللجان العلمية والفنية وغيرها مما تدعو الحاجة إليه دون أن يترتب على ذلك أعباء مالية ،والعرض عما يتطلب
أعباء مالية قبل التنفيذ.
 .5اإلشراف املباشر على الندوات العلمية ونحوها مما يتقرر عقدها في الكلية.
ج-فيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس:
ً
 .1اإلذن ألعضاء هيئة التدريس بإلقاء املحاضرات ،والدروس اإلضافية املوافق عليها سلفا من القسم املعني ،والرفع بطلب
صرف مكافآتهم ،بعد التأكد من وجود االعتماد الالزم وبعد االرتباط على املبلغ الالزم لذلك.
 .2التوصية حيال طلب الجهات الحكومية االستعانة بأعضاء هيئة التدريس بالكلية ،إللقاء محاضرات ،أو االشتراك في
الندوات ،أو الحلقات الدراسية التي تنظمها تلك الجهات ،داخل اململكة ،على أال يؤثر ذلك على أدائهم في الكلية وأال
تتحمل الجامعة أي أعباء مالية.
 .3التوصية حيال مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالكلية في مناقشة رسائل املاجستير والدكتوراه في الجامعات والكليات
داخل اململكة عندما تطلب تلك الجهات ذلك ،على أال يؤثر ذلك على أدائهم في الكلية وأال تتحمل الجامعة أي أعباء
مالية.
 .4التوصية بتأجيل حصول أعضاء هيئة التدريس واملحاضرين واملعيدين على إجازاتهم العادية ،متى كان لذلك حاجة،
وذلك وفق اللوائح املنظمة لذلك.
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د-فيما يتعلق بالشؤون الطالبية:
 .1اإلشراف على إعداد خطة القبول بالكلية ودراستها والتنسيق في ذلك مع عمادة شؤون القبول والتسجيل ورفعها إلى
الجهة املختصة في الجامعة في وقت مبكر التخاذ اإلجراء الالزم لها.
 .2اإلشراف املباشر على أنشطة الطالب داخل الكلية وفق خطة النشاط املعتمدة من مجلس الجامعة والتنسيق في ذلك مع
عمادة شؤون الطالب بالجامعة.
 .3اإلشراف على شؤون الطالب الدراسية والسلوكية وتهيئة الجو املالئم لتحصيلهم العلمي وسيرهم في دراستهم.
 .4تكوين لجان متخصصة ملتابعة الظواهر السلبية التي قد توجد بين الطالب ومعالجة ما يمكن عالجه منها وإحالة من
يقتض ي األمر إحالته على لجنة تأديب الطالب في الجامعة ومتابعة تنفيذ ما يصدر بحقه.
ً
 .5إيقاع الجزاءات التأديبية على الطالب وفقا ملا تقض ي به اللوائح املنظمة لذلك والتوجيه للجهة املختصة بإحالة من
يقتض ي األمر إحالته إلى لجنة تأديب الطالب ومتابعة تنفيذ ما يصدر بحقه وإعالنه.
ه-فيما يتعلق بالشؤون املالية:
ً
 .1املطالبة بتسديد املستحقات املختلفة للكلية (إن وجدت) بعد أخذ املوافقة مسبقا قبل تنفيذ أي مصروفات.
 .2متابعة جرد املستودعات (إذا كان في الكلية مستودع) واإلذن بالصرف منه والتوقيع على مذكرات اإلدخال واإلخراج.
ا
ا
ا
و-استنادا ملا ورد في املادة السابعة والثالثين من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات يقدم العميد تقريرا سنويا عن
شؤون التعليم في الكلية وأوجه النشاط فيها ملدير الجامعة في نهاية كل سنة جامعية.
ز -ا
بناء على ما ورد في املادة الثامنة والثالثين من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات يعاون وكالء الكليات العميد
وينوب عنه أقدمهم (عند تعددهم) أثناء غيابه أو خلو منصبه ويتولى أحدهم أمانة مجلس الكلية.
(املذكورة في الالئحة املوحدة لوحدات التطوير والجودة بجامعة نجران)13:

ح-فيما يتعلق بمهامه كرئيس لوحدة التطوير والجودة
 .1التواصل مع وكالة الجامعة للتطوير والجودة وعماداتها املساندة للمتابعة.
 .2التأكد من تنفيذ السياسة العامة املوضوعة لتحقيق أهداف الوحدة بما يتفق مع سياسة وأهداف وكالة التطوير
والجودة بالجامعة.
 .3الدعوة لإلجتماع دوريا مرة شهريا على األقل مع مجلس الوحدة.
 .4تمثيل الكلية باللجان واللقاءات ذات العالقة بمجال التطوير والجودة.
 .5لرئيس الوحدة الحق في اقتراح الجزاءات اإلدارية في حالة وجود مخالفات أو تأخر في إنجاز املهام ،واقتراح صرف الحوافز
واملكافاءت للتميز في إنجاز املهام.
 .6الترشيح السنوي باسم مشرف الوحدة ورفعه لوكيل الجامعة للتطوير والجودة أو من ينوب عنه ،مع مراعاة ما ورد
بالتقييم السنوي ألداء مشرف الوحدة.
 .7تقييم أدأء مشرف  /مشرفة وحدة التطوير والجودة وفق النموذج املعتمد من عمادة التطوير والجودة.

 13الالئحة املوحدة لوحدات التطوير والجودة بجامعة نجران( :نجران :وكالة الجامعة للتطوير والجودة ،جامعة نجران 1439ه) ،ص .6
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عميدالكلية14:

صالحيات
 .1اختيار وكالء الكلية ورؤساء األقسام األكاديمية ورفع التوصية بتعيينهم إلى معالي مدير الجامعة.
ً
 .2املصادقة على محاضر اجتماعات مجالس األقسام وله الحق في االعتراض على قراراتها خالل  15عشرة يوما من تاريخ
وصولها إليه.
 .3تنفيذ توصيات مجلس الكلية.
ً
 .4إصدار القرارات الداخلية التي يقتضيها حسن سير العمل بالكلية وفقا لألنظمة واللوائح.
 .5اعتماد تقارير األداء الوظيفي التي يعدها وكالء الكلية ورؤساء األقسام ومديرو اإلدارات والوحدات اإلدارية بشأن
منسوبيهم.
 .6اعتماد منح اإلجا ات ملنسوبي الكلية مع إبالغ عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفين ً
وفقا للنظام.
ز
ً
 .7تفويض صالحياته وفقا للضوابط النظامية والالئحية.
 .8اعتماد طلبات الشراء ً
وفقا لألنظمة واللوائح.
 .9تشكيل اللجان املختلفة على مستوى الكلية.
.10اعتماد تقارير تقويم األداء املرفوعة إليه من وحدات الكلية.
.11اعتماد الصرف على متطلبات العمل في الكلية من ميزانية الكلية وفقا لألنظمة واللوائح املالية.
.12التوصية بصرف االستحقاقات للعمل خارج الدوام ملنسوبي الكلية.
.13التوصية بالتكليف الداخلي والخارجي ملنسوبي الكلية.
.14التوصية بالتكليف بالعمل خارج الدوام الرسمي ملنسوبي الكلية.
.15التوصية بحضور منسوبي الكلية الدورات التدريبية داخل الجامعة وخارجها.
.16التوصية بالتمديد لعضو هيئة التدريس بعد انتهاء الخدمة.
.17التوصية بالتعاقد مع عضو هيئة التدريس بعد تقاعده.
.18التوصية بإنهاء عقود أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين بالتنسيق مع رؤساء األقسام.
.19اعتماد موافقة مجلس القسم املختص على تأجيل قبول طالب الدراسات العليا على أال تتجاوز مدة التأجيل فصلين
دراسيين.
.20اعتماد موافقة مجلس القسم املختص على حذف طالب الدراسات العليا جميع مقررات الفصل الدراس ي.
.21املوافقة على تحويل الطالب من خارج الجامعة للكلية.
.22املوافقة على تحويل الطالب إلى الكلية من كلية أخرى.
.23املوافقة على تحويل الطالب من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية.
.24املوافقة على السماح للطالب بالدراسة كطالب زائر.
الوكاالت واألقسام األكاديمية واإلدارات والوحدات التابعة لعميد الكلية:
 .1مجلس وحدة التطوير والجودة:
قررت املادة السابعة من الالئحة املوحدة لوحدات التطوير والجودة بجامعة نجران (تشكيل مجلس الوحدة) ،أن يتشكل
مجلس الوحدة من:
 عميد الكلية ،رئيسا.
 وكيل الكلية للتطوير والجودة ،نائبا.
 وكالء/وكيالت الكلية ،عضوأ.
 14الهيكل التنظيمي لكلية العلوم االدارية ،سبق ذكره ،ص .ص.19 ،18 .

الصفحة  14من 71

الدليل التنظيمي لكلية العلوم اإلدارية (1439هـ)

 مشرف /مشرفة الوحدة أمينا.
 رؤساء األقسام العلمية بالكلية ،عضوأ.
 رؤساء لجان وحدة التطوير والجودة ،عضوأ.
\

اختصاصات مجلس الوحدة:
نصت املادة الثامنة من الالئحة املوحدة لوحدات التطوير والجودة بجامعة نجران (اختصاصات مجلس الوحدة) ،على أن
يقوم املجلس باملهام التالية:
 .1التوصية ملجلس الكلية باعتماد الخطة السنوية لوحدة التطوير والجودة.
 .2متابعة تنفيذ مشروعات الخطة االستراتيجية للجامعة والتي تقوم الكلية بتنفيذها.
 .3مناقشة التقارير الواردة من رؤساء اللجان بوحدة التطوير والجودة واعتماد محاضر إجتماعاتها.
 .4متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية لوكالة الجامعة للتطوير والجودة.
 .5متابعة تنفيذ الخطة السنوية لوحدة التطوير والجودة بالكلية.
 .6اعتماد التقرير الفصلي عن أعمال خطط التطوير والجودة بالكلية والرفع به إلى عمادة التطوير والجودة.
 .7اعتماد تشكيل فرق اللجان الفرعية بوحدة التطوير والجودة.
 .8مناقشة تقارير أداء مشرفي ومنسقي وأعضاء اللجان الفرعية وفق نماذج معتمدة من مجلس الوحدة.
 .9اعتماد نماذج املتابعة والتقييم لكافة أنشطة التطوير والجودة بالوحدة.
 .10الرفع بتوصيات التطوير والتحسين املستمر لألقسام العلمية والبرامج األكاديمية ومتابعة تنفيذ التوصيات وفق النظام
الداخلي للجودة بالكلية.
 .11مراجعة كافة تقارير مؤشرات األداء بالكلية والبرامج وخطط التحسين وفقا لألهداف االستراتيجية املأمولة والتوصية
ملجلس الكلية بما هو مناسب.
 .12تذليل العقبات التي تعترض عمل الوحدة.
 .2وكالة الكلية.
 .3وكالة الكلية للشؤون األكاديمية.
 .4وكالة الكلية للتطوير والجودة.
 .5وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي (مستقبال).
 .6وكالة الكلية للطالبات.
 .7األقسام األكاديمية.
 .8املجلس االستشاري.
 .9إدارة الكلية.
 .10وحدة التطوير والجودة.
 .11لجنة ترشيح أعضاء هيئة التدريس.
 .12وحدة العالقات العامة.

الصفحة  15من 71

الدليل التنظيمي لكلية العلوم اإلدارية (1439هـ)

رئيس وحدة العالقات العامة:
هو الشخص الذي يختص بالتعريف بنشاطات الكلية إعالميا ،ونشر أخبارها في وسائل اإلعالم املختلفة ،وتنظيم استقبال
الوفود التي تزور الكلية ،ومتابعة مستلزمات تنظيم اللقاءات واملؤتمرات داخل الكلية ،ويرتبط بعميد الكلية.
مهام رئيس وحدة العالقات العامة:
 .1وضع خطة شاملة لإلعالم والعالقات العامة في الكلية.
 .2تنظيم برامج الكلية من املؤتمرات والندوات والفعاليات العلمية املتنوعة.
 .3تنظيم زيارات الوفود إلى الكلية.
 .4العمل على تنسيق عالقات الكلية مع الجمهور داخل الجامعة وخارجها.
ً
ً
 .5تغطية مناسبات ونشاطات وبرامج الكلية إعالميا وصحفيا في وسائل اإلعالم املحلي والدولي.
 .6إدارة فريق العالقات العامة في الكلية.
 .7تطوير وتعزيز برامج العالقات العامة ومناسبات الكلية.
 .8اإلشراف على الشؤون املالية للعالقات العامة وفق اللوائح واألنظمة.
 .9التواصل مع وسائل اإلعالم املختلفة.
 .10تنفيذ ما يكلفه به عميد الكلية من أعمال.

صالحيات رئيس وحدة العالقات العامة:

ً
 .1إصدار القرارات الداخلية التي يقتضيها حسن سير العمل في العالقات العامة وفقا لألنظمة واللوائح.
ً
 .2الصرف من ميزانية العالقات العامة وفقا للوائح املنظمة.

الصفحة  16من 71

ا
ثالثا :وكيل

الدليل التنظيمي لكلية العلوم اإلدارية (1439هـ)
الكلية؛15

تعريف:
هو عضو هيئة التدريس املسئول عن معاونة عميد الكلية في تنفيذ السياسات والبرامج املعتمدة وإدارة الشؤون اإلدارية
واملالية في الكلية ،كما يتولى اإلشراف على أعمال الوحدات واللجان املرتبطة به ،ويقترح ما يكفل النهوض بأعمالها والعمل
على توفير احتياجاتها ومتابعة أدائها على أفضل وجه ،وتحقيق األهداف املحددة بما ال يخالف األنظمة واللوائح وتحت
إشراف عميد الكلية.
االرتباط:
يرتبط بعميد الكلية كما أنه أحد أعضاء مجلس الكلية.
مهام وكيل الكلية:
 .1متابعة عملية إعداد ميزانية الكلية ومتابعة تنفيذها ،وعلى إدارة املوارد املالية للكلية عل النحو الذي يضمن توظيفها في
االرتقاء بالكلية.
 .2متابعة سير األعمال اإلدارية ،والفنية والعلمية في الوحدات واللجان املرتبطة به والعمل على رفع مستوى األداء فيها.
 .3اإلشراف املباشر على الخطط الخاصة بالبحث العلمي ،ووضع البرامج العلمية والعملية املعينة عليها.
 .4اإلشراف املباشر على الخطط الخاصة بالدراسات العليا ،ووضع البرامج العلمية والعملية املعينة عليها.
 .5اإلشراف على نظام اإلتصالت اإلدارية ونظم املعلومات والبيئة االلكترونية للكلية ،وجمع وأرشفة املعلومات والبيانات
ً
ً
اإلحصائية املتعلقة بالكلية ،ورقيا وإليكترونيا ،بما يتضمن املعلومات عن أعضاء هيئة التدريس واملوظفين والطالب
والخريجين واملبتعثين واملنح الدراسية ومكتبة الكلية وخدمات الطالب وما يتصل برعايتهم وأنشطتهم.
 .6اإلشراف على طلبات اإلدارات والوحدات داخل الكلية والتنسيق بينها وتأمين كل ما يلزم إلبقائها في حاله تشغيلية جيدة،
بالتنسيق مع مدير اإلدارة.
 .7اإلشراف على عملية إدارة وتطوير كافة املرافق والوحدات في الكلية ،بالتنسيق مع مدير اإلدارة ،واالتصال بالجهات
املناظرة لالستفادة بما لديها من خطط وبرامج تساعد على تطوير األداء وتحسينه.
 .8اإلشراف على أعمال األمن والسالمة في الكلية وعلى املنشآت واملمتلكات واألفراد بكل الوسائل املطلوبة وعمل كل ما من
شأنه تحديد احتياجات تلك األعمال من القوى البشرية ذات الكفاءة والعمل على توفيرها وتطويرها.
 .9تمثيل الكلية في اللجان واملسائل املتعلقة بالشئون اإلدارية واملالية ،بتفويض من عميد الكلية.
 .10االتصال املباشر بنظرائه في الكليات األخرى ،فيما يدخل في نطاق عمله ،تحت إشراف عميد الكلية.
ً
 .11اإلشراف على الشؤون املالية والعهد املخصصة بالوكالة وبرامجها وفقا للوائح واألنظمة.
 .12القيام بأعمال أمانة مجلس الكلية.
 .13متابعة تحديث موقع الكلية فيما يخص وكالته والوحدات اإلدارية التابعة لها.
ً
 .14تقديم تقارير دورية لعميد الكلية عن سير العمل بالوحدات التابعة له وفقا للمهام املناطة به ،والصعوبات التي تواجهها،
وذلك للجهات املعنية خارج الكلية.
 .15تنفيذ ما يكلفه به عميد الكلية من أعمال.

 15راجع :الدليل اإلرشادي للمهام التنظيمية ملنسوبي كلية العلم اإلدارية من أكاديميين وإداريين( :نجران :كلية العلوم اإلدارية1432 ،هـ) .ص .ص،5 ،4 .
وأيضا :الدليل التنظيمي لجامعة نجران ،سبق ذكره ،ص .ص ،16 ،15 .ما يتعلق بوكيل الجامعة فقد تم القياس عليه.

الصفحة  17من 71

الدليل التنظيمي لكلية العلوم اإلدارية (1439هـ)

صالحيات وكيل الكلية:
 .1ينوب وكيل الكلية عن العميد في الشؤون اإلدارية واملالية بتفويض منه أو حال غيابه ،ما لم يفوض غيره.
 .2التنسيق مع اإلدارات والوحدات املختلفة بالكلية في املجاالت ذات العالقة.
 .3التفويض بالشراء ،من سلفة الكلية ،أو الصرف من مستودعات الكلية ،وفقا لإلجراءات املتبعة ،بالتنسيق مع مدير
اإلدارة وتحت إشراف عميد الكلية.
 .4تقويم أو اعتماد تقويم األداء الوظيفي ملوظفي الوحدات اإلدارية املرتبطة به.
 .5ترشيح والتوصية بتعيين مسئولي الوحدات واللجان التابعة للوكالة ،إذا كان تعيينهم يتم من عميد الكلية أو أى مستوى
أعلى ،واختيار من دونهم من أعضاء.
 .6مخاطبة الجهات ذات العالقة داخل الجامعة في اختصاص ونطاق عمل الوكالة.
ً
 .7إصدار القرارات الداخلية التي يقتضيها سير العمل في وكالة الكلية ووحداتها وفقا لألنظمة واللوائح.
ً
 .8إقرار واعتماد الصرف من ميزانية وعهدة الوكالة وفقا للوائح املنظمة.
 .9املوافقة على منح اإلجازات العادية واالضطرارية واالستثنائية ملستحقيها من منسوبي الوحدات واللجان املرتبطة به ،من
غير أعضاء هيئة التدريس ،وإبالغ مدير اإلدارة بذلك ،إلكمال اإلجراءات النظامية.
 .10اإلشراف على توزيع املكاتب بالكلية وتنسيق برامج استخدام قاعات الندوات العلمية بما يتيح حسن استخدامها.
 .11التحقيق مع املخالفين من غير أعضاء هيئة التدريس ،والتوصية لعميد الكلية باإلجراءات اإلدارية النظامية املناسبة
بحقهم ،من لوم وإنذار وحسم.
 .12اعتماد اإلجازات العادية واالضطرارية ألعضاء هيئة التدريس واملحاضرين واملعيدين وتبليغ عمادة شؤون هيئة
التدريس واملوظفين بذلك وبتاريخ مباشرتهم العمل ،بتفويض من عميد الكلية أو تحت إشرافه.
 .13اعتماد شهادات التعريف ألعضاء هيئة التدريس بالكلية ً
وفقا للنظام.
الوحدات التابعة واملراكز لوكيل الكلية (حسب الهيكل التنظيمي الحالي):
 .1الدراسات العليا:
ً
(مستقبال)
 .2البحث العلمي:
ً
(مستقبال)
 .3مجلة الكلية:
ً
(مستقبال)
 .4املشرف على موقع الكلية اإللكتروني:
(هو عضو هيئة التدريس ،أو املوظف املختص ،الذي يقوم بمتابعة شئون املوقع اإللكتروني للكلية بالتنسيق مع مشرفي
املوقع االليكتروني للجامعة وتجت إشراف عميد الكلية)

الصفحة  18من 71

ا
رابعا :وكيل الكلية للشئون

الدليل التنظيمي لكلية العلوم اإلدارية (1439هـ)
األكاديمية؛16

تعريف:
هو عضو هيئة التدريس املكلف باإلشراف على سير العملية التعليمية للطالب في مرحلة البكالوريوس وتنفيذ السياسات
والبرامج املعتمدة في مجاالت شؤون الطلبة والخدمات التعليمية املساعدة وتحقيق األهداف املحددة لها بما ال يخالف
األنظمة واللوائح ،كل هذا تحت أشراف العميد.
االرتباط:
يرتبط بعميد الكلية كما أنه أحد أعضاء مجلس الكلية.
مهام وكيل الكلية للشئون األكاديمية:
 -1اإلشراف على تنفيذ اللوائح والقواعد التنفيذية لالئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية.
 -2اإلشراف على الوحدات التابعة لوكالة الكلية للشؤون األكاديمية.
 -3اإلشراف على إعداد الجداول الدراسية للطلبة في األقسام األكاديمية والتنسيق مع الكليات األخرى بالتعاون مع عمادة
القبول والتسجيل ولجنة الجداول الدراسية.
 -4اإلشراف على توزيع الطلبة على أقسام الكلية املختلفة بالتنسيق مع األقسام.
 -5اإلشراف على سير االمتحانات النهائية وتشكيل لجانها ،وذلك بالتنسيق مع األقسام األكاديمية وعمادة القبول والتسجيل.
 -6اإلشراف على تطبيق ضوابط القبول والتحويل من الكلية وإليها وبين األقسام األكاديمية.
 -7اإلشراف على أعمال لجنة الشؤون الطالبية ولجان النشاطات الالصفية الطالبية.
 -8رئاسة اللجان التابعة للوكالة ورفع تقاريرها إلى الجهات املعنية.
 -9اإلشراف على عملية معادلة املقررات الدراسية.
ً
 -10اإلشراف على طلبات التأجيل واالعتذار عن الدراسة وكذلك عمليات الحذف واإلضافة لطلبة مرحلة البكالوريوس وفقا
لألنظمة واللوائح والقرارات الصادرة بهذا الخصوص.
 -11اإلشراف على إعداد قوائم الحرمان وقوائم الخريجين.
 -12اإلشراف على فعاليات األسبوع التعريفي بالكلية.
 -13توجيه وإرشادالطلبة حول القضايا املتعلقة بالتحصيل األكاديمي.
ً
 -14تقديم تقارير دورية لعميد الكلية عن سير العمل بالوحدات التابعة له وفقا للمهام املناطة بها ،والصعوبات التي
تواجهها.
 -15التنسيق مع كافة وحدات الكلية في املجاالت ذات العالقة.
ً
 -16اإلشراف على الشؤون املالية والعهد املخصصة بالوكالة وبرامجها وفقا للوائح واألنظمة.
 -18متابعة تحديث موقع الكلية فيما يخص وكالته والوحدات اإلدارية التابعة لها.
 -19تنفيذ ما يكلفه به عميد الكلية من أعمال.

 16راجع :الدليل اإلرشادي للمهام التنظيمية ملنسوبي كلية العلم اإلدارية من أكاديميين وإداريين ،سبق ذكره ،ص .4 .وأيضا :الهيكل التنظيمي لكلية
العلوم اإلدارية ،سبق ذكره ،ص .ص.22 - 20 .

الصفحة  19من 71

الدليل التنظيمي لكلية العلوم اإلدارية (1439هـ)

صالحيات وكيل الكلية للشئون األكاديمية:
ً
 .1املوافقة على اعتذار الطلبة عن الفصل الدراس ي وفقا للوائح واألنظمة.
ً
 .2املوافقة على تحويل الطلبة من تخصص إلى آخر وفقا للوائح واألنظمة.
 .3اعتماد الجداول الدراسية املقدمة من األقسام األكاديمية بالكلية.
 .4إقرار فتح شعب جديدة بناء على طلب األقسام املعنية.
 .5تشكيل واعتماد لجان النشاطات الطالبية بالكلية.
 .6إقرار زيادة عدد الطلبة في الشعب بالتنسيق مع األقسام املعنية وعمادة القبول والتسجيل.
 .7املوافقة على طلبات التمديد وإعادة القيد واالختبارات البديلة حسب اللوائح املنظمة لذلك.
 .8اعتماد قوائم الحرمان والرفع بها حسب اللوائح واألنظمة.
ً
 .9البت في قضايا األعذار الطالبية حسب الحاجة إلى ذلك وفقا للوائح واألنظمة.
 .10ترشيح والتوصية بتعيين مسئولي الوحدات واللجان التابعة للوكالة ،إذا كان تعيينهم يتم من عميد الكلية أو أى مستوى
أعلى ،واختيار من دونهم من أعضاء.
 .11مخاطبة الجهات ذات العالقة داخل الجامعة في اختصاص ونطاق عمل الوكالة.
ً
 .12إصدار القرارات الداخلية التي يقتضيها سير العمل في وكالة الكلية ووحداتها وفقا لألنظمة واللوائح.
 .13تقويم أداء منسوبي الوكالة.
 .14اعتماد اإلجازة االعتيادية واالضطرارية ملنسوبي الوحدات التابعة للوكالة ،من غير أعضاء هيئة التدريس ،وإبالغ مدير
اإلدارة بذلك ،إلكمال اإلجراءات النظامية.
ً
 .15إقرار الصرف من ميزانية وعهدة الوكالة وفقا للوائح املنظمة.
الوحدات واللجان التابعة لوكيل الكلية للشئون األكاديمية:
 .1وحدة االختبارات:
تختص هذه الوحدة بتنظيم لجان االختبارات ،وتوزيع املراقبين وقت االختبار ،واستقبال أوراق االختبار من الكليات األخرى،
واالختبارات الفصلية ،واالختبارات البديلة .وتستند الوحدة في عملها لالئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية املجازة
بنص قرار مجلس التعليم العالي رقم (1423/27/13هـ) في 1423/11/2هـ ،والقواعد التنفيذية لالئحة التي تم اعتمادها من
مجلس الجامعة في جلسته الثانية بتاريخ  1433 / 3 / 14وبقرار رقم (1433 / 1432 – 2 – 8هــ)].
 .2وحدة اإلرشاد األكاديمي17:

وتختص وحدة اإلرشاد األكاديمي باستقبال وتوجيه الطالب الجدد وتعريفهم بالكلية وأقسامها املختلفة وتهيئتهم للدراسة
والحياة الجامعية بتعريفهم باألنظمة واللوائح الدراسية ،وكذلك إرشادهم وتقديم املشورة لهم لتجاوز املشكالت األكاديمية
والشخصية التي تحول دون تحقيق األهداف التعليمية ،واالهتمام بالطلبة الذين يعانون من ضعف في تحصيلهم الدراس ي
ً
ًً
دعما ماديا من صندوق الطالب.
واملتفوقين واملوهوبين ،ودراسة الحاالت التي تتطلب
أهداف الوحدة:
-1تقديم املعلومات األكاديمية للطالب وتعريفهم بنظم ولوائح الدراسة.
-2تشجيع ودعم املتفوقين واملوهوبين ومساعدة املتعثرين في االرتقاء وتحسين املستوى العلمي.
-3تنمية قدرات الطالب الذاتية في حل مشكالته وتصحيح مسيرته الدراسية.
-4تشجيع الطالب على ممارسة دور إيجابي في العملية التعليمية واملشاركة في األنشطة الالصفية.
 17أنظر :آلية اإلرشاد األكاديمي في كلية العلوم اإلدارية ،وحدة اإلرشاد األكاديمي ،كلية العلوم اإلدارية ،جامعة نجران ،بدون تاريخ.
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مهام عمل مدير وحدة اإلرشاد في الكلية:
 .1اإلشراف على سير عملية اإلرشاد األكاديمي في الكلية وفق اآلليات املعتمدة.
 .2استالم قائمة بأسماء الطالب الجدد من عمادة الكلية في بداية كل فصل دراس ي.
 .3تسليم منسقي اإلرشاد في البرامج قائمة الطالب الجدد وتكليفهم بتوزيع الطالب على أعضاء هيئة التدريس في البرنامج.
 .4ينظم في األسبوع األول من كل فصل دراس ي حفل استقبال الطالب املستجدين في اجتماع شامل تحضره عمادة الكلية
ورؤساء األقسام ومنسقي اإلرشاد لتزويد الطالب باملعلومات الضرورية عن املرحلة الجامعية ونظام الدراسة وتعريف
الطالب بأهمية الرجوع إلى لوائح الجامعة أثناء مسيرتهم الدراسية وضرورة التواصل مع مرشده األكاديمي ويتخلل هذا
االحتفال:
 تعريف الطالب بمسار كل تخصص وساعاته الدراسية.
 بيان الوظائف والجهات التي يمكن أن يعملوا فيها بعد تخرجهم.
 زرع الطموح في الطالب وشحذ هممهم نحو اإلنجاز والتفوق.
 تقديم نصائح عامة بكيفية إجتياز املرحلة الجامعية بتفوق.

 .5يعقد لقاء تعريفي بأعضاء هيئة التدريس الجدد املعينين واملتعاقدين إلطالعهم على نظام الدراسة في الكلية وعلى آلية
اإلرشاد في الكلية.
 .6ينظم اجتماع دوري مع منسقي اإلرشاد ملتابعة سير عملية اإلرشاد في البرامج.
 .7يستقبل تقارير اإلرشاد من منسقي البرامج ويدرس اآلراء الخاصة بتطوير عملية اإلرشاد األكاديمي في الكلية وينسق مع
عمادة الكلية في معالجة عوائق اإلرشاد.
 .8ينسق مع عمادة الكلية في تنظيم الندوات واملحاضرات والدورات التي يحتاج إليها الطالب.
 .9يعد تقارير فصلية عن عملية اإلرشاد في الكلية.
 .10يوجه منسقي اإلرشاد بمتابعة تنفيذ آليات اإلرشاد في البرامج.
 .3وحدة اللقاءات العلمية:
لوحدة اللقاءات العلمية عدد من املهام واإلختصاصات تتمثل في اآلتي:
 .1دعم النشاطات العلمية في الكلية ،وتطوير القدرات واملهارات البحثية لدى أعضاء هيئة التدريس ،وتشجعهم لحضور
املؤتمرات والندوات العلمية.
 .2عقد اللقاءات والندوات واملؤتمرات العلمية واإلشراف عليها وتنفيذها.
 .3تشجيع الطالب على املشاركة في املسابقات البحثية على مستوى الكلية ،وامللتقيات العلمية الطالبية على مستوى
الجامعات املحلية.
 .4تأسيس قاعدة بيانات إلكترونية توثق النشاطات البحثية ،وتوفر إرشيف بحثي لكل عضو هيئة تدريس فعال.
 .5تنفيذ ما يحال إليها من موضوعات ذات إختصاص باللقاءات واملؤتمرات والندوات ،واملسابقات العلمية والبحثية ،وكل
ما يتعلق برفع كفاءة األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس.
 .4وحدة متابعة الخريجين:
تختص هذه الوحدة بالتحديث املستمر لقاعدة بيانات الخريجين واستقصاء آرائهم حول املناهج واملهارات املطلوبة وسوق
ً
العمل والصعوبات التي تواجههم بعد التخرج ،وحثهم على التواصل مع الكلية ودعمها ً
ومعنويا .وتنقسم الوحدة إلى
ماديا
ثالث شعب ،هي:
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 .1إعداد قواعد بيانات عن الخريجين مع تحديثها كل فصل دراس ي.
 .2إعداد قواعد بيانات عن الجهات املوظفة ،وفرص العمل املتاحة.
 .3التواصل مع املوقع االلكتروني بالكلية لتزويده بما يجد من معلومات عن الوحدة ،وأنشطتها.

ا
ثانيا :شعبة اإلرشاد والتأهيل ،وتختص بما يلي:

 .1تعريف الخريجين بجهات التوظيف ،والفرص املتاحة لديهم.
 .2تعريف الخريجين بالفرص املتاحة لهم إلكمال الدراسات العليا.
ً
 .3املساهمة في تأهيل الخريجين لسوق العمل مهاريا.

ا
ثالثا :شعبة العالقات العامة ،وتختص بما يلي:
.1
.2
.3
.4

تدعيم العالقة مع الخريجين من خالل التواصل معهم عبر وسائل االتصال املختلفة.
تدعيم العالقة مع سوق العمل من خالل التواصل معهم.
دعوة الخريجين لحضور األنشطة العامة للجامعة ،واألنشطة املختلفة للكلية.
تنظيم امللتقيات واملعارض املتعلقة بالخريجين ومن في حكمهم.

 .5وحدة االنشطة الطالبية:
توفر هذه الوحدة املساندة لألنشطة املختلفة بهدف تطوير وصقل شخصية الطالب ،إنطالقا من األطر التربوية الحديثة ،من
خالل تنظيم نشاطات الصفية ثقافية وإجتماعية ورياضية ودينية وفنية .وتسعى الوحدة من خالل برامج وخطط مدروسة
الى اكتشاف مواهب الطلبة واإلرتقاء بها وتحفيزهم لتحقيق اإلبداع في األنشطة الطالبية وتنمية قدراتهم لتحقيق شخصية
الطالب املثالي ،وتحرص الوحدة على تهيئة مناخ جامعي مناسب ملمارسة مختلف األنشطة الثقافية واالجتماعية والدينية
والرياضية ،واتاحة الفرصة ألكبرعدد ممكن من الطلبة لتحقيق رغباتهم وهواياتهم بأنواعها املختلفة وإكتشاف مواهبهم
وقدراتهم ،لتنمية الطاقات املبدعة لدى الطلبة مما يسهم في تطويرهم سلوكيا و معرفيا ووجدانيا ونقل أفكارهم إلى الواقع
والتطبيق العلمي والعملي في مختلف املجاالت بما يتوافق مع سياسات جامعة نجران وكلية العلوم األدارية.
 .6وحدة تسجيل الجداول:
تختص هذه الوحدة بإعداد الجداول الدراسية وتنظيم عملية التسجيل والحذف واإلضافة ملقررات الكلية املختلفة .ويتولى
مسؤولية الوحدة عضو هيئة تدريس يسمى مسجال للكلية ويرتبط بعميد الكلية عبر وكيل الكلية للشئون األكاديمية.
مسجل الكلية:
هو عضو هيئة التدريس بالقسم املسؤول أمام وكيل الكلية للشئون األكاديمية عن جودة تنفيذ كافة املهام واألعمال الخاصة
بالجداول والتسجيل في الكلية باستخدام أفضل األساليب.
مهام مسجل الكلية:
.1
.2
.3

.4

إعداد الجداول الدراسية بالكلية ،بالتنسيق مع مسجلي األقسام األكاديمية بالكلية ووكيل الكلية للشئون األكاديمية.
النظر في إمكانية تقسيم الشعب بالكلية ،بالتنسيق مع مسجلي األقسام األكاديمية ووكيل الكلية للشئون األكاديمية.
تلقى شكاوى الطالب املتعلقة باملقرر الدراس ي (الحذف واإلضافة في بداية الفصل الدراس ي) ،وحل مشكالت الطالب املتوقع
تخرجهم .من حيث إضافة بعض املواد إلى جدولهم ،أو منع وجود التعارض بين املقررات املتبقية لهم ،ومعالجة كافة مشكالت
تسجيل الطالب والطالبات بعد فترة التسجيل اإلليكتروني ،وفق الشروط واللوائح والضوابط املعتمدة ،بالتنسيق مع مسجلي
األقسام األكاديمية ووكيل الكلية للشئون األكاديمية.
ً
ربط اعضاء هيئة التدريس بالكلية باملقررات الكترونيا ،بالتنسيق مع مسجلي األقسام األكاديمية ووكيل الكلية للشئون األكاديمية.
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 .5إدخال أسماء ومعلومات أعضاء هيئة التدريس الجدد بالنظام وإعطائهم رقم املحاضر ،بالتنسيق مع مسجلي األقسام األكاديمية
ووكيل الكلية للشئون األكاديمية.
 .6املشاركة في إعداد جداول االمتحانات النهائية ،بالتنسيق مع مسجلي األقسام األكاديمية ووكيل الكلية للشئون األكاديمية.
 .7معالجة الحرمان للطالب الذين تجاوزوا نسبة الغياب املسموح بها ،وفق الشروط واللوائح والضوابط املعتمدة ،وبالتنسيق مع
رئيس القسم ومسجل الكلية ،بالتنسيق مع مسجلي األقسام األكاديمية ووكيل الكلية للشئون األكاديمية.
 .8تجهيز قوائم الطالب والطالبات حسب املعدل واملستوى الدراس ي ورقم الهاتف وما شابهه ،بما فيهم املتفوقين واملتعثرين ،لغرض
اإلرشاد األكاديمي أو إعداد التقارير املطلوبة وفق معايير الجودة واالعتماد ،بالتنسيق مع مسجلي األقسام األكاديمية ووكيل الكلية
للشئون األكاديمية.
 .9توفير وتحديث اإلحصائيات الخاصة بعدد الطالب والطالبات بالكلية وعدد الخريجين ،بالتنسيق مع مسجلي األقسام األكاديمية
ووكيل الكلية للشئون األكاديمية.
 .10إعداد تقرير للقسم او الكلية عن املقررات التي يمكن طرحها في الفصل الدراس ي الصيفي ،وغالبا ما يكون ذلك في الفصل الدراس ي
الثاني ،والتنسيق مع الطالب والطالبات وبحيث تكون هنالك مسوغات قوية لطرحها ،بالتنسيق مع مسجلي األقسام األكاديمية
ووكيل الكلية للشئون األكاديمية.
 .11دراسة ما يحال إليه من موضوعات ،وأداء ما يكلف به من مهام ذات عالقة ،من عميد الكلية أو وكيل الكلية للشئون األكاديمية.

 .7وحدة التعليم االلكتروني:
تختص بشئون التعليم اإلليكتروني بالكلية ،بالتنسيق مع عمادة التعليم اإلليكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة.
 .8وحدة الحقوق الطالبية (الحقا):
تختص هذه الوحدة بدعم حقوق الطالب على أسس تتوافق مع األنظمة واللوائح املطبقة بالجامعة وتنمية ثقافة العدل
واإلنصاف بين الطالب ،وتقديم االستشارات الالزمة لهم وتبصيرهم بحقوقهم الجامعية والحصول عليها من خالل القنوات
النظامية.
 .9لجنة الحاالت الطالبية:
تختص بحل مشاكل الطالب والطالبات االكاديمية (مثل حاالت الفصل األكاديمي واإلنذار والحرمان وطلبات اإلعتذار
والتحويل واالختبارات البديلة وإعادة القيد التي لم يتخذ فيها إجراء بالكلية لعدم توافر الصالحية) ،عبر تسجيل ومتابعة
ورفع تلك الحاالت ليتم إحالتها للجنة الحاالت الطالبية بالجامعة ،من خالل جهة اإلختصاص بالكلية ،ومن ثم تنفيذ قرارات
لجنة الحاالت الطالبية بالجامعة ،بعد تحويلها للكلية .كما تهتم بتطبيق النظام والئحة الجامعة التنفيذية في تنفيذ القرارات
املتعلقة بمعالجة وضع الطالب في حال وجود مشاكل في وضعه األكاديمي.
 .10لجنة دعم املبتعثين:
تكمن مهمة لجنة املبتعثين في مساعدة منسوبي الكلية من املعيدين واملحاضرين على الحصول على قبول وتسريع مهمة
اكمال دراستهم تحقيق األهداف التالية:
.1
.2
.3
.4

تذليل الصعوبات اإلجرائية واالكاديمية التي تواجه منسوبي ومنسوبات الكلية املبتعثين والذين يرغبون في إكمال دراستهم.
املساعدة في تسريع خطوات االبتعاث من خالل تشجيع املعيدين واملحاضرين على انجاز متطلبات االبتعاث.
تنمية املهارات وتذليل الصعوبات التي قد تعيق املعيديين واملحاضرين عند استكمال دراستهم.
الرفع لسعادة مشرف اللجنة بما يراه أعضاء اللجنة ضروري.

ويتم تحقيق األهداف من خالل اآلليات اآلتية:
 .1إقامة ورش العمل لتقديم نصائح فنية وعلمية عن آلية الحصول على قبول إلكمال الدراسة.
 .2دعوة بعض الزمالء ممن كانوا في بعثات إلفادة املبتعثين بتجاربهم في فترة االبتعاث.
 .3تقديم الدعم الفوري لجميع املعيديين واملحاضرين في الكلية كل حسب احتياجاته.
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خامسا :وكيل الكلية

الدليل التنظيمي لكلية العلوم اإلدارية (1439هـ)
للتطوير والجودة18:

تعريف:
هو عضو هيئة التدريس املكلف باإلشراف على عمليات التطوير والجودة وتحقيق معايير االعتماد والتقويم األكاديمي في
العملية التعليمية والتدريبية في األقسام األكاديمية وضبط جودة العمل اإلداري داخل الكلية والعمل على تطوير وتحسين
األداء في الجوانب كافة ونشر ثقافتها.
االرتباط:
يرتبط بعميد الكلية كما أنه أحد أعضاء مجلس الكلية.
مهام وكيل الكلية للتطوير والجودة:
 .1تكريس مفهوم الجودة ونشر ثقافتها على مستوى الكلية أو املعهد.
 .2اإلشراف على تطبيق برنامج الجودة بالكلية أو املعهد.
 .3اإلشراف على تقويم األداء في الكلية أو املعهد.
 .4اإلشراف على تنفيذ برنامج التقويم واالعتماد األكاديمي.
 .5إعداد وتنفيذ الخطط التطويرية واإلستراتيجية للكلية أو املعهد.
 .6اإلشراف على أعمال وحدة تقنية املعلومات ،إن وجدت.
 .7دراسة الصعوبات أو املشكالت التي تواجه برامج التطوير والجودة واقتراح الحلول لها.
 .8تحديد االحتياجات التدريبية املتخصصة ألعضاء هيئة التدريس في األقسام األكاديمية بالكلية والتنسيق مع عمادة
التطوير والجودة لتنفيذها.
 .9تشجيع أعضاء هيئة التدريس على املشاركة في حضور الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل التي تقدمها لهم عمادة
التطوير والجودة.
.10اإلشراف على إعداد خطة لتطوير مهارات منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس واملوظفين والطلبة.
 .11اإلشراف على استخدام التقنيات والتعليم اإللكتروني والوسائط التعليمية والتعليم عن بعد في التعليم والتعلم داخل
الكلية.
.12اإلشراف على إعداد التقرير السنوي للكلية وتوزيعه على الجهات املختصة بعد إقراره من العميد.
ً
.13تقديم تقارير دورية لعميد الكلية عن تطور العمل بالوحدات التابعة له وفقا للمهام املناطة بها ،والصعوبات التي
تواجهها.
.14متابعة تطوير املرافق التعليمية بالكلية وتحديث املعامل.
.15وضع النظام الداخلي للعمل في وكالة التطوير والجودة واالختصاصات والتوصيف العام لواجبات العاملين بها وكيفية
التنسيق بين الوحدات التابعة له ،واعتماه لدى مجلس وحدة التطوير والجودة.
.16اإلشراف على الشؤون املالية والعهد املخصصة للوكالة وبرامجها وفق اللوائح واألنظمة.
.17اإلشراف على تنفيذ ما يحال إليه من مواضيع ذات اختصاص بالتطوير والجودة.
.18تنفيذ ومتابعة نشاطات جوائز اإلبداع والتميز في األداء األكاديمي والبحثي والوظيفي في الكلية.
.19وضع الخطط املرحلية املناسبة للمراجعة الدورية ملعايير الجودة املعتمدة لضمان التحسين املستمر في أداء األقسام
األكاديمية والوحدات اإلدارية بالكلية.

 18املصدر :الهيكل التنظيمي لكلية العلوم االدارية ،سبق ذكره ،ص .ص.29 - 25 .
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.20وضع آلية للتعرف بتوقعات ومتطلبات ومستوى رضا املستفيدين من الكلية (الداخليين والخارجيين) وإبالغها إلى كل
األقسام األكاديمية والوحدات اإلدارية ذات العالقة.
.21متابعة تقويم وتطوير األداء التدريس ي لعضو هيئة التدريس ،ومساعدته لتحقيق التميز املنهي والعلمي.
.22متابعة تحديث موقع الكلية فيما يخص وكالته والوحدات اإلدارية التابعة لها.
.23االشراف على التدريب العملي في أقسام الكلية املختلفة.
.24تنفيذ ما يكلفه به عميد الكلية من أعمال.
(املذكورة في الالئحة املوحدة لوحدات التطوير والجودة)19:

مهام وكيل الكلية للتطوير والجودة كنائب لرئيس وحدة التطوير والجودة
 .1معاونة رئيس الوحدة في كافة مهامه.
 .2القيام بمهام رئيس الوحدة في حالة غيابه.
 .3التنسيق بين شطري الكلية (الرجالي والنسائي) وتوزيع األعباء عند تنفيذ الخطط.
 .4تقييم أداء منسقي ومنسقات لجان وحدة التطوير والجودة والرفع به إلى عميد الكلية ،رئيس وحدة التطوير والجودة.

صالحيات وكيل الكلية للتطوير والجودة:
 .1ترشيح والتوصية بتعيين مسئولي الوحدات واللجان التابعة للوكالة ،إذا كان تعيينهم يتم من عميد الكلية أو أى مستوى
أعلى ،واختيار من دونهم من أعضاء.
 .2مخاطبة الجهات ذات العالقة داخل وخارج الجامعة في اختصاص عمل الوكالة ونطاقها وموافقة العميد.
ً
 .3إصدار القرارات الداخلية التي يقتضيها حسن سير العمل في الوكالة ووحداتها وفقا لألنظمة واللوائح.
 .4تقويم أداء منسوبي الوكالة.
ً
 .5إقرار الصرف من ميزانية وعهدة الوكالة وفقا للوائح املنظمة.
 .6اعتماد اإلجازة االعتيادية واالضطرارية ملنسوبي الوحدات التابعة للوكالة ،من غير أعضاء هيئة التدريس ،وإبالغ مدير
اإلدارة بذلك ،إلكمال اإلجراءات النظامية.
(املذكورة في الالئحة املوحدة لوحدات التطوير والجودة)20:

اختصاصات وكيل الكلية للتطوير والجودة كمشرف لوحدة التطوير والجودة
تنص املادة السابعة من الالئحة املوحدة لوحدات التطوير والجودة بجامعة نجران ،والخاصة بتشكيل مجلس الوحدة على
أنه" :في حال وجود وكيل/وكيلة للتطوير والجودة بالكلية ،يتم ترشيحه تلقائيا كمشرف لوحدة التطوير والجودة ،وعليه
اإللتزام بأدأء مهامه كمشرف للوحدة" .وقد حددت املادة الثانية عشر اختصاصات مشرف/مشرفة الوحدة باآلتي:
 .1األشراف على أعمال لجان التطوير والجودة في الكلية بما يتطابق مع أهداف الخطة االستراتيجية للجامعة ولوكالة
الجامعة للتطوير والجودة.
 .2إعداد الخطة السنوية لوحدة التطوير والجودة بالكلية باملشاركة مع منسقي  /منسقات لجان وحدة التطوير والجودة أو
ما يضاف إليهم من قبل عميد الكلية (رئيس وحدة التطوير والجودة).
 .3متابعة إستكمال متطلبات معايير األعتماد األكاديمي من جهات االعتماد املتقدم لها الكلية/البرنامج ،وذلك بالتنسيق مع
وحدة االعتماد األكاديمي والوحدات األخرى ذات الصلة بعمادة التطوير والجودة بالكلية.
 .4التوصية لرئيس الوحدة بتشكيل مجموعات العمل التي تتطلبها إجراءات وعمليات ضمان الجودة والتحسين املستمر
بالكلية.

 19الالئحة املوحدة لوحدات التطوير والجودة بجامعة نجران ،سبق ذكره ،ص.7 .
 20الالئحة املوحدة لوحدات التطوير والجودة بجامعة نجران ،سبق ذكره ،ص .ص.8 ،7 .
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 .5العمل على تنمية قدرات ومهارات أعضاء مجموعات العمل التي تتطلبها إجراءات وعمليات ضمان الجودة والتحسين
املستمر بالكلية ،وذلك بالتنسيق مع وحدة تنمية املهارات بعمادة التطوير والجودة.
 .6املساهمة في توطين الخبرات للسعوديين والسعوديات للقيام بدورهم في عمليات التطوير والجودة والتحسين املستمر.
 .7اإلشراف على تصميم وتنفيذ خطط التحسين املستمر آلليات تطبيق نظم الجودة الشاملة بالكلية بالتنسيق مع عمادة
التطوير والجودة.
 .8متابعة أعمال اللجان الفرعية لوحدة التطوير والجودة بالكلية.
 .9إعداد التقرير الفصلي عن أعمال خطط التطوير والجودة بالكلية.
.10إعداد التقرير السنوي لوحدة التطوير والجودة بالكلية.
.11التواصل مع عمادة التطوير والجودة ووحداتها في كافة األعمال الخاصة بالتطوير والجودة.
.12ملشرف الوحدة عند اإلقتضاء تكليف اللجنة األنسب باألعمال الهامة والعاجلة ولو كانت خارج مجال إختصاصها.
-5الوحدات التابعة لوكيل الكلية للتطوير والجودة:
 .1وحدة التطوير والجودة:
تختص الوحدة بتطوير األداء األكاديمي والبحثي واملشاركة املجتمعية داخل نطاق الكلية وتحقيق الجودة في ذلك وفق املعايير
املعتمدة للهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي ،وتقدم في سبيل تحقيق ذلك الدعم الفني الالزم لالقسام العلمية
والوحدات املختلفة بالكلية.
أهداف وحدة التطوير والجودة:
 .1ترسيخ ثقافة الجودة في إطار العمل األكاديمي واإلداري بين منسوبي  /منسوبات الكلية.
 .2اإلرتقاء بجودة البرامج األكاديمية بالكلية بما يلبي رسالة الكلية والجامعة.
 .3تعزيز نظم املتابعة الداخلية والتقييم في عملية التعليم والتعلم في إطار النظام املوحد للجامعة.
 .4إدارة البيانات واملعلومات التي تلبي متطلبات التقييم والتحسين املستمر.
 .5دعم برامج الكلية للحصول على إعتمادات أكاديمية متخصصة سواء محلية أو دولية.
 .6اإلرتقاء بمنظومة التدريب للكوادر األكاديمية واإلدارية لتعزيز منظومة إدارة الجودة بالكلية.
 .7دعم الكلية في أداء مسؤوليتها املجتمعية.
الهيكل التنظيمي للوحدة:

مالحظة مهمة :يمكن التفصيل في مهام واختصصات املراكز واللجان الواردة في الهيكل التنظيمي للوحدة بالرجوع إلى
الالئحة املوحدة لوحدات التطوير والجودة بجامعة نجران
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وتضم وحدة التطويروالجودة اللجان الرئيسية التالية (هنالك توصيف كامل ملهامها في الالئحة املوحدةاملذكورة في الشكل أعاله)- :
 .1لجنة التخطيط واملتابعة.
 .2لجنة االعتماد األكاديمي.
 .3لجنة التعليم والتعلم.
 .4لجنة قياس األداء.
 .5لجنة تنمية املهارات.
 .2وحدة التوثيق واإلحصاء واملعلومات:
ً
تختص هذه الوحدة بتجميع الوثائق واملعلومات وتصنيفها واالحتفاظ بها ً
وإلكترونيا وتقديمها إلى كافة وحدات الكلية
ورقيا
والجهات األخرى ذات العالقة.
 .3وحدة تقنية املعلومات (مستقبال):
تختص هذه الوحدة باإلشراف على سير العمل بمعامل الكلية وقاعات التعليم اإللكتروني وتنفيذ السياسات والبرامج
املعتمدة في مجاالت تقنية املعلومات والخدمات التعليمية املساعدة وتحقيق األهداف املحددة لها.
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ا
سادسا :وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث
-1تعريف:
هو عضو هيئة التدريس املكلف باإلشراف على سير العملية التعليمية واألكاديمية والبحثية لطلبة الدراسات العليا والوحدات
التابعة له في الكلية.
-2االرتباط:
يرتبط بعميد الكلية كما أنه أحد أعضاء مجلس الكلية.
-3مهام وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي:
 -1تنفيذ ومتابعة سياسة الكلية للدراسات العليا واالبتعاث.
 -2اإلشراف على تطوير ومراجعة شروط القبول بالدراسات العليا.
 -3اإلشراف على عمليات الدراسات العليا في الكلية واختباراتها ولجانها.
 -4التنسيق مع وحدات الكلية في جميع املجاالت ذات العالقة.
 -5رئاسة اللجان التابعة للوكالة ورفع تقاريرها إلى الجهات املعنية.
 -6اإلشراف على فعاليات البرنامج التعريفي لطلبة الدراسات العليا ،ومتابعة تنفيذه.
 -7اإلشراف على نشاطات وتطوير قدرات الكلية في مجال البحث العلمي.
 -8اإلشراف على تطوير إستراتيجية البحوث وخطتها ووضع آليات تنفيذها في الكلية
 -9اإلشراف على توفير الدعم املادي للبحوث من الجامعة ومن الجهات التمويلية خارجها.
 -10استقبال ومتابعة احتياجات األقسام من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس واملعيدين في التخصصات املختلفة.
 -11اإلشراف على متابعة أحوال مبتعثي الكلية في الخارج.
 -12استقبال ملفات طلبة الدراسات العليا املتقدمين لعمادة الدراسات العليا وتوزيعها على األقسام املختلفة في الكلية.
 -13استقبال قرارات األقسام بخصوص طلبات طلبة الدراسات العليا وإرسالها إلى عمادة الدراسات العليا بعد اعتمادها
من مجلس الكلية.
ً
 -14اإلشراف على طلبات التأجيل واالعتذار عن عدم الدراسة ،وكذلك عمليات الحذف واإلضافة وقوائم الحرمان وفقا
لألنظمة والقرارات الصادرة بهذا الخصوص لطلبة الدراسات العليا.
 -15التنسيق مع عمادة البحث العلمي في الجامعة ومركز البحوث في الكلية واملؤسسات البحثية األخرى فيما يتعلق بإجراء
البحوث والحصول على دعم لها.
 -16التنسيق مع إدارة استقطاب أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعة فيما يتعلق بعملية االستقطاب.
 -17تشجيع إنشاء كراس ي علمية متميزة ،أو مراكز تميز بحثية.
ً
 -18تقديم تقارير دورية لعميد الكلية عن سير العمل بالوحدات التابعة له وفقا للمهام املناطة به ،والصعوبات التي
تواجهها.
 -19اإلشراف على الوحدات التابعة لوكالته.
 -20اإلشراف على تنفيذ ما يحال إليه من موضوعات ذات اختصاص بالدراسات العليا والبحث العلمي.
 -21متابعة تحديث موقع الكلية فيما يخص وكالته والوحدات اإلدارية التابعة لها.
 -22تنفيذ ما يكلفه به عميد الكلية من أعمال.
-4صالحيات وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي:
 -1التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في الجامعة فيما يخص طلبة الدراسات العليا.
العلمي21:

 21املصدر :الهيكل التنظيمي لكلية العلوم االدارية ،سبق ذكره ،ص .ص.25 - 23 .
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-2
-3
-4
-5
-6
-7

اعتماد نتائج االمتحانات للدراسات العليا.
تطبيق النظام الداخلي للعمل في وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي واالختصاصات والتوصيف العام لواجبات
العاملين بها وكيفية التنسيق بين الوحدات التابعة له.
ً
إصدار القرارات الداخلية التي يقتضيها حسن سير العمل في وكالة الكلية ووحداتها وفقا لألنظمة واللوائح.
تقويم أداء منسوبي الوكالة.
ً
إقرار الصرف من ميزانية وعهدة الوكالة وفقا للوائح املنظمة.
اعتماد اإلجازة االعتيادية واالضطرارية ملنسوبي الوحدات التابعة للوكالة.

-5الوحدات التابعة لوكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي:
• وحدة الدراسات العليا:
تختص هذه الوحدة بتشجيع االلتحاق بالدراسات العليا لخريجي الجامعات املحلية والوافدين وتطوير قدرات أعضاء هيئة
التدريس والهيئات املعاونة في مجال الدراسات العليا لتحقيق جودة األداء العلمي والبحثي.
• وحدة البحث العلمي:
تختص هذه الوحدة برفع كفاءة وفاعلية الكلية كأحد املراكز البحثية املتميزة التي تعمل على تنمية املشاركة والتعاون مع
املؤسسات واملراكز التعليمية والبحثية ومؤسسات املجتمع على املستوى املحلى واإلقليمي والعالمي .وتعمل أيضا على تطوير
مجاالت جديدة ومبتكرة للبحوث في التخصصات النادرة واملتميزة.
• وحدة املعيدين واملبتعثين:
تختص هذه الوحدة باستيفاء احتياجات األقسام من املعيدين والتأكد من ابتعاثهم إلى الجامعات ذات املستويات الراقية
والتصنيف العالمي املتميز وذلك لتحقيق مستوي رفيع من األداء املستقبلي ألعضاء هيئة التدريس.
• وحدة استقطاب أعضاء هيئة التدريس والباحثين:
تختص هذه الوحدة باستقطاب أعضاء هيئة التدريس والباحثين املتميزين في التخصصات املختلفة مما يؤدى إلى تطوير
األداء األكاديمي ويساعد على زيادة معدالت نشر البحوث العلمية وحضور املؤتمرات العلمية.
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للطالبات22:

تعريف:
هي عضوة هيئة التدريس املكلفة باإلشراف على العملية التعليمية واألكاديمية والبحثية واإلدارية واملالية ،واملسؤولة عن
تنظيم العمل في الكلية في أقسام الطالبات وتسيير شؤونها بما يقتضيه صالح العمل وفق لوائح وأنظمة مجلس التعليم
العالي .وتعين وكيلة الكلية من بين عضوات هيئة التدريس السعوديات املتميزات بالكفاءات العلمية واإلدارية بقرار من معالي
مدير الجامعة ً
بناء على ترشيح من عميد الكلية أو املعهد وبالتنسيق مع املشرفة على (عميدة) املركز.
االرتباط:
ترتبط بعميد الكلية كما أنها من أعضاء مجلس الكلية.
مهام وكيلة الكلية للطالبات:
 -1اإلشراف على تنفيذ الخطة اإلستراتيجية وخطة ضمان الجودة للكلية فيما يخص الطالبات.
 -2إدارة شؤون الكلية التعليمية والبحثية واإلدارية واملالية والثقافية فيما يخص الطالبات.
 -3تنسيق وتطوير عالقات الكلية داخل وخارج الجامعة فيما يخص الطالبات.
 -4اإلشراف على توفير كل متطلبات الكلية التعليمية والبحثية واإلدارية واملالية فيما يخص الطالبات.
 -5اإلشراف على أداء األقسام األكاديمية.
 -6املحافظة على ممتلكات الكلية الثابتة واملنقولة.
 -7العمل على تحسين الصورة الذهنية للكلية.
 -8اإلشراف على تخطيط وإعداد ميزانية الكلية.
 -9تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الكلية فيما يخص قسم الطالبات.
ً
ً
 -10العمل على تطوير العمل في أقسام الطالبات إداريا وأكاديميا في أقسام الطالبات.
 -11تنسيق وتنظيم العالقة اإلدارية والتنظيمية مع عميد ووكالء ورؤساء أقسام الكلية كل في مجال اختصاصه الوظيفي
بما يخص أقسام الطالبات.
 -12إعداد تقارير دورية شاملة عن سير الدراسة واألداء الوظيفي في أقسام الطالبات وتقديمها إلى عميد الكلية.
 -13متابعة تحديث موقع الكلية فيما يخص وكالتها والوحدات اإلدارية التابعة لها.
 -14تنفيذ ما يكلفها به عميد الكلية من أعمال.
صالحيات وكيلة الكلية للطالبات:
ً
 -1املوافقة على اعتذار الطالبات عن الفصل الدراس ي وفقا للوائح واألنظمة.
ً
 -2املوافقة على تحويل الطالبات من تخصص إلى آخر ومن وإلى الكلية وفقا للوائح واألنظمة.
 -3اعتماد الجداول الدراسية املقدمة من األقسام األكاديمية بالكلية.
 -4تشكيل واعتماد لجان النشاطات الطالبية بالكلية.
 -5إقرار زيادة عدد الطالبات في الشعب أو تقسيم الشعب بالتنسيق مع األقسام املعنية وعمادة القبول والتسجيل بما ال
يجاوز السعة املثلى للشعبة.
 -6املوافقة على طلبات التمديد وإعادة القيد واالختبارات البديلة حسب اللوائح املنظمة لذلك وصالحيات التفويض.
 22راجع :الدليل اإلرشادي للمهام التنظيمية ملنسوبي كلية العلم اإلدارية من أكاديميين وإداريين ،سبق ذكره .ص .6 .وأيضا :الهيكل التنظيمي لكلية
العلوم االدارية ،سبق ذكره ،ص .ص.32 - 29 .
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 -7املوافقة على قوائم الحرمان والرفع بها حسب اللوائح املنظمة لذلك وصالحيات التفويض.
ً
 -8البت في قضايا األعذار الطالبية حسب الحاجة إلى ذلك وفقا للوائح واألنظمة.
 -9ترشيح مشرفات الوحدات واألقسام التابعة لها والتوصية باختيارهن وتعيينهن.
 -10مخاطبة الجهات ذات العالقة داخل الجامعة في اختصاص ونطاق عمل الوكالة.
ً
 -11إصدار القرارات الداخلية التي يقتضيها سير العمل في وكالة الكلية ووحداتها وفقا لألنظمة واللوائح.
تقويم أداء منسوبات الوكالة.
ِّ -12
 -13اعتماد اإلجازة االعتيادية واالضطرارية ملنسوبات الوحدات التابعة للوكالة.
ً
 -14إقرار الصرف من ميزانية وعهدة الوكالة وفقا للوائح املنظمة.
 -15املشاركة في اختيار وكيالت األقسام بالتنسيق مع رئيس القسم املعني وعميد الكلية.
 -16املوافقة على حضور عضوات هيئة التدريس للمؤتمرات داخل وخارج اململكة حسب األنظمة واللوائح الخاصة بتفويض
الصالحيات.
 -17التوصية باإلجازات االستثنائية لعضوات هيئة التدريس بحسب اللوائح واألنظمة.
 -18املوافقة على قطع اإلجازة لعضوات هيئة التدريس والرفع بذلك للجهات املعنية.
 -19املوافقة على طلب الجهات الحكومية باالستعانة بعضوات هيئة التدريس في إلقاء املحاضرات واالشتراك في الندوات
واملؤتمرات بما ال يؤثر على أدائهن في الجامعة بعد التنسيق مع عميد الكلية واملشرف العام على كليات البنات.
 -20املوافقة على اإلجازات االضطرارية والعادية ملوظفات الكلية.
 -21النظر في شكاوى وتأديب الطالبات بالتنسيق مع وكيالت األقسام ووحدة الشؤون األكاديمية.
الوكاالت املساعدة التابعة لوكيلة الكلية للطالبات- :
• مساعدة الوكيلة للشئون املالية واإلدارية (الحقا):
ً
يتم تعيينها بقرار من معالي مدير الجامعة بترشيح من العميد بناء على توصية من وكيلة الكلية للطالبات وتختص بمتابعة
األعمال املالية واإلدارية بالكلية بالتنسيق مع مدير إدارة الكلية وعليها نفس املهام ولها نفس الصالحيات املخولة له وتتبعها
الوحدات التالية:
 وحدة الشؤون املالية. وحدة االتصاالت اإلدارية. املستودع. وحدة الخدمات املساندة.• مساعدة الوكيلة للشئون األكاديمية(الحقا):
يتم تعيينها بقرار من معالي مدير الجامعة بترشيح من العميد ً
بناء على توصية من وكيلة الكلية للطالبات وتختص بمتابعة
الشئون األكاديمية بالكلية بالتنسيق مع وكيل الكلية للشئون األكاديمية وعليها نفس املهام ولها نفس الصالحيات املخولة له
وتتبعها الوحدات التالية:
 وحدة شؤون الطالبات. وحدة الحقوق الطالبية. وحدة االختبارات. وحدة األنشطة الطالبية. وحدة التوجيه واإلرشاد.الصفحة  31من 71
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• مساعدة الوكيلة للدراسات العليا والبحث العلمي(الحقا):
يتم تعيينها بقرار من معالي مدير الجامعة بترشيح من العميد ً
بناء على توصية من وكيلة الكلية للطالبات وتختص بمتابعة
شئون الدراسات العليا والبحث العلمي بالكلية بالتنسيق مع وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي وعليها نفس املهام
ولها نفس الصالحيات املخولة له وتتبعها الوحدات التالية:
 وحدة الدراسات العليا. وحدة البحث العلمي. وحدة املعيدين واملبتعثين. وحدة استقطاب عضوات هيئة التدريس والباحثات.• مساعدة الوكيلة للتطوير والجودة (الحقا):
يتم تعيينها بقرار من معالي مدير الجامعة بترشيح من العميد ً
بناء على توصية من وكيلة الكلية للطالبات وتختص بمتابعة
شئون التطوير والجودة بالكلية بالتنسيق مع وكيل الكلية للتطوير والجودة وعليها نفس املهام ولها نفس الصالحيات املخولة
له وتتبعها الوحدات التالية:
 وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي. وحدة تطوير املهارات. وحدة الوثائق واملعلومات. وحدة خريجات الكلية. -مركز (وحدة) تقنية املعلومات.
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ثامنا:
ٍ

مدير اإلدارة23:

تعريف:
هو الشخص الذي يختص باإلشراف املباشر على الشؤون املالية واإلدارية في الكلية.
االرتباط:
يرتبط بعميد الكلية.
مهام مدير اإلدارة:
 .1العمل على تطبيق لوائح وأنظمة الشؤون اإلدارية واملالية في الجامعة ،على مستوى الكلية.
 .2اإلشراف على ومتابعة تنفيذ األعمال اإلدارية للوحدات التابعة لإلدارة.
 .3اإلشراف على حسن سير العمل في اإلدارة وتطويره.
 .4اإلشراف على الشؤون املالية والعهد املخصصة لإلدارة وفق اللوائح واألنظمة.
 .5اإلشراف على سرعة تأمين مشتريات الكلية من املتطلبات العاجلة.
 .6اإلشراف على األعمال الخاصة بطلبات املتعاقدين في الكلية فيما يخص الجوازات (اإلقامة والتأشيرات وتذاكر السفر).
 .7اإلشراف على منشآت الكلية مع الجهات ذات العالقة ووضع الخطط ملتابعة صيانتها ونظافتها.
ً
 .8متابعة تهيئة وتجهيز القاعات الدراسية واإلشراف على صيانتها دوريا.
 .9تكليف من يلزم لالتصال بالجهات املختصة بإصالح األعطال الطارئة التي تحدث في الكلية ومتابعتها.
 .10اإلشراف املباشر على توزيع املكاتب بالكلية ،وتنسيق برامج استخدام القاعات وبقية املرافق بما يتيح حسن استخدامها.
 .11التبليغ عن مباشرة جميع منسوبي الكلية ،وعن تركهم العمل.
 .12تنظيم اإلجازات العادية ملنسوبي الكلية من اإلداريين والفنيين واملستخدمين والعمال.
 .13اإلشراف على سجالت الحضور والغياب ملنسوبي الكلية من اإلداريين والفنيين.
 .14إعداد التقرير السنوي وتقارير دورية ألعمال اإلدارة والوحدات التابعة لها ورفعه إلى عميد الكلية.
 .15تنفيذ ما يكلفه به العميد من أعمال أو الوكيلة بالنسبة لقسم الطالبات.
صالحيات مدير اإلدارة:
 .1الرد على جميع املعامالت الواردة إليه من جميع الوحدات اإلدارية بالجامعة.
ً
 .2اعتماد طلبات الشراء والتوقيع عليها وفقا لألنظمة املتبعة.
 .3التوقيع على مذكرات الفحص واالستالم.
 .4اإلذن بالصرف من مستودع الكلية.
 .5حفظ سجالت العهد الخاصة بالكلية ومتابعتها.
 .6املصادقة على الكفاالت املطلوبة من املتعاقدين عند السفر ،واعتمادها للجهة املختصة.
ً
 .7اعتماد شهادات التعريف (وليس شهادة خبرة) ملنسوبي الكلية من غير أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وفقا للنظام.
 .8اعتماد محاضر التسليم واالستالم وطلبات صرف املواد ونقل العهدة.
 .9اعتماد إجازات جميع منسوبي الكلية من اإلداريين والفنيين والباحثين بعد موافقة رئيسهم املباشر.
 .10التوقيع على إخالء الطرف ملن ينتهي عمله في الكلية.
 .11التوصية بتكليف من تقتض ي مصلحة العمل تكليفه بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وفق األسس النظامية.
 23راجع :الدليل اإلرشادي للمهام التنظيمية ملنسوبي كلية العلم اإلدارية من أكاديميين وإداريين ،سبق ذكره .ص.9 .
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.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22

التوقيع على خطابات تحويل موظفي وعمال الكلية للكشف الطبي.
اعتماد البيانات الخاصة بانتهاء مهمة االنتداب ملنسوبي الكلية من اإلداريين والفنيين والباحثين.
اعتماد املراسالت املتعلقة بالجهات الحكومية الستكمال إجراءات املوظفين.
ً
التوصية بالجزاءات اإلدارية على منسوبي اإلدارة وفقا لألنظمة.
ترشيح موظفي الكلية ،من غير أعضاء هيئة التدريس ،لحضور الدورات التدريبية.
التنسيق مع الجهات ذات العالقة داخل الكلية والجامعة في اختصاص عمل اإلدارة ونطاقه.
ً
إصدار القرارات الداخلية التي يقتضيها حسن سير العمل في اإلدارة وفقا لألنظمة واللوائح.
تقييم أداء موظفي اإلدارة.
ً
إقرار الصرف من ميزانية وعهدة اإلدارة وفقا للوائح املنظمة.
الرفع باحتياجات الكلية من املوارد البشرية واملالية والتجهيزات املختلفة.
متابعة عمليات الصيانة والتركيبات في الكلية.

الوحدات التابعة

ملدير اإلدارة24:

مساعد مدير االدارة- :
تختص هذه الوظيفة بما يلي- :
 يتولى ش ــؤون اإلدارة في حال عدم تواجد مدير االدارة.
 متابعة أعمال جميع الوحدات حسب الصالحيات املمنوحة له من قبل مدير اإلدارة.
 متابعة حفظ امللفات املتعلقة بمنسوبي الكلية من أكاديميين وإداريين وتحديثها بكافة املعامالت الخاصة بهم من تعيين
وترقية وبدالت وتعويضات وإجازات وإنهاء خدمات.
 متابعة سير العمل وسرعة إنجازه والرفع باملالحظات ملدير االدارة.
 متابعة حضور وانصراف موظفي الكلية والرفع بذلك إلى مدير اإلدارة.
 اعداد الرد على كافة املعامالت الخاصة بالنواحي اإلدارية حسب توجيه مدير االدارة.
 إعداد خطابات االرتباطات املالية.
 متابعة وتوزيع طالب التشغيل لالستفادة منهم في العمل.
 استكمال جميع األوراق والنماذج التي تخص طالب التشغيل والرفع بها ملدير االدارة.
 متابعة تنفيذ الخطط ودراسة جوانب القصور والضعف والرفع ملدير اإلدارة عن كل ما يتعلق بتحقيق األهداف املنشودة.
 أي مهام يتم تكليفه بها من قبل االدارة.
وحدة شئون الطالب- :
تختص هذه الوحدة بما يلي- :
 وضع االعالنات الخاصة بالطالب من مواعيد القبول والتحويل واالضافة والحذف واالعتذار وكل ما يخص الطالب.
 استقبال طلبات وشكاوى واعذارالطالب وتحويلها الكترونيا لرؤساء ومنسقي االقسام.
 معاونة لجان النشاط الطالبي في حدود االختصاص واالستفادة من لجان النشاط الطالبي في توجيه وإرشاد الطالب.
 جمع البيانات نهاية كل فصل دراس ي عن الطالب املتفوقين دراسيا لعمل لوحة الشرف.

 24التقرير السنوي لكلية العلوم اإلدارية( .وحدة التطوير والجودة بكلية العلوم اإلدارية جامعة نجران ،نجران1435 ،هـ) ،ما يتعلق بالشئون اإلدارية.
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 التنسيق مع ادارة الكلية ولجنة النشاط لعمل حفل استقبال للطالب الجدد وحفل تكريم للطالب املتفوقين واملتخرجين.
 مساعدة الطالب في طباعة جميع النماذج (نموذج تقرير طبي -السجل االكاديمي -نماذج التخفيض -اخالء الطرف).
 عمل قاعدة بيانات تخص الطالب من حيث األعداد واملتخرجين في كل فصل دراس ي.
 أي مهام يتم تكليفها بها من قبل االدارة.
وحدة شئون أعضاء هيئة التدريس- :
تختص هذه الوحدة بما يلي- :
 التنسيق الستقبال أعضاء هيئة التدريس الجدد مع اإلدارات املعنية.
 استكمال جميع اإلجراءات والنماذج واالوراق ألعضاء هيئة التدريس الجدد ومتابعة إنهائها مع شئون أعضاء هيئة التدريس
والرفع باملباشرات.
 متابعة جميع املستحقات املالية ألعضاء هيئة التدريس واملوظفين بالكلية.
 متابعة استالم وتسليم الجوازات في حال سفر وعودة أعضاء هيئة التدريس.
 متابعة تجديد االقامات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس.
 عمل قاعدة بيانات ألعضاء التدريس وموظفي الكلية.
 عمل ملفات خاصة بكل قسم من أقسام الكلية تضم أي بيانات عن أعضاء هيئة التدريس بالقسم.
 تنظيم املناسبات واألنشطة الثقافية واالجتماعية والترفيهية املوجهة ألعضاء هيئة التدريس واملوظفين بالكلية.
 القيام بأي مهام يتم تكليفها بها من قبل االدارة.
وحدة العهد واملستودع- :
تختص هذه الوحدة بما يلي- :
 اإلشراف على كافة إجراءات استالم وتسليم املستلزمات املستهلكة والدائمة من مستودع الجامعة والجهات املوردة.
 صرف األدوات املستهلكة والدائمة ملنسوبي الكلية واألقسام بعد اعتمادها من مدير اإلدارة.
 صرف األجهزة واالحتياجات لكافة الوحدات بالكلية بعد موافقة مدير االدارة.
 التوصية بتوفير االحتياجات العاجلة.
 متابعة تأمين طلبات صرف الخاصة بالكلية من مستودعات الجامعة املركزية ،والتسيق معهم في كافة األمور ذات العالقة.
 إعداد تقارير احتياجات املستودع والبيانات الالزمة.
 إعداد البيانات الالزمة لجرد املستودع من املصروفات واالحتياجات.
 متابعة العهد وحفظها في امللفات.
 إرجاع جميع العهد الدائمة للمستودع بعد االنتهاء منها وإخالء طرف املستفيد أو انتهاء صالحيتها.
 اإلشراف على نقل العهد بين منسوبي الكلية والرفع إلدارة املخزون بذلك.
 اعتماد إخالء الطرف فيما يتعلق بمستودع الكلية
 القيام بأي مهام يتم تكليفها بها من قبل االدارة.
وحدة النسخ- :
تختص هذه الوحدة بما يلي- :
 نسخ جميع الخطابات املتعلقة بالكلية بأقسام الكلية ووحداتها.
 القيام بأي مهام يتم تكليفها بها من قبل االدارة.
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وحدة االتصاالت االدارية- :
تختص هذه الوحدة بما يلي- :
 استالم وارسال املعامالت عن طريق نظام االتصاالت االدارية.
 ارشفة امللفات الخاصة بالكلية وعمل ملفات جديدة.
 الرد على استعالم املراجعين بشأن املعامالت.
 القيام بأعمال طباعة محضر مجلس الكلية.
 طباعة الخطابات الخاصة بمجلس الكلية وارسالها للجهات املعنية.
 القيام بأي مهام يتم تكليفها بها من قبل االدارة.
وحدة الدعم الفني ومعامل الحاسب- :
تختص هذه الوحدة بما يلي- :
 االشراف على تجهيز القاعات واملكاتب واملكتبة ومعامل الحاسب اآللي وبقية مرافق الكلية.
 االشراف على تجهيز وتامين األجهزة واملعدات املكتبية بالكلية من خالل مستودع الجامعة اوعن طريق السلف املتاحة.
 تفعيل اسم املستخدم ملنسوبي الكلية الجدد وربطهم بالشبكة عن طريق التواصل مع ادارة تقنية املعلومات.
 االشراف اليومي على اعمال النظافة بالكلية.
 متابعة تركيب طفايات الحريق ووحد ة االطفاء صناديق املعالجة الطارئة ومتابعة تركيب اللوحات االرشادية.
 القيام بأي مهام يتم تكليفها بها من قبل االدارة.
وحدة االمن والسالمة- :
تختص هذه الوحدة بما يلي بتحقيق األمن والسالمة على مستوى الكلية للمنشآت واألفراد وكل ما تتطلبه وظيفتها ،بالتنسيق
مع إدارة األمن والسالمة فيما يتعلق بتنفيذ الخطط وتوفير املستلزمات وتحقيق األهداف املرسومة .هذ ،مع القيام بأي مهام
يتم تكليفها بها من قبل االدارة.
وحدة الشؤون املالية- :
تختص هذه الوحدة بتنظيم األعمال املالية بالكلية .ومتابعة سلف الكلية ومنسوبيها ومتابعة تسديدها ،إضافة إلى استالم
وصرف مستحقات منسوبي الكلية من اإلدارة املالية .هذ ،مع القيام بأي مهام يتم تكليفها بها من قبل االدارة.
وحدة الصيانة والخدمات املساعدة- :
تختص هذه الوحدة بإنهاء املعامالت الخاصة في إدارات الجامعة الرئيسية واألجهزة الحكومية املختلفة كالجوازات واملرور
وغيرها .كما تختص بالنقل من الكلية وإليها واعمال الصيانة والتصوير والحاسب االلي والوحدة الطبية  ....الخ.
 متابعة أعمال الصيانة في أقسام الكلية املختلفة.
 متابعة أعمال النظافة اليومية والوقائية.
 اإلشراف على أعمال الصيانة الداخلية من كهرباء وسباكة ومفاتيح وأقفال والتعديالت في فراغات الكلية.
 الرفع ملدير االدارة بأعمال الصيانة التي تحتاجها جميع مرافق الكلية
 التنسيق مع اإلدارة العامة للصيانة بالجامعة فيما يخص الكلية.
 اإلشراف على تجهيز القاعات املخصصة للدورات والندوات بالكلية.
 اإلشراف على تنظيم أعمال التحميل والتنزيل والنقل بالتنسيق مع إدارة املستودعات بالكلية.
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 متابعة صيانة آالت التصوير بالكلية.
 متابعه اللوحات اإلعالنية واملوافقة على اإلعالنات وإزالة اإلعالنات املخالفة أو املنتهية.
 توفير التموين الالزم خالل إقامة الحفالت واالجتماعات.
 اإلشراف على الخدمات العامة بالكلية.
 القيام بأي مهام يتم تكليفها بها من قبل االدارة.
وحدة مكتبة الكلية- :
تختص هذه الوحدة بمتابعة مكتبة الكلية وتوفير الكتب لها وتنظيم ما يتعلق بها من أنشطة ،بالتنسيق مع عمادة شئون
املكتبات .هذ ،مع القيام بأي مهام يتم تكليفها بها من قبل االدارة.
سكرتير عميد الكلية- :
 تنظيم مواعيد عميد الكلية ،واإلعداد لالجتماعات واملقابالت وتسجيل مواعيدها.
 تحضير مقر االجتماع املتعلق بالعميد أو الذي وجه به ،وإبالغ املنسوبين.
 استقبال املراجعين والزوار وتنظيم دخولهم على العميد.
 عرض البريد اليومي على العميد.
 ترتيب امللفات واألوراق الخاصة بمكتب العميد.
 صياغة وطباعة الخطابات والرسائل الخاصة بالعميد ومتابعة إرسالها.
 تبليغ الرسائل الهاتفية والشفوية والكتابية من العميد ملنسوبي الكلية في مواعيدها.
 تبليغ األقسام العلمية والوحدات اإلدارية بما يوجه به العميد من تعليمات.
 حجز ومتابعة رحالت سفر العمل للعميد.
 إنجاز أعمال النسخ والطباعة والتصوير الخاصة بمكتب وكيل الكلية املعني.
 القيام بما يوكل له من األعمال ذأت العالقة بطبيعة العمل التي يكلف بها من قبل عميد الكلية ،وادارة الكلية.
سكرتير وكيل الكلية:
 تنظيم مواعيد وكيل الكلية ،املعني ،واإلعداد لالجتماعات واملقابالت وتسجيل مواعيدها.
 استقبال املراجعين وتنظيم مقابلتهم للوكيل املعني.
 استالم املعامالت الخاصة بمكتب الوكيل املعني ،وكذلك رسائل البريد ،وعرضها علي الوكيل املعني لالطالع والتوجيه.
 الرد على املكاملات الهاتفية واتخاذ الالزم نحوها.
 إنجاز أعمال النسخ والطباعة والتصوير الخاصة بمكتب وكيل الكلية املعني.
 تنظيم وحفظ ملفات مكتب وكيل الكلية املعني.
 تبليغ الرسائل الهاتفية والشفوية والكتابية من الوكيل املعني في مواعيدها.
 تبليغ األقسام العلمية والوحدات اإلدارية بما يوجه به الوكيل املعني من تعليمات.
 القيام بما يوكل له من األعمال ذأت العالقة بطبيعة العمل التي يكلف بها من قبل وكيل الكلية ،املعني ،وادارة الكلية.
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سكرتير وحدة التطوير والجودة بالكلية:
 القيام بجميع أعمال السكرتارية الخاصة بالوحدة.
 استقبال املعامالت والتعاميم وعرضها على مشرف /مشرفة الوحدة.
 تسجيل وحفظ صورة من املعامالت والتعاميم الصادرة.
 أرسال املعامالت وتمرير التعاميم الصادرة على أقسام الكلية.
 استقبال االتصاالت الهاتفية وتدوين بيانات املتصلين.
 تصوير األوراق واملستندات كلما إستدعى األمر.
 تنظيم االجتماعات وما يتطلبها من (تجهيز قاعة االجتماعات-توجيه الدعوة للمنسوبين /املنسوبات-تدوين املالحظات في
االجتماع-كتابة محضر االجتماع
 تجهيز املكان املالئم لحفظ امللفات وتصنيف وفهرسة امللفات.
 حفظ املوضوعات في امللفات الخاصة بها.
 طلب املواد واملستلزمات ،ورفع بالغات الصيانة واألعطال ،وإعداد طلب الشراء لألجهزة واألدوات الغير متوفرة في الوحدة،
واستالم املواد واملستلزمات املطلوبة.
 القيام بأعمال التحرير ومعالجة البيانات والنصوص.
 القيام بما يوكل له من األعمال ذأت العالقة بطبيعة العمل.
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اجلزء الثاني :القسم العلمي
قررت املادة الحادية واألربعون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات أنه" :يكون لكل قسم من أقسام الكليات واملعاهد
مجلس قسم يتألف من أعضاء هيئة التدريس فيه ،ولكل قسم صالحيات في الشؤون العلمية واملالية واإلدارية في حدود هذا
النظام ولوائحه" 25.وسنفصل فيما يلي املهام والصالحيات املتعلقة بالقسم العلمي ورئيسه وبقية الوظائف داخل القسم- :
ا
أوال :مجلس القسم:
تعريف:
نصت املادة الثانية واألربعون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات على أنه" :يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه
مرة كل شهر على األقل ،وال يصح االجتماع إال بحضور ثلثى أعضائه وتصدر قراراته باألغلبية املطلقة ألصوات األعضاء
الحاضرين وعند التساوي يرجع الجانب الذي فيه الرئيس .وتعتبر قرارات املجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من عميد
ً
الكلية أو املعهد خالل خمسة عشر يوما من تاريخ وصولها إليه ،فإذا بقي املجلس على رأيه يحال القرار املعترض عليه إلى
مجلس الكلية وللمجلس صالحية للبت فيه" .وعليه ،يتألف مجلس القسم من أعضاء هيئة التدريس فيه ،وتكون له
صالحيات في الشؤون األكاديمية ،وما اتصل بها ،في حدود النظام واللوائح26.
تنظيم املجلس:
 -1يجتمع مجلس القسم مرة كل شهر على األقل ،وال يصح االجتماع إال بحضور ثلثي أعضائه.
 -2يرأس املجلس رئيس القسم األكاديمي او الوكيل في حالة غيابه وتصدر قرارات املجلس باألغلبية املطلقة ألصوات األعضاء
الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ً
 -3تعتبر قرارات املجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من عميد الكلية أو املعهد خالل ( )15خمسة عشر يوما من تاريخ
وصولها إليه .وإذا اعترض عليها أعادها إلى مجلس القسم مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد فإذا بقي املجلس على
رأيه يحال القرار املعترض عليه إلى مجلس الكلية للبت فيه.
مهام املجلس:
نصت املادة الثالثة واألربعون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات على أن " :يقترح مجلس القسم على مجلس الكلية
خطة الدراسة ،واملناهج الدراسية ،والكتب املقررة ،واملراجع ،ويقترح تعيين أعضاء هيئة التدريس واملحاضرين واملعيدين
وترقياتهم ،كما يقوم بدراسة مشروعات البحوث العلمية ،وبتوزيع املحاضرات والتمرينات واألعمال التدريبية على أعضاء
هيئة التدريس واملعيدين وتنظيم أعمال القسم وتنسيقها .ويتولى كل قسم تدريس املقررات التي تدخل في اختصاصه بعد
إقرارها من مجلس الجامعة .وملجلس القسم تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه ".وعليه يمكن تفصيل مهام
مجلس القسم كاآلتي27- :
 -1التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس واملعيدين واملحاضرين وإعارتهم ونديهم وترقياتهم ،بعد اختياره لجنة من أعضاء
مجلس القسم األعلى مرتبة علمية إلبداء رأيها على أسس علمية وتقديمها للمجلس للتصويت عليه.
 -2التوصية بإقرار خطط الدراسة أو تعديلها.
 25أنظر :نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ،سبق ذكره ،أقسام الكليات واملعاهد ،املادة الحادية واألربعون ،ص.47 .
 26أنظر :نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ،املصدر السابق ،أقسام الكليات واملعاهد ،املادة الثانية واألربعون ،ص .ص.48 ،47 .
 27أنظر :نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ،املصدر السابق ،أقسام الكليات واملعاهد ،املادة الثالثة واألربعون ،ص .48 .أيضا :الهيكل التنظيمي
لكلية العلوم االدارية ،سبق ذكره ،ص .ص.44-38 .
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 -3التوصية بإقرار البرامج واملناهج الدراسية والكتب املقررة واملراجع في القسم.
 -4تشجيع أعضاء القسم على إعداد الكتب والبحوث العلمية ،وتنسيقها ،والعمل على نشرها.
 -5اقتراح أسماء أشخاص غير متفرغين من ذوي املكانة العلمية البارزة للقيام بالتدريس أو اإلشراف على البحوث والرسائل
العلمية.
 -6االقتراح والتوصية باالستعانة بمتخصصين بصفة زائرين ،من السعوديين وغيرهم ،ملدة محددة للتدريس في القسم.
 -7الرفع ملجلس الكلية بتقرير عن حالة املبتعثين في دراستهم بعد مض ي نصف املدة.
 -8رفع تقرير سنوي مفصل عن وضع االبتعاث في القسم إلى مجلس الكلية بعد إقراره.
 -9اقتراح ضوابط القبول والتحويل من القسم وإليه.
 -10اقتراح الخطط الالزمة للدراسات العليا وضوابط القبول بالقسم.
 -11النظر في التقرير املقدم عن إنجازات عضو هيئة التدريس خالل التفرغ العلمي.
 -12تلقي تقارير عن التدريب العملي من أعضاء هيئة التدريس املكلفين به وفقا لتخصص كل منهم.
 -13النظر فيما يحيله إليه مجلس الكلية أو رئيسه أو وكالؤها للدراسة وإبداء الرأي.
 -14تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضاء هيئة التدريس.
صالحيات املجلس:
الشؤون األكاديمية:
 -1التوصية بدراسة الطالب ملقررات دراسية إذا أنهى الطالب املقررات املطلوبة للتخرج وكان معدله أقل من املطلوب لرفع
معدله التراكمي ،وذلك في حالة نجاحه في املقررات ورسوبه في املعدل.
 -2تشكيل لجان من بين أعضائه أو من غيرهم.
 -3اقتراح درجة األعمال الفصلية بما ال يقل عن  30درجة.
 -4التوصية بأن يكون ضمن االختبار النهائي اختبار عملي أو شفوي وتحديد الدرجة التي تخصص لهما.
 -5التوصية باستثناء مقررات الندوات واألبحاث واملقررات العملية من االختبارات والتقديرات وتحديد قياس تحصيل
الطالب في هذه املقررات واملقررات العلمية من اللوائح املحددة لدرجات األعمال الفصلية وطرق احتسابها واللوائح الخاصة
بما يتضمنه االختبار النهائي.
 -6التوصية بتحديد مدة االختبار النهائي بما ال يقل عن ساعة وال يزيد عن ثالث ساعات.
 -7السماح للطالب بناء على توصية مدرس املادة باستكمال متطلبات أي مقرر في الفصل الدراس ي التالي ،ويرصد للطالب في
سجله األكاديمي تقدير غير مكتمل (ل) أو ( )ICوال يحسب ضمن املعدل الفصلي أو التراكمي إال التقدير الذي يحصل عليه
ً
ً
فصال در ً
واحدا ولم يغير تقدير غير مكتمل(ل) أو ( )ICفي سجل
اسيا
الطالب بعد استكمال متطلبات ذلك املقرر ،وإذا أمض ى
الطالب لعدم استكماله يستبدل به تقدير راسب (هـ) أو ( )Fويحسب ضمن املعدل الفصلي والتراكمي.
 -8السماح برصد تقدير (م) أو ( )IPللطالب إذا كان املقرر يتطلب أكثر من فصل دراس ي ،وبعد انتهاء الطالب من دراسة
املقرر يمنح التقدير الذي حصل عليه ،وإذا لم يستكمل املقرر في الوقت املحدد فيجوز للمجلس املوافقة على رصد تقدير
غير مكتمل (ل) أو ( )ICفي سجل الطالب.
 -9التوصية بمعادلة املقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة.
 -10التوصية بتشكيل لجان مراجعة النظير لالختبارات.
 -11التوصية بتشكيل لجنة لتقييم العملية التدريسية ألعضاء هيئة التدريس.
 -12اعتماد توزيع املحاضرات والتمارين واألعمال على أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
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 -13التوصية بصرف تذكرة سفر بالدرجة السياحية وملرة واحدة خالل املرحلة الدراسية الواحدة إذا كان البرنامج األكاديمي
للطالب يتطلب سفرة خارج مدينة الدراسة.
شؤون أعضاء هيئة التدريس:
شؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديين:
 -1التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس.
 -2التوصية بتعيين املحاضرين واملعيدين ومدرس ي اللغة ومساعدي الباحثين.
 -3التوصية بالتعيين على رتبة أستاذ مساعد من دون اشتراط الحصول على درجة الدكتوراه في التخصصات التي ال تمنح
فيها درجة الدكتوراه وفق الضوابط املحددة في نظام ولوائح التعليم العالي.
 -4التوصية بترقية عضو هيئة تدريس وترشيح عدد من املحكمين املتخصصين ال يقل عن ثمانية.
 -5التوصية بصرف بدل وحدات تدريسية إذا زاد عدد الوحدات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم عن
النصاب املقرر.
 -6التوصية بحصول عضو هيئة التدريس على إجازة تفرغ علمي ملدة عام دراس ي بعد مض ي خمس سنوات من تعيينه أو
تمتعه بإجازة تفرغ علمي سابقة ،أو ملدة فصل دراس ي واحد بعد مض ي ثالث سنوات من تعيينه أو تمتعه بإجازة تفرغ علمي
سابقة.
 -7التوصية بقبول تقارير التفرغ العلمي ألعضاء هيئة التدريس.
 -8التوصية باملوافقة على عمل عضو هيئة التدريس بصفة مستشار غير متفرغ في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو
املنظمات اإلقليمية أو الدولية.
 -9التوصية باملوافقة على مشاركة عضو هيئة التدريس في املؤتمرات والندوات التي تعقد داخل اململكة وخارجها.
 -10التوصية بندب عضو هيئة التدريس ومن في حكمه للعمل لدى الجهات الحكومية.
 -11التوصية بإعارة خدمات عضو هيئة التدريس ومن في حكمه.
 -12التوصية بإيفاد عضو هيئة التدريس في مهمة علمية خارج مقر الجامعة.
 -13التوصية بإيفاد عضو هيئة التدريس للتدريس خارج اململكة.
 -14التوصية بالسماح لعضو هيئة التدريس بالسفر إلجراء بحوث في جامعة غير جامعته خالل العطلة الصيفية.
 -15التوصية بقبول استقالة عضو هيئة التدريس ومن في حكمه أو إحالته إلى التقاعد املبكر بناء على طلبه.
 -16التوصية باالستعانة بأساتذة غير متفرغين ملدة ال تزيد عن سنتين قابلة للتجديد.
 -17التوصية بمنح األستاذ غير املتفرغ مكافأة تعادل أول مربوط الرتبة العلمية التي كان عليها ،فإن لم يكن من أعضاء
هيئة التدريس السابقين فيحدد مجلس الجامعة مقدار املكافأة بما ال يتجاوز أول مربوط رتبة أستاذ مساعد.
 -18التوصية باالستعانة بالكفاءات السعودية املتميزة من خارج الجامعة للقيام بالتدريس.
 -19التوصية بنقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه في نطاق تخصصه العلمي من قسم إلى أخر داخل الكلية.
 -20التوصية بنقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه في نطاق تخصصه العلمي من كلية إلى كلية أخرى في الجامعة.
 -21التوصية بنقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه إلى وظيفة خارج الجامعة.
 -22االشراف ومتابعة رئيس القسم في تنفيذ األنظمة واللوائح وقرارات مجلس القسم
 -23ترفع التوصيات السابقة ،وكل التوصيات غير املنصوص على رفعها لجهة محددة أخرى بالكلية ،إلى مجلس الكلية.
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أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين:
 -1التوصية بتوظيف من تجاوز الحد األعلى للعمر (ستين سنة ميالدية) في حدود عشر سنوات لألساتذة واألساتذة
املشاركين وخمس سنوات لألساتذة املساعدين وثالث سنوات بالنسبة للفئات األخرى.
 -2التوصية بالتعاقد مع اعضاء هيئة التدريس السعوديين أو غير السعوديين.
 -3التوصية بإنهاء عقود املتعاقدين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين أو غير السعوديين.
 -4التوصية باحتساب الخبرات في غير التدريس الجامعي إذا كانت في مجال التخصص وبعد املؤهل العلمي الذي تم التعاقد
معه على أساسه بواقع سنة لكل سنتين.
 -5التوصية بحضور عضو هيئة التدريس مؤتمرا أو ندوة علمية.
شؤون االبتعاث والتدريب:
 -1التوصية بابتعاث املعيدين واملحاضرين والتمديد لهم أو إنهاء بعثاتهم.
 -2التوصية باملوافقة على تغيير املبتعث لتخصصه أو جامعته أو بلد الدراسة.
 -3التوصية بإيقاف مخصصات املبتعث إذا- :
• َّ
غير تخصصه أو جامعته أو مقر دراسته من دون موافقة املجلس.
• لم يستطع أن يواصل الدراسة وفقا للتقارير املتعلقة بسير دراسته.
• خالف األنظمة أو التعليمات أو إمتنع عن تنفيذها.
• لم يحصل على املؤهل املطلوب في املدة املحددة.
• ثبت توقفه عن الدراسة أو ترك مقر الدراسة من دون عذر مقبول.
• طلب إنهاء البعثة والعودة إلى اململكة.

 -4التوصية باملوافقة على الرحلة العلمية للمبتعث.
 -5تكليف املعيد أو املحاضر املبتعث للدراسات العليا في الداخل بأعمال أكاديمية وإدارية على أال يؤثر ذلك على تحصيله
العلمي.
 -6متابعة أوضاع املبتعثين واملتدربين مع لجنة االبتعاث والتدريب.
شؤون الدراسات العليا:
 -1التوصية بإضافة شروط للقبول بمرحلتى املاجستير والدكتوراه.
 -3التوصية بقبول الطالب لدراسة املاجستير أو الدكتوراه في غير مجاله.
 -4التوصية بمنح الطالب فرصة إضافية ال تزيد عن فصلين دراسيين بناء على تقرير من املشرف.
 -5التوصية بمعادلة الوحدات الدراسية التي درسها الطالب املحول من جامعة أخرى معترف بها.
 -6التوصية باملوافقة على االختبارات البديلة واملقررات التي تتطلب دراستها أكثر من فصل دراس ي في مقررات الدراسات
العليا.
 -7التوصية بإجراء اختبار تحريري وشفوي شامل تعقده لجنة متخصصة وفق قواعد محددة لطالب الدراسات العليا بعد
إنهائه جميع املقررات املطلوبة.
 -8التوصية بزيادة إشراف عضو هيئة التدريس على الرسائل العلمية إلى خمس رسائل.
 -9اقتراح تحديد مشرف بديل على الرسالة في حال عدم تمكن املشرف من االستمرار أو وفاته أو انتهاء خدمته بالجامعة.
 -10التوصية بتشكيل لجنة املناقشة على الرسائل العلمية.
 -11املوافقة على تأجيل قبول الطالب على أال تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين.
 -12املوافقة على حذف الطالب لجميع مقررات الفصل الدراس ي.
 -13التوصية بقبول تحويل الطالب إلى الجامعة من جامعة أخرى معترف بها.
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 -14اقتراح مشرفي الرسائل العلمية.
 -15اقتراح املقررات املطلوبة للحصول على الدبلوم واقتراح مسمى الشهادة.
 -16التوصية بإعادة قيد الطالب إذا الغي قيده.
 -17التوصية بكتابة الرسائل الجامعية بلغة غير اللغة العربية مع تقديم ملخص واف باللغة العربية.
 -18التوصية بأن يقوم على األشراف على الرسائل العلمية مشرفون من ذوي الخبرة املتميزة والكفاية العلمية في مجال
البحث من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
 -19ترفع التوصيات واملقترحات السابقة إلى مجلس الكلية.
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ثانيا :رئيس القسم- :
تعريف:
قررت املادة الرابعة واألربعون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات أن" :يعين رئيس القسم من أعضاء هيئة التدريس
السعوديين املتميزين بالكفاءات العلمية واإلدارية بقرار من مدير الجامعة بناء على ترشيح عميد الكلية أو املعهد ،ويكون
ً
التعيين ملدة سنتين قابلة للتجديد وهو املسؤول عن تسيير األمور العلمية واإلدارية واملالية فيه ويقدم للعميد تقريرا عن
أعمال القسم في نهاية كل سنة دراسية"( 28.ويجوز للقسم أن يسمي أحد أعضاء القسم مساعدا لرئيس القسم إذا دعت
الحاجة ووافق مجلس القسم على ذلك).
االرتباط:
يرتبط بعميد الكلية.
مهام رئيس

القسم29:

في الشؤون اإلدارية واملالية:
 .1رئاسة مجلس القسم واإلشراف على تنظيم شؤونه والدعوة لحضور جلساته وتنفيذ قراراته وإرسال محاضر جلساته إلى
عميد الكلية.
 .2تحقيق األهداف والسياسات العليا في الجامعة.
 .3تنفيذ قرارات مجلس الكلية فيما يتعلق بالقسم.
 .4اإلشراف على إعداد الخطط التي يتطلبها حسن سير العمل بالقسم ومتابعة تنفيذها.
 .5اإلشراف على إدارة شؤون القسم التعليمية والبحثية واإلدارية واملالية والثقافية.
ً
ً
 .6اإلشراف على تطوير القسم إداريا وأكاديميا وبحثيا.
 .7تنسيق وتطوير عالقات القسم داخل الجامعة وخارجها.
 .8اإلشراف على توفير كل متطلبات القسم التعليمية والبحثية واإلدارية واملالية.
 .9اإلشراف على رفع مستوى الجودة وتطوير مخرجاتها.
.10تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس القسم.
.11القيام بما يفوض إليه من صالحيات من قبل عميد الكلية.
.12الرفع لعميد الكلية عن كل ما يقع من عضو هيئة التدريس ومن في حكمه من إخالل بالوجبات املطلوبة أو أي مخالفات
أخرى.
.13تقديم تقرير عن سير الدراسات العليا في القسم إلى عميد الكلية وعميد الدراسات العليا في نهاية كل عام دراس ي.
في الشؤون األكاديمية:
 .1تقديم تقرير واف عن الرحلة العلمية للمبتعث إذا كانت داخل اململكة وتحت إشراف القسم ،ورفعه إلى مجلس الكلية.
 .2اإلشراف على سير العملية التعليمية وتنفيذ خططها وتطوير برامجها األكاديمية في القسم.
 .3تطبيق نظم ولوائح الجودة والتقويم واالعتماد األكاديمي.
 .4اإلشراف على مختلف النشاطات الطالبية بالقسم.
 .5مراقبة أداء االمتحانات ،وضبط النظام داخل القسم.
 28أنظر :نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ،سبق ذكره ،أقسام الكليات واملعاهد ،املادة الرابعة واألربعون ،ص.48 .
 29أنظر :الهيكل التنظيمي لكلية العلوم االدارية ،سبق ذكره ،ص .ص.46-44 .
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 .6اإلشراف على عملية التطوير األكاديمي لبرامج القسم.
 .7إعداد تقرير سنوي شامل عن سير الدراسة واألداء األكاديمي واإلداري والبحثي في القسم ورفعه إلى عميد الكلية.
 .8العمل على استقطاب أعضاء هيئة التدريس بالقسم.
 .9رفع تقرير لجنة مناقشة الرسائل العلمية إلى عميد الدراسات العليا في مدة ال تتجاوز ثالثة أسابيع من تاريخ املناقشة.
.10اقتراح عضو هيئة تدريس غير عضو هيئة تدريس املقرر الدراس ي ليضع أسئلة االختبار النهائي للمقرر عند اقتضاء
الحاجة.
صالحيات رئيس القسم:
 .1التوصية بأن يتم تصحيح أسئلة االختبار النهائي عن طريق عضو هيئة تدريس غير عضو هيئة تدريس املقرر أو أن يشرك
ً
متخصصا أو أكثر في التصحيح.
معه
 .2املصادقة على كشوف الدرجات بعد موافقة أو تفويض مجلس القسم.
ً
 .3إصدار القرارات الداخلية التي يقتضيها حسن سير العمل بالقسم وفقا لألنظمة واللوائح.
 .4توزيع العبء الدراس ي على أعضاء هيئة التدريس.
 .5التوصية بصرف بدل التعليم ألعضاء هيئة التدريس
 .6إعداد تقارير األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس.
 .7التوصية بصرف االستحقاقات للعمل خارج الدوام ملنسوبي القسم.
 .8التوصية بالتكليف بالعمل خارج دوام ملنسوبي القسم.
 .9التوصية بحضور منسوبي القسم الدورات التدريبية داخل الجامعة وخارجها.
.10التنسيق مع لجنة االبتعاث والتدريب في متابعة أوضاع املبتعثين واملتدربين.
.11التوصية بالتمديد ألعضاء هيئة التدريس السعوديين بعد انتهاء الخدمة وعرضها على مجلس القسم.
.12التوصية بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس السعوديين بعد انتهاء فترة التمديد وعرضها على مجلس القسم.
.13التوصية بإنهاء عقود أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين وعرضها على مجلس القسم.
.14اعتماد التقرير الذي يعده املشرف على الرسالة العلمية وإرسال صورة إلى عميد الدراسات العليا في نهاية كل فصل
دراس ي.
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ا
ثالثا :منسق البرنامج (أو وكيل
يجوز أن يعين منسق للبرنامج من أعضاء هيئة التدريس ،ملختلف البرامج داخل القسم ،بقرار من مدير الجامعة بناء على
ترشيح عميد الكلية بالتشاور مع رئيس القسم ،ويكون التعيين ملدة سنتين قابلة للتجديد( .كما يجوز للقسم أن يسمي أحد
أعضاء القسم مساعدا ملنسق البرنامج ،إذا دعت الحاجة ووافق مجلس القسم على ذلك).
القسم)30:

االرتباط:
يرتبط برئيس القسم.
مهام منسق البرنامج:
 .1يقوم باملهام التي يتطلبها حسن سير العمل بالبرنامج تحت إشراف رئيس القسم.
 .2يعاون رئيس القسم في تأدية األعمال التي يفوضها إليه أو يكلفه بها.
 .3يحل محل رئيس القسم في حال غيابه (ال تكون هذه الصالحية ملنسق برنامج االنتساب والدراسات العليا إال بتفويض من
رئيس القسم).
مهام وصالحيات منسق البرنامج:
يكون له من الصالحيات ،في وجود رئيس القسم ،ما تقرره اللوائح والقرارات الداخلية التي يقرها مجلس الكلية أو مجلس
القسم ،أو تحدده القرارات الصادرة عن عميد الكلية أو رئيس القسم ،أويتم التوافق عليه على مستوى الكلية أو القسم ،أو
يفوضها له رئيس القسم.

 30أنظر :الهيكل التنظيمي لكلية العلوم االدارية ،سبق ذكره ،والهياكل التنظيمية لألقسام العلمية بالكلية.
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ا
رابعا :منسقة القسم (أو وكيلة القسم):

الدليل التنظيمي لكلية العلوم اإلدارية (1439هـ)
31-

تعريف:
هي عضوة هيئة التدريس املكلفة بتسيير األمور العلمية واإلدارية واملالية واملسئولة عن تطبيق لوائح وأنظمة مجلس التعليم
العالي ،في القسم في شق الطالبات ،تحت إشراف رئيس القسم واملتابعة املباشرة لوكيلة الكلية بقسم الطالبات .وتعين
منسقة القسم من بين عضوات هيئة التدريس السعوديات املتميزات بالكفاءات العلمية واإلدارية بقرار من معالي مدير
الجامعة بناء على ترشيح عميد الكلية أو املعهد بالتنسيق مع رئيس القسم ووكيلة الكلية للطالبات ويكون التعيين ملدة
سنتين قابلة للتجديد.
االرتباط:
ً
ترتبط برئيس القسم فيما يتعلق بالشئون األكاديمية الخاصة بالقسم ،وتقدم له تقريرا عن أعمال القسم في نهاية كل سنة
دراسية .وترتبط بوكيلة الكلية فيما يخص الشئون املالية واإلدارية والعالقات مع األقسام األخرى في قسم الطالبات بالكلية.
مهام منسقة القسم:
الشؤون اإلدارية واملالية:
 .1تحقيق األهداف والسياسات العليا في الجامعة.
 .2تنفيذ قرارات مجلس القسم والكلية فيما يتعلق بالقسم.
 .3اإلشراف على إعداد الخطط الالزمة لحسن سير العمل وجودته بقسم الطالبات ومتابعة تنفيذها.
 .4اإلشراف على إدارة شؤون القسم التعليمية والبحثية واإلدارية واملالية والثقافية في قسم الطالبات.
ً
ً
ً
 .5اإلشراف على تطوير قسم الطالبات إداريا وأكاديميا وبحثيا.
 .6تنسيق وتطوير عالقات قسم الطالبات داخل الجامعة وخارجها.
 .7اإلشراف على توفير كل متطلبات قسم الطالبات التعليمية والبحثية واإلدارية واملالية.
 .8اإلشراف على رفع مستوى الجودة وتطوير مخرجاتها في قسم الطالبات.
 .9التوصية بالتمديد لعضوة هيئة التدريس بعد انتهاء الخدمة.
 .10التوصية بالتعاقد مع عضوة هيئة التدريس بعد انتهاء فترة التمديد.
 .11تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس القسم.
 .12القيام بما يفوض إليها من صالحيات.
 .13الرفع لرئيس القسم عن كل ما يقع من عضوة هيئة التدريس ومن في حكمها من إخالل بالواجبات املطلوبة أو أي
مخالفات أخرى.
 .14تقديم تقرير عن سير الدراسات العليا في القسم إلى رئيس القسم في نهاية كل عام دراس ي.
الشؤون األكاديمية:
 .1تقديم تقرير واف عن الرحلة العلمية للمبتعثات إذا كن داخل اململكة وتحت إشراف القسم ،ورفعه إلى رئيس القسم.
 .2اإلشراف على سير العملية التعليمية وتنفيذ خططها وتطوير برامجها األكاديمية في قسم الطالبات.
 .3تطبيق نظم ولوائح الجودة والتقويم واالعتماد األكاديمي.
 .4اإلشراف على مختلف النشاطات الطالبية بقسم الطالبات.
 31الهيكل التنظيمي لكلية العلوم االدارية ،سبق ذكره ،ص .ص .48-46 .كذلك ،راجع هياكل األقسام العلمية بكلية العلوم اإلدارية جامعة نجران.
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 .5مراقبة أداء االمتحانات ،وضبط النظام داخل قسم الطالبات.
 .6اإلشراف على عملية التطوير األكاديمي لبرامج قسم الطالبات.
 .7إعداد تقرير سنوي شامل عن سير الدراسة واألداء األكاديمي واإلداري والبحثي في القسم ورفعه إلى رئيس القسم.
 .8العمل على إقامة روابط أكاديمية مع البرامح التعليمية النظيرة داخل اململكة وخارجها بالتنسيق مع رئيس القسم.
 .9اإلشراف على استقطاب عضوات هيئة التدريس بقسم الطالبات بالتنسيق مع رئيس القسم.
 .10التوصية بإنهاء عقود عضوات هيئة التدريس غير السعوديات.
 .11رفع تقرير لجنة مناقشة الرسائل العلمية إلى رئيس القسم.
 .12اقتراح عضوة هيئة تدريس غير عضوة هيئة تدريس املقرر الدراس ي لتضع أسئلة االختبار النهائي للمقرر عند اقتضاء
الحاجة.
صالحيات منسقة القسم:
 .1التوصية بأن يتم تصحيح أسئلة االختبار النهائي عن طريق عضوة هيئة تدريس غير عضوة هيئة تدريس املقرر أو أن
تشرك معها متخصصة أو أكثر في التصحيح.
 .2املصادقة على كشوف الدرجات.
 .3توزيع العبء الدراس ي على عضوات هيئة التدريس.
 .4التوصية بصرف بدل التعليم لعضوات هيئة التدريس
 .5إعداد تقارير األداء الوظيفي لعضوات هيئة التدريس.
 .6التوصية بصرف االستحقاقات للعمل خارج الدوام ملنسوبات القسم.
 .7التوصية بالتكليف بالعمل خارج دوام ملنسوبات القسم.
 .8التوصية بحضور منسوبات القسم الدورات التدريبية داخل الجامعة وخارجها.
 .9التنسيق مع لجنة االبتعاث والتدريب في متابعة أوضاع املبتعثات واملتدربات.
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ا
خامسا :الوظائف األخرى داخل القسم وطبيعة االختصاصات والصالحيات املرتبطة بكل وظيفة في
بما ال يتعارض مع أي أنظمة أو لوائح أو أعراف مرعية تلتزم الجامعات في اململكة العربية السعودية بتطبيقها ،وبما ال يقيد
أي مهام أو صالحيات قد ترد مستقبال في تعديالت تنص عليها األنظمة واللوائح املرعية ،يتشكل القسم العلمي في كلية
العلوم اإلدارية من املراكز اإلدارية املذكورة أدناه ويكون لكل منها املهام والصالحيات املذكورة تحته:
القسم32:

أمين مجلس القسم:
هو عضو هيئة التدريس بالقسم املسؤول أمام رئيس مجلس القسم عن جودة تنفيذ كافة املهام واألعمال الخاصة بمجلس
القسم باستخدام أفضل األساليب.
مهام أمين مجلس القسم:
تتحدد مهام أمين القسم بالتالي:
 .1إعداد جدول أعمال اجتماعات املجلس القسم بالتنسيق مع رئيس القسم حول ما يستجد من موضوعات وأعمال.
 .2إعداد مذكرات للموضوعات التي تحتاج للعرض على مجلس القسم بعد اعتمادها من رئيس القسم.
 .3إعداد خطابات الدعوة ألعضاء وعضوات املجلس ،إلعالمهم بموعد االجتماع قبل فترة كافية من عقد املجلس.
 .4إعداد نموذج التوقيع على املحضر لألعضاء والعضوات.
 .5التأكد من إرسال الدعوات لألعضاء والعضوات باملتابعة مع سكرتارية القسم.
 .6إعداد محضر اجتماع القسم ورفعه لرئيس القسم لعرضه على املجلس العتماده.
 .7عمل أرشيف إليكتروني للموضوعات واملحاضر للجلسات.
 .8إعداد جدول ملواعيد مجلس القسم للفصل الدراس ي حسب ما يتفق عليه من مواعيد وتوزيعه على األعضاء والعضوات.
 .9حجز قاعة االجتماعات بالكلية حسب مواعيد الجلسات.
 .10متابعة استكمال اإلجراءات التنفيذية لقرارات القسم.
.11أداء أى أعمال أخرى تتعلق بمجلس القسم واجتماعاته وقراراته توكل إليه من قبل رئيس القسم.
منسق (منسقة) التطوير الجودة بالقسم:
هو عضو هيئة التدريس بالقسم ويكون مسئول أمام رئيس مجلس القسم عن جودة تنفيذ كافة املهام واألعمال الخاصة
بمجلس القسم باستخدام أفضل األساليب.
مه ــام منسق (منسقة) التطوير الجودة بالقسم:
تتحدد مهام منسق/منسقة التطوير الجودة بالقسم بالتالي:
 .1التأكد من تطبيق جميع معايير وممارسات وإجراءات التطوير والجودة املعتمدة في القسم ،وضمان توافق كافة األنشطة
والفعاليات واملمارسات مع معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي باململكة العربية السعودية.
 .2نشر ثقافة التطوير والجودة والتميز بين أعضاء هيئة التدريس واملوظفين والطالب بالقسم ،كال حسب حاجته ،بالتعاون
مع رئيس القسم ووحدة التطوير والجودة بالكلية.
 .3ضبط وثائق الجودة بالقسم والتأكد من توفرها وااللتزام بها ،وتزويد املراجعين املكلفين بمراجعة أنشطة التطوير والجودة
بالقسم بالوثائق التي يطلبونها ،ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية لنقاط عدم املطابقة التي تظهر بالقسم.

 32تم الرجوع فيها إلى الهيكل التنظيمي لكلية العلوم االدارية ،املشار إليه ،الهياكل التنظيمية لألقسام العلمية بالكلية ،التسميات املوجودة على نظام
اإلتصاالت اإلدارية ،والقياس على كلية الطب بجامعة نجران على سبيل املقارنة الداخلية وجامعة امللك سعود على سبيل املقارنة الخارجية ،وأخيرا
االستئناس بإجماع أعضاء فريق العمل.
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 .4اقتراح تشكيل لجان معايير الجودة واالعتماد البرنامجي بالقسم ،واإلشراف املباشر على عملها ،ومتابعة أدائها بالتعاون مع
رئيس القسم.
 .5متابعة انجاز االعمال الخاصة بالجودة ونشاطات التقويم واالعتماد األكاديمي في القسم ،واإلشراف امليداني على انشطة
وبرامج الجودة فيه ،بالتنسيق مع رئيس القسم ووحدة التطوير والجودة بالكلية.
 .6املشاركة القيادية في تحديد مواطن التحسين املمكنة واقتراح مشاريع وخطط التطوير والجودة الالزمة لتحقيقها،
وتشجيع أعضاء القسم على ذلك ،في إطار املعايير واملمارسات املعتمدة وبالتنسيق مع رئيس القسم ووحدة التطوير
والجودة بالكلية.
 .7اإلشراف على إعداد وتجهيز ملفات توصيف البرنامج األكاديمي واملقررات الدراسية ،بحيث يحتوي كل ملف على ما يتم
تحديده من مطلوبات .وتحديد مدى توافقها مع أهداف ومخرجات نواتج التعلم الخاصة بالبرنامج الدراس ي ،بالتنسيق مع
رئيس القسم وبمعاونة أعضاء هيئة التدريس في القسم.
 .8اإلشراف على إعداد وتجهيز الكتيبات واألدلة والنشرات التعريفية بالبرنامج حول فرص العمل والخطط الدراسية.
 .9قياس االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بالقسم ،بالتنسيق مع رئيس القسم ووحدة التطوير والجودة بالكلية،
واإلشراف على تنفيذ برامج تدريبية تشبع تلك االحتياجات وتحقق التطوير والجودة ،وقياس أثرها.
.10استقبال فرق هيئات االعتماد األكاديمي املختلفة من خارج الجامعة ولجان الجودة من داخل الجامعة ،والذين يقومون
بزيارات للقسم من حين إلى آخر ،بالتعاون مع رئيس القسم.
.11اإلشراف على عملية التقويم الذاتي للبرنامج وإعداد تقارير الدراسة الذاتية للبرنامج األكاديمي.
 .12اإلشراف بشكل مستدام على جمع البيانات واملعلومات والنماذج والوثائق املطلوبة حسب نظام الجودة باململكة العربية
السعودية ،وتوثيق إجراءات الجودة واالعتماد األكاديمي في القسم ،وفقا للمعايير واملمارسات املعتمدة ،بالتعاون مع رئيس
القسم.
.13عقد اجتماعات دورية ملناقشة كيفية تطبيق متطلبات التطوير والجودة واعتماد البرامج األكاديمية بالقسم ،واملشاركة في
جميع االجتماعات والفعاليات التي تتعلق بأنشطة التطوير والجودة بالقسم.
.14رفع تقارير دورية عن مستويات األداء في القسم ،ورضا املستفيدين في كل نشاط ،وعن سير العمل واالنجاز في تنفيذ
أنشطة وفعاليات الجودة بالقسم لرئيس القسم ،مجلس القسم ووحدة التطوير والجودة بالكلية ،وفق النظم واللوائح
واملعايير املعتمدة.
 .15التواصل والتنسيق املستمر مع وحدة التطوير والجودة بالكلية ومنسقي التطوير والجودة بأقسام الكلية بهدف التحسين
املستمر لإلجراءات والنماذج والعمليات ،بالتنسيق مع رئيس القسم.
 .16تنفيذ االعمال واملهام املوكلة له من ،ودراسة ما يحال إليه من موضوعات ذات عالقة من ،رئيس القسم ،مجلس
القسم أو وحدة التطوير والجودة بالكلية والتي تخدم جهود الجودة والتميز بالبرنامج.
مسجل القس ـ ــم:
هو عضو هيئة التدريس بالقسم املسؤول أمام رئيس القسم عن جودة تنفيذ كافة املهام واألعمال الخاصة بالجداول
والتسجيل في القسم باستخدام أفضل األساليب.
مهام مسجل القسم:
.12إعداد الجداول الدراسية بالقسم ،بالتنسيق مع رئيس القسم ومسجل الكلية.
.13النظر في إمكانية تقسيم الشعب ،بالتنسيق مع رئيس القسم ومسجل الكلية.
.14تلقى شكاوى الطالب املتعلقة باملقرر الدراس ي (الحذف واإلضافة في بداية الفصل الدراس ي) ،وحل مشكالت الطالب
املتوقع تخرجهم .من حيث إضافة بعض املواد إلى جدولهم ،أو منع وجود التعارض بين املقررات املتبقية لهم ،ومعالجة
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كافة مشكالت تسجيل الطالب والطالبات بعد فترة التسجيل اإلليكتروني ،وفق الشروط واللوائح والضوابط املعتمدة،
بالتنسيق مع رئيس القسم ومسجل الكلية.
ً
.15ربط اعضاء هيئة التدريس باملقررات الكترونيا ،بالتنسيق مع رئيس القسم ومسجل الكلية.
.16إدخال أسماء ومعلومات أعضاء هيئة التدريس الجدد بالنظام وإعطائهم رقم املحاضر ،بالتنسيق مع رئيس القسم
ومسجل الكلية ومدير إدارة الكلية.
.17املشاركة في إعداد جداول االمتحانات النهائية ،بالتنسيق مع رئيس القسم ومسجل الكلية.
.18معالجة الحرمان للطالب الذين تجاوزوا نسبة الغياب املسموح بها ،وفق الشروط واللوائح والضوابط املعتمدة،
وبالتنسيق مع رئيس القسم ومسجل الكلية.
.19تجهيز قوائم الطالب والطالبات حسب املعدل واملستوى الدراس ي ورقم الهاتف وما شابهه ،بما فيهم املتفوقين واملتعثرين،
لغرض اإلرشاد األكاديمي أو إعداد التقارير املطلوبة وفق معايير الجودة واالعتماد.
.20توفير وتحديث اإلحصائيات الخاصة بعدد الطالب والطالبات بالكلية وعدد الخريجين.
.21إعداد تقرير للقسم أو الكلية عن املقررات التي يمكن طرحها في الفصل الدراس ي الصيفي ،وغالبا ما يكون ذلك في الفصل
الدراس ي الثاني ،والتنسيق مع الطالب والطالبات وبحيث تكون هنالك مسوغات قوية لطرحها.
 .22دراسة ما يحال إليه من موضوعات ،وأداء ما يكلف به من مهام ذات عالقة ،من رئيس القسم أو مجلس القسم.
منسق (منسقة) اإلرشاد األكاديمي:
هو عضو هيئة التدريس املكلف بتنسيق عملية اإلرشاد األكاديمي ومتابعة تنفيذ آلياته في برنامج معين .وهو مسئول أمام
رئيس القسم عن جودة تنفيذ كافة املهام واألعمال الخاصة باإلرشاد األكاديمي باستخدام أفضل األساليب.
مهام منسق اإلرشاد األكاديمي في البرنامج:
تتحدد مهام منسق (منسقة) اإلرشاد األكاديمي بالقسم ،وفقا آللية اإلرشاد األكاديمي املعتمدة ،بالتالي:
 .1استالم قائمة الطالب الجدد وتوزيعهم على أعضاء هيئة التدريس في البرنامج.
 .2مخاطبة املرشدين األكاديميين عند توزيع قوائم اإلرشاد عليهم بتنظيم عملهم في اإلرشاد على أن يبدؤوا باجتماع مع
طالبهم يتم فيه تعريفهم بمواعيد االجتماعات الدورية ووقت الساعات املكتبية ليستفيد منها الطالب وتنبيههم بأهمية
مراجعة املرشد األكاديمي عند الحاجة إلى استشارة أو مواجهة أي مشكلة أو صعوبات أكاديمية.
 .3توجيه املرشدي األكاديمي في البرنامج لعمل اجتماعات دورية (مرتين كل شهر على األقل) للطالب الذين يرشدهم ليتعرف
من خالل االجتماعات على سير الطالب ومدى تقدمهم ومحاولة املساعدة في حل املشكالت التي قد تواجههم وتدوين
حالتهم فى سجل املعلومات واكتشاف الحاالت التى تحتاج للمساعدة.
 .4يوجه املرشدين األكاديميين في البرنامج بالتعرف على الطالب املتميزين وتشجيعهم وتحفيزهم وإعالمهم بامليزات التي
سيحصلون عليها وفق اآللية املعدة لذلك.
 .5يوجه املرشدين األكاديميين بالتعرف على الطالب املتعثرين دراسيا ومن يعاني من مشاكل إجتماعية أو صحية أو نفسية
ليقوموا برعايتهم ومساعدتهم في حل مشاكلهم وإحالة من كان بحاجة إلى متخصص إلى مرشد الكلية.
 .6يوجه املرشدين األكاديميين بتخصيص لقاءات فردية إلرشاد الطالب املتعثرين.
 .7يستقبل مقترحات وآراء املرشدين الخاصة بتطوير عملية اإلرشاد األكاديمي في البرنامج.
 .8ينسق مع مدير وحدة اإلرشاد في الكلية في اقتراح الندوات واملحاضرات والدورات التي يحتاج إليها الطالب.
 .9ينظم اجتماعا دوريا مع املرشدين في البرنامج ملتابعة سير عملية اإلرشاد في البرنامج.
 .10يعد تقارير فصلية عن عملية اإلرشاد في البرنامج.
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 .11اإلشراف على عملية الحذف واإلضافة في البرنامج على أن يراعي في ذلك:
 مناقشة الطالب في أسباب الحذف أو اإلضافة ويتعرف على مبرراته وينصح الطالب بما هو أنفع له.
ُ يوجه الطالب لتعويض املقرر املحذوف بإضافة مقرر آخر بحسب ما يتوافق مع النظام.
ُ يوزع استمارة الحذف واإلضافة على الطالب الراغبين في ذلك.
 يتأكد من استيفاء جميع بيانات استمارة الحذف واإلضافة.
 يتأكد من نظامية عدد ساعات الطالب بعد الحذف واإلضافة.
 يعتمد استمارة الحذف أو اإلضافة ويرسلها إلى مكتب التسجيل.
 يحتفظ بنسخة من استمارة الحذف واإلضافة.
ُ يخبر الطالب بضرورة اعتماد الحذف واإلضافة من مسجل الكلية وشؤون القبول والتسجيل.

يضاف ملهام منسق (منسقة) اإلرشاد األكاديمي أعاله ،ما يلي:
 .1اإلشراف على اإلرشاد األكاديمي بالقسم وفقا للنظم واللوائح واملعايير واألعراف املرعية باململكة العربية السعودية.
 .2التنسيق واملتابعة مع وحدة اإلرشاد األكاديمي في الكلية ،في ما يتعلق بأداء وظيفته.
 .3إعالم أعضاء هيئة التدريس والطالب/الطالبات بطبيعة دور املرشد األكاديمي ومسئولياته األكاديمية تجاه
الطالب/الطالبات.
 .4توزيع الطالب على املرشدين األكاديميين من أعضاء هيئة التدريس بالقسم ،ومتابعة أدائهم في ما يتلق بوظيفته.
 .5تعزيز التواصل بين الطالب واملرشدين األكاديميين في القسم ،للوقوف على املشاكل واملعوقات التي تواجه الطالب أثناء
ً
مسيرته الدراسية في الجامعة وأيضا تعزيز انتماء الطالب لجامعته وكليته وقسمه.
 .6حل املشكالت اآلنية والتراكمية آلليات االرشاد األكاديمي واالمور املتعلقة به ودراسة الحاالت الفردية والجماعية.
 .7تفعيل مفهوم االرشاد األكاديمي اإللكتروني لتكون العملية االرشادية مرنة وغير مرتبطة بزمان ومكان.
 .8اقتراح النماذج واالستبيانات املتعلقة بعملية االرشاد األكاديمي ،ملجلس القسم وتوفيرها ومراقبة تطبيقها بعد اعتمادها
في املجلس.
 .9تقديم تقارير دورية ملجلس القسم عن اإلرشاد األكاديمي بالقسم.
 .10دراسة ما يحال إليه من موضوعات ذات عالقة من رئيس القسم ومجلس القسم.
منس ــق(منسقة) األنشطـ ــة بالقسم:
هو عضو هيئة التدريس املسئول أمام رئيس القسم عن جودة تنفيذ كافة املهام واألعمال الخاصة بتنظيم ،والتواصل مع،
الطالب بخصوص النشاطات الالصفية في القسم باستخدام أفضل األساليب ،بما يحقق مشاركتهم في الفعاليات واألنشطة
الطالبية التي تتفق مع السياسات والخطط واإلجراءات النظامية املعتمدة لدى وحدة النشاط الطالبي بالكلية وعمادة شئون
الطالب.
مهام منسق األنشطة:
 .1اقتراح الخطط والبرامج الخاصة باألنشطة الطالبية ملجلس القسم واإلشراف على تنفيذها بعد اعتماد املجلس لها،
بالتنسيق مع رئيس القسم ووحدة النشاط الطالبي.
 .2األشراف على تشكيل لجان النشاط الطالبي بالقسم ،واإلشراف على ،أو متابعة ،األنشطة واللقاءات الطالبية على
مستوي القسم أو الكلية (التي يشارك فيها القسم) ،بالتنسيق مع رئيس القسم ووحدة النشاط الطالبي بالكلية.
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 .3مساعدة الطالب على اإلبداع واكتشاف ذواتهم ،ورعاية كافة أوجه النشاط الالصفي (النشاط الرياض ي-االجتماعي-الثقافي-
الفني-الجوالة واملعسكرات-النشاط العلمي-االسر الطالبية) التي تثرى اإلبداع لديهم ،وذلك من خالل اللقاءات املستمرة
معهم ومع أعضاء هيئة التدريس والهيئة اإلدارية ،بالتنسيق مع رئيس القسم ووحدة النشاط الطالبي.
 .4تفعيل التواصل االجتماعي والثقافي والرياض ي للطالب ،على مستوى القسم والكلية والجامعة واملشاركات في ضيافة
الجامعات األخرى ،من خالل تشكيل الفرق املختلفة ملمارسة األنشطة الرياضية والترفيهية واإلبداعية ،بالتنسيق مع
رئيس القسم ووحدة النشاط الطالبي.
 .5اعتماد الكشوف واملوافقات الخاصة باألنشطة الطالبية لطالب البرنامج ،والعمل في النواحي اإلدارية والفنية نظرا لعدم
وجود إداريين وأخصائيين لألنشطة.
 .6تمثيل القسم في املؤتمرات والندوات واللقاءات الخاصة برعاية الشباب في الجامعة والجامعات األخرى.
 .7تقديم تقارير دورية لرئيس وملجلس القسم عن األنشطة الطالبية بالقسم.
مشرف التعليم اإللكتروني- :
هو عضو هيئة التدريس بالقسم الذي يكون مسئوال عن شئون التعليم اإللكتروني بالقسم ،بالتنسيق مع وحدة التعليم
اإلليكتروني بالكلية.
مشرف البحوث العلمية وخدمة املجتمع- :
هو عضو هيئة التدريس بالقسم الذي يكون مسئوال عن شئون البحث العلمي وخدمة املجتمع في القسم ،في إطار ما تحدده
املعايير واملمارسات املعتمدة.
مشرف شئون أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم- :
هو عضو هيئة التدريس بالقسم الذي يتولى مسئولية ما يتعلق بالشئون األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس القسم ،وتتبع له
شئون املبتعثين باعتبارهم ممن هم في حكم أعضاء هيئة التدريس وإن كانوا ليسوا على رأس العمل.
سكرتارية القسم:
وتتولى املهام التالية- :
 .1القيام باألعمال اإلدارية بالقسم.
 .2تلقي وتنفيذ التعليمات والتوجيهات من رئيس القسم.
 .3معالجة املكاملات الهاتفية والتعامل معها بإيجابية بما يدعم عالقة القسم باألطراف األخرى.
 .4معالجة املراسالت الواردة والعمل على صياغة الردود املناسبة وفق اآللية املعتمدة.
 .5نسخ وطباعة املراسالت الخاصة بمكتب رئيس القسم وفق اآللية املعتمدة.
 .6إعداد جداول إجتماعات رئيس القسم والترتيب لها وتدبير مستلزماتها وفق اآللية املعتمدة.
 .7إعداد وإرسال دعوات الحضور لإلجتماعات والتأكد من إستالمها وفق اآللية املعتمدة.
 .8تنظيم اللقاءات واالتصاالت الخاصة برئيس القسم.
 .9تنظيم وقت رئيس القسم وتذكيره باملواعيد في الوقت املناسب.
 .10استقبال الزائرين وفق التعليمات املقررة.
 .11إنشاء امللفات الخاصة بأعمال مكتب رئيس القسم وترتيبها وحفظها وضمان سريتها.
 .12إبالغ رئيس القسم باملوضوعات واالتصاالت الهامة والحرجة بأسرع وقت ممكن بالوسيلة املالئمة.
 .13تنفيذ أي مهام أخرى تقع في نطاق عمله.
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سادسا :الخريطة التنظيمية للقسم:
بناء على ما سبق ذكره يكون الهيكل التنظيمي للقسم كما تظهر الخريطة التنظيمية التالية- :

شكل يوضح اخلريطة التنظيمية للقسم العلمي وارتباطه بعميد الكلية،
جملس الكلية واجمللس االستشاري للكلية
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اجلزء الثالث :الوحدات واللجان الدائمة بالكلية

33

ا
أوال :الوحدات على مستوى الكلية- :
 .1وحدة التطوير والجودة- :
(تندرج تحت وكالة الكلية للتطوير والجودة ولديها الئحة خاصة مجازة من وكالة الجامعة لللتطوير والجودة).
 .2وحدة اإلرشاد األكاديمي- :
(تندرج تحت وكالة الكلية للشئون األكاديمية ولديها آلية خاصة مجازة من مجلس الكلية).
 .3وحدة االختبارات- :
(تندرج تحت وكالة الكلية للشئون األكاديمية وتعمل وفق الئحة خاصة هي الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية).
 .4وحدة متابعة الخريجين- :
(تندرج تحت وكالة الكلية التطوير والجودة).
 .5وحدة األنشطة الطالبية.
(تندرج تحت وكالة الكلية للشئون األكاديمية وتتبع فنيا لعمادة شئون الطالب).
 .1وحدةاإلحصاء والتوثيق واملعلومات:
(تندرج تحت وكالة الكلية للتطوير والجودة).
 .2وحدة التعليم اإلليكتروني:
(تندرج تحت وكالة الكلية للشئون األكاديمية).
 .3وحدة التصحيح اإلليكتروني:
(تندرج تحت وكالة الكلية للشئون األكاديمية).
 .4وحدة العالقات العامة واإلعالم:
(تندرج تحت عمادة الكلية).
ا
ثانيا :اللجان الدائمة على مستوى الكلية- :
 .1لجان وحدة التطوير والجودة (واالعتماد األكاديمي).
(تندرج تحت وحدة التطوير والجودة وفق الئحة خاصة مجازة من وكالة الجامعة لللتطوير والجودة).
 .2لجنة القياس والتقويم بالكلية.
(تندرج تحت وحدة التطوير والجودة).

 33تم الرجوع فيها إلى الهيكل التنظيمي لكلية العلوم االدارية ،املشار إليه ،املعلومات املتوفرة من مختلف املصادر بالكلية ،التسميات املوجودة على نظام
اإلتصاالت اإلدارية ،والقياس على كلية الطب بجامعة نجران على سبيل املقارنة الداخلية وجامعة امللك سعود على سبيل املقارنة الخارجية ،وأخيرا االستئناس
بإجماع أعضاء فريق العمل.
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 .3لجنة الحقوق الطالبية (مستقبال)- :
تهدف لدعم حقوق الطالب على أسس تتوافق مع األنظمة واللوائح املطبقة بالجامعة وتنمية ثقافة العدل واإلنصاف بين
الطالب ،وتقديم االستشارات الالزمة لهم وتبصيرهم بحقوقهم الجامعية والحصول عليها من خالل القنوات النظامية.
تشكيل اللجنة- :
تشكل اللجنة بقرار من العميد ،وتتكون من- :
 .1أحد وكالء  /وكيالت الكلية أو املعهد.
 .2اثنان من أعضاء  /عضوات هيئة التدريس بالكلية أو املعهد.
علما ً
 .3اثنان من الطلبة املتميزين ً
وخلقا التابعين للكلية أو املعهد.
 .4سكرتير  /سكرتيرة.
مهام اللجنة- :
 .1تلقي الشكاوى املقدمة من الطالب بشأن املشكالت األكاديمية وغير األكاديمية التي يتعرض لها الطالب داخل كليته أو
معهده حتى ولو كانت الشكوى ضد أحد أعضاء هيئة التدريس املتعاونين بالكلية أو املعهد.
ً
 .2الفصل في هذه الشكاوى في موعد أقصاه ثالثون يوما من تاريخ تقديمها.
 .3إذا رأت اللجنة عدم الفصل في الشكوى ملا قد تتمتع به الحالة املعروضة من أهمية خاصة أو بسبب وجود مانع أدبي
لدى اللجنة يحول دون اتخاذ القرار املناسب تقوم بإحالة املوضوع بحالته إلى اللجنة الدائمة للحقوق الطالبية بالجامعة
لتباشر اختصاصها بشأنه.
 .4تحكم جميع أعمال هذه اللجنة وثيقة الحقوق الطالبية.
 .5الرفع بقراراتها إلى عميد الكلية للرفع للجهة املختصة.
لجنة تأديب الطلبة- :
تهدف لدراسة حاالت اإلخالل بالنظام العام والقواعد والقوانين املعمول بها في الجامعة ،أو الخروج عن األعراف األكاديمية
أو األخالق اإلسالمية .وفي حالة ثبوت مثل هذه الحاالت على أحد الطالب تقوم اللجنة باتخاذ القرار املناسب ،ورفعه ملجلس
تمهيدا لرفعه للجامعة التخاذ الالزم ً
ً
وفقا لالئحة املنظمة لذلك .ويستثنى من تطبيق العقوبات املخالفات التي تقع من
الكلية
الطلبة خارج الجامعة وال تمس الجامعة وأنظمتها املختلفة فهذه من اختصاص الجهات العامة في الدولة ،ما لم تحلها الجهة
املعنية إلى الجامعة.
تشكيل اللجنة- :
تشكل اللجنة بقرار من العميد ،وتتكون من- :
 .1وكيل الكلية للشؤون األكاديمية  /وكيلة الكلية رئيسا.
 .2رئيس وحدة شؤون الطلبة بالكلية مقرر للجنة.
 .3رئيس  /وكيلة القسم األكاديمي الذي يدرس فيه الطالب.
 .4عضو  /عضوة هيئة تدريس متخصص في األنظمة.
مهام اللجنة- :
 .1النظر في املخالفات التي يحيلها مدير الجامعة أو أحد عمداء الكليات أو عميد شؤون الطالب.
 .2ضبط سلوك الطلبة ومن في حكمهم داخل الكلية أو في أي من مرافقها.
 .3تهذيب سلوكيات الطلبة املخالفين ومعالجتها باألساليب التربوية املتاحة في الكلية.
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 .4دعوة من تدعو الحاجة إلى سماع أقواله من أطراف القضية أو رؤساء األقسام.
 .5إقرار العقوبات التأديبية على الطلبة املخالفين حسب األنظمة واللوائح املعمول بها في الجامعة.
 .6الرفع بقراراتها إلى عميد الكلية للرفع للجهة املختصة.
 .4لجنة استقطاب أعضاء هيئة التدريس- :
ً
ً
وبحثيا من أعضاء هيئة التدريس من داخل اململكة أو خارجها للعمل بالكلية وفق
علميا
تهدف الستقطاب املتميزين
احتياجات األقسام املختلفة.
تشكيل اللجنة:
تشكل اللجنة بقرار من العميد وتتكون من خمسة أعضاء يرأسهم العميد ،أو الوكيل املختص بتفويض من عميد الكلية.
مهام اللجنة:
 .1تحديد احتياجات أقسام الكلية املختلفة من أعضاء هيئة التدريس بالتنسيق مع األقسام املعنية ذات العالقة واإلدارة
املالية.
 .2استقطاب أعضاء هيئة التدريس من مختلف دول العالم عن طريق اإلعالن ،أو االتصال بمكاتب التوظيف أو االتصال
املباشر بأعضاء هيئة التدريس املراد التعاقد معهم.
 .3دراسة ملفات أعضاء هيئة التدريس املرشحين للعمل في الكلية.
 .4إجراء املقابالت الشخصية معهم واختيار أكثر املرشحين مناسبة للعمل في الكلية وإحالة ملفات أعضاء هيئة التدريس
السعوديين للقسم املختص للبت فيها وفق اللوائح.
 .5املتابعة مع إدارة الجامعة إلنهاء إجراءات تعاقد من تم ترشيحهم للعمل بالكلية.
 .6استقبال وتوجيه األعضاء الجدد إلى األقسام املعنية.
 .7استقطاب املتعاونين من املمارسين إلعطاء املحاضرات بالكلية أو تدريس بعض املحاضرات ضمن مقررات الكلية.
ا
ثالثا :اللجان الدائمة على مستوى القسم- :
 .1لجنة تطوير املقررات الدراسية (املناهج):
تشكل اللجنة بقرار من مجلس القسم وتتكون من ثالثة من أعضاء هيئة التدريس بالقسم على األقل يتم اختيار مقرر من
بينهم لتولي املهام التالية:
 .1تحديث توصيفات املقررات الدراسية بشكل دوري كل سنتين.
 .2الوقوف على الخطة الدراسية بهدف تحديثها كل أربع سنوات.
 .3تحديث املراجع العلمية املستخدمة بالبرنامج.
 .4تقديم التوصيات ملجلس القسم ملناقشتها وإقرارها.
 .2اللجنة الطالبية:
تهدف لإلشراف على الشئون الطالبية من توجيه وإرشاد ،وشكاوى الطالب ،باإلضافة إلى النشاطات املتعددة.
تشكيل اللجنة:
تشكل اللجنة الطالبية بقرار من مجلس القسم وتتكون من ثالثة من أعضاء هيئة التدريس بالقسم على األقل يتم اختيار
مقرر من بينهم ،باإلضافة إلى طالب متميز من القسم .وترفع تقاريرها ملجلس القسم.
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مهام اللجنة:
 .1إرشاد وتوجيه الطلبة في القسم فيما يخص املواد الدراسية واملهارات الضرورية ومتابعة الطلبة املتعثرين وإرشادهم
ً
ً
ونفسيا.
أكاديميا
 .2استقبال شكاوى الطلبة فيما يخص املقرر الدراس ي أو أعضاء هيئة التدريس.
 .3دراسة مشكالت الطلبة واقتراح الحلول لها.
 .4العمل على تشجيع الطلبة ودعم نشاطهم واإلشراف على رحالتهم وتنظيم املسابقات والندوات واللقاءات العلمية.
 .5اقتراح النشاطات الالصفية وتنفيذها مع الطلبة كنشرة القسم والندوات واملحاضرات العامة وغيرها من النشاطات
املتعلقة باألعمال الدراسية.
 .6تقديم اقتراحات فيما يختص بتطوير البرامج األكاديمية في القسم.
 .7دراسة املخالفات القانونية للطلبة واقتراح العقوبات لها وفق األنظمة املعمول بها.
 .8دراسة إعادة تصحيح االختبارات في حالة وجود اختالف فيها.
 .9التحقق من كفاءة التجهيزات الخاصة بالعملية التعليمية.
.10التنسيق مع الجهات ذات العالقة فيما يخص التدريب التعاوني في القسم.
.11دراسة ما يحال إليها من مجلس القسم أو رئيس القسم.
 .3لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم- :
تهدف لالهتمام بصفة عامة بالشئون الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من تعيين وترقية وندب وإعارة..إلخ.
وكذلك ما يختص باالبتعاث واملبتعثين.
تشكيل اللجنة:
تشكل هذه اللجنة بقرار من مجلس القسم وتتكون من ثالثة من أعضاء هيئة التدريس بالقسم على األقل يتم اختيار مقرر
من بينهم ،وترفع تقاريرها ملجلس القسم.
مهام اللجنة:
 .1النظر في تعيين أعضاء هيئة التدريس الجدد من خالل دراسة طلباتهم وإجراء املقابالت معهم والرفع إلى مجلس القسم
بمحاضرها وتوصياتها.
 .2النظر في طلبات ترقية أعضاء هيئة التدريس وفحص أوراقهم والرفع إلى مجلس القسم بمحاضرها وتوصياتها.
 .3النظر في طلبات أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم املتعلقة بالنقل والندب واإلعارة واالستقالة واالستشارة (متفرغ
وغير متفرغ) وحضور املؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية والرفع بذلك إلى مجلس القسم.
 .4النظر في تعيين املعيدين واملحاضرين والباحثين ومساعدي الباحثين وإجراء اختبارات التوظيف املناسبة لهم والرفع
بالتوصيات إلى مجلس القسم.
 .5النظر في طلبات ابتعاث املعيدين واملحاضرين والتحقق من سالمة البرامج التي يرغبون االلتحاق بها وتمشيها مع سياسة
القسم في االبتعاث ومن صحة أوراق القبول وغيرها من الوثائق.
 .6متابعة مبتعثي القسم في الداخل والخارج وإعداد تقارير عن أوضاعهم الدراسية والرفع بها إلى مجلس القسم.
 .7دراسة احتياجات القسم من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والرفع بذلك إلى رئيس القسم.
 .8دراسة ما يحال إليها من موضوعات ذات عالقة من رئيس القسم ومجلس القسم.
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اجلزء الرابع :اجملالس االستشارية بالكلية
أوال :املجلس االستشاري للكلية:
املجلس االستشاري للكلية هو هيئة استشارية تهدف للمساهمة في التحسين املستمر لبرامج الكلية األكاديمية ،وفي توجيه
سياساتها املستقبلية وتقويم خططها اإلستراتيجية والتواصل مع القطاعات العامة والخاصة.
املادة ( :)1أهداف املجلس االستشاري للكلية:
 .1إبداء الرأى في تطوير البرامج واملناهج وفق متلطلبات سوق العمل.
 .2تقديم اآلراء االستشارية أثناء مرحلة إعداد وتنفيذ الخطة االستراتيجية للكلية.
 .3املساهمة اإليجابية في وضع آليات لتدريب الطالب والخريجين لتأهيلهم للحصول على وظائف في مجال تخصصهم.
املادة ( :)2تنظيمات عامة:
 .1يرشح مجلس الكلية أعضاء املجلس من مؤسسات املجتمع الحكومية والخاصة املمثلة لسوق العمل على أن ال يقل عن
ثالثة أعضاء ،وال يزيد عن عشر ة ممثلين لكافة البرامج األكاديمية بالكليةُ ،ويعتمد التشكيل من مجلس الكلية.
 .2يكون تشكيل املجلس االستشاري للكلية على النحو التالي:
أ -عميد الكلية ،رئيس للمجلس.
ب -وكيل الكلية للتطوير والجودة ،نائبا للرئيس.
ج -وكيل الكلية للشئون األكاديمية ،عضوا.
د -مشرف وحدة التطوير والجودة ،أمينا.
ه -األعضاء- :
ثالثة إلى سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في قطاعات األعمال املختلفة ذات الصلة بتخصصات برامج الكلية.عضو من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.عضوة من عضوات هيئة التدريس بالكلية. .3بعد موافقة مجلس الكلية يصدر قرار من وكيل الجامعةة للتطوير والجودة بتشكيل املجلس االستشاري وتسمية
األعضاء ،بعد اعتماده من مجلس الكلية.
 .4تكون مدة عضوية املجلس عاميان جامعيان قابلة للتجديد.
34

املادة ( :)3مهام املجلس:
 .1تقديم مقترحات بشأن استشراف مستقبل الكلية.
 .2إقتراح ُسبل تعميق الشراكة بين الكلية واملجتمع املحلي واإلقليمي.
 .3إبداء الرأى في تطوير البرامج واملناهج وفق متطلبات سوق العمل.
 .4تقديم املشورة أثناء كافة مراحل إعداد وتنفيذ الخطة االستراتيجية للكلية.
 .5تقديم مقترحات من شأنها تنمية موارد الكلية.
 .6اإلسهام في وضع آلية للتنسيق إلقامة مشروعات مشتركة بين الكلية وقطاعات املجتمع ذات الصلة بتخصصات برامج
الكلية.
 .7اقتراح أساليب لتوفير مصادر تمويل للمشروعات التطويرية في الكلية.
 .8تقديم املشورة في تطوير البرامج واملقررات الدراسية وخطط التحسين.
 34الالئحة التنظيمية للمجالس االستشارية ،وكيل الجامعة للتطوير والجودة ،مرفقة بالقرار رقم ( ،)1438/71بتاريخ 1438/2/24ه.
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 .9متابعة تقارير التدريب امليداني وإبداء الرأى حولها.
 .10تقديم املشورة حول مصادر التعلم املستخدمة واستراتيجيات التعليم والتعلم ،ومدى مالءمتها لنواتج التعلم املستهدفة
وبخاصة املهنية منها.
 .11تقديم املشورة حول مقترحات البرامج الجديدة ،أو عند إجراء تعديالت جوهرية على البرنامج.
 .12تقديم املشورة واملقترحات الالزمة نحو تفعيل امللتقى السنوي للتوظيف.
 .13املساهمة في عمليات التوجيه واإلرشاد الوظيفي بالتنسيق مع مكتب الخريجين بالجامعة.
املادة ( :)4االجتماعات- :
يجتمع املجلس بدعوة من رئيسه مرتين على األقل في السنة ،على أن يكون ذلك مرة على األقل في كل فصل دراس ي ،ويحق
لرئيس املجلس دعوة من يرى عند الحاجة إلى مشاركته م خارج املجلس االستشاري.
املادة ( :)5امهام مسؤولي املجلس االستشاري- :
 .1رئيس املجلس االستشاري :يرأس االجتماعات وله صالحية الدعوة الجتماعات املجلس وتحديد جدول األعمال ،كما يقوم
بإطالع املجلس على ما تم اتخاذه بخصوص التوصيات السابقة للمجلس.
 .2نائب الرئيس :يتولى مساعدة الرئيس في أداء املهام املسندة إليه ،كما يتولى القيام بمهام الرئيس في حالة غيابه.
 .3أمين املجلس :يقوم أمين املجلس بتدوين محاضر اجتماعات املجلس ،ويكون مسؤوال ع التنسيق وإجراء االتصاالت
الضرورية لقيام املجلس بأداء مهامه بكفاءة وفعالية.
 .4األعضاء :يقوم األعضاء بطرح آرائهم ،ومقترحاتهم ،ومناقشة ما يعرض عليهم من موضوعات ،وتقديم املشورة في إتخاذ
القرارات املناسبة ،كما يحق للعضو طرح ما يرى من موضوعات ذات أهمية ملناقشتها في جلسات املجلس ،وينفذ املهام
املوكلة له بتكليف من املجلس أو رئيسه.
املادة ( :)6توصيات املجلس االستشاري- :
تعتبر توصيات املجلس االستشاري للكلية مقترؤحات حتى يتم عرضها في صورتها النهائية على مجلس الكلية ،لدراستها واتخاذ
القرارات املناسبة بشأنها وفي حالة املوافقة عليها من مجلس الكلية تصبح ملزمة ،على أن يتم رفع تقارير دورية إلى وكالة
الجامعة للتطوير والجودة بجامعة نجران تتضمن ما تم إتخاذه من إجراءات نحو تنفيذ هذه القرارات ومتابعة التنفيذ.
ثانيا :املجلس االستشاري الطالبي:
هو هيئة استشارية تهدف إلى تحقيق املشاركة الطالبية الفعالة في القرار الجامعي لتطوير العملية التعليمية واألكاديمية،
وتلمس وجهات نظر الطالب  /الطالبات حيال ما يقدم لهم  /لهن من أنشطة تعليمية والصفية وخدمية للوصول إلى مجتمع
املعرفة والعلم.
35-

تنظيمات عامة:
 -1يتم تشكيل مجلسين استشاريين واحد للطالب وآخر للطالبات بقرار من مجلس الكلية ويكون التشكيل على النحو التالي-:
• عميد الكلية ً
رئيسا.
• وكيل الكلية للشئون األكاديمية  /وكيلة الكلية للطالبات ً
نائبا للرئيس.
• طالب  /طالبة لكل قسم من أقسام الكلية يتم ترشيحه  /ترشيحها من مجلس القسم.
 -2يجتمع املجلس بشكل دوري مرتين في الفصل الدراس ي الواحد.
ً
 -3يمكن دعوة املجلس لالنعقاد بشكل استثنائي إذا طلب ذلك كتابة نصف األعضاء على األقل.
 35الهيكل التنظيمي لكلية العلوم اإلدارية ،سبق ذكره ،ص .ص.56-49 .
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 -4يجوز دعوة املجلس لالنعقاد بشكل استثنائي إذا تلقى نائب  /نائبة الرئيس ما ال يقل عن عشرة موضوعات مطروحة
للنقاش.
 -5يرأس نائب  /نائبة الرئيس املجلس إذا لم تسمح الظروف للرئيس بحضور االجتماعات.
أهداف املجلس:
 -1التواصل بين الكلية وطالبها  /وطالباتها بما يعين على تحسين سير العملية األكاديمية والتربوية والخدمية بالكلية.
 -2تلمس وجهات نظر الطالب  /الطالبات حيال ما ُيقدم لهم داخل الكلية من أنشطة أكاديمية والصفية وخدمات.
 -3تقديم النصح واملشورة لعميد الكلية في املجاالت التي تهم الطالب  /الطالبات.
 -4التعاون لجعل الكلية املكان األمثل لتلقي املعارف والبيئة الخصبة للتشرب باملثل العليا واألخالق والتعارف والتآلف بين
جميع منسوبيها.
 -5ربط الطالب  /الطالبات بالكلية وأنشطتها.
 -6إيضاح الصورة لطالب  /طالبات الكلية بشأن بعض اإلجراءات التي قد يفوتهم إدراك مغزاها.
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اجلزء اخلامس :أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم
أعضاء هيئة التدريس:
أفرد نظام مجلس التعليم العالي والجامعات حيزا ألعضاء هيئة التدريس ،فنصت املادة الخامسة واألربعون منه على أن
أعضاء هيئة التدريس هم- :
-1األساتذة.
-2األساتذة املشاركون.
-3األساتذة املساعدون.
هذا ،بينما قررت املادة السادسة واألربعون أنه" :يجوز أن يعين في الكليات واملعاهد محاضرون ومعيدون ومساعدو بحث
إلعدادهم لعضوية هيئة التدريس والقيام بالتمرينات والدروس العلمية وغير ذلك من األعمال بإشراف أعضاء هيئة
التدريس ،كما يجوز أن يعين فيها مدرسو لغات وموظفون فنيون" .كما قررت املادة السابعة واألربعون أنه" :يجوز تعيين
أعضاء في هيئة التدريس من غير السعوديين إذا لم يتوافر سعوديون لشغلها كما يجوز أن يعين منهم محاضرون ومعيدون
ومدرسو لغات وموظفون فنيون ومساعدو بحث" .وقررت املادة الثامنة واألربعون أنه" :يجوز بقرار من مدير الجامعة أن يعهد
بالتدريس أو اإلشراف على البحوث والرسائل العلمية إلى أشخاص غير متفرغين من ذوي املكانة العلمية البارزة بناء على
اقتراح مجلس القسم وتوصية مجلس الكلية أو املعهد ويحدد مجلس التعليم العالي شروط اختيارهم ومكافآتهم" .وقررت
املادة التاسعة واألربعون أنه" :يجوز عند االقتضاء بقرار من مدير الجامعة االستعانة بمتخصصين بصفة زائرين من
السعوديين وغيرهم ملدة محددة بناء على اقتراح مجلس القسم وتوصية مجلس الكلية وذلك وفق قواعد يضعها مجلس
التعليم العالي"36.
كذلك ،فقد نصت الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ،في
املادة الثانية منها ،على أنه" :يلحق بأعضاء هيئة التدريس في أحكام هذه الالئحة املحاضرون واملعيدون ومدرسو اللغات
ومساعدو الباحثين"37.
واجبات أعضاء هيئة التدريس:
قررت املادة الثامنة والثالثون من الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في
حكمهم ،أنه يجب أن يتصف عضو هيئة التدريس بالصفات اآلتية38- :
-1األمانة والخلق القويم وأن يلتزم باألنظمة والتعليمات وقواعد السلوك واآلداب املرعية وأن يترفع عن كل ما هو مخل
بشرف الوظيفة.
-2متابعة ما يستجد في مجال تخصصه ،وأن يسهم من خالل نشاطه العلمي في تطور تخصصه.
-3أن ينقل لطالبه أحدث ما توصل إليه العلم في مجال تخصصه ،ويثير فيهم حب العلم واملعرفة والتفكير العلمي السليم.
-4أن يشارك بفعالية في أعمال مجلس القسم وفي غيره من املجالس واللجان التي يكون عضوا فيها على مستوى القسم
والكلية والجامعة ،كما يشارك بفعالية في أنشطة القسم والكلية والجامعة في خدمة املجتمع.
-5أن يتفرغ لعمله في الجامعة ،وال يجوز له العمل خارج الجامعة إال بعد أخذ موافقة مسبقة وفق األنظمة واللوائح.

 36أنظر :نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ،أعضاء هيئة التدريس ،سبق ذكره ،املادة الخامسة واألربعون ،ص .ص.50 ،49 .
 37الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ،الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم
( )1417/6/4املتخذ في الجلسة (السادسة) ملجلس التعليم العالي املعقود بتاريخ 1417/8/26هـ املتوج بموفقة خادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس
الوزراء ورئيس مجلس التعليم العالي بالتوجيه البرقي الكريم رقم /7ب12457 /و تاريخ 1418/8/22هـ.
 38الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
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كذلك ،قررت املادة التاسعة والثالثون من الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس
ً
ومن في حكمهم أن" :يتولى عضو هيئة التدريس حفظ النظام داخل القاعات واملختبرات ويقدم إلى رئيس القسم تقريرا عن
كل حادث من شأنه اإلخالل بالنظام".
كما قررت املادة األربعون من نفس الالئحة ،بخصوص العبء التدريس ي والوحدات التدريسية ،ما يلي- :
أ-يكون الحد األعلى ألنصبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم كما يأتي- :
 10وحدات تدريسية
-1األستاذ
 12وحدات تدريسية
-2األستاذ املشارك
 14وحدات تدريسية
-3األستاذ املساعد
 16وحدات تدريسية ،وتخفف عنه الوحدات التدريسية أثناء فترة دراسته.
-4املحاضر
 16وحدات تدريسية ،وتخفف عنه الوحدات التدريسية أثناء فترة دراسته.
-5املعيد
 18وحدات تدريسية.
-6مدرس اللغة
ب-الوحدة التدريسية هي املحاضرة النظرية األسبوعية التي ال تقل مدتها عن خمسين دقيقة ،أو الدرس العلمي أو امليداني
ً
ً
األسبوعي الذي ال تقل مدته عن مائة دقيقة وتستمر الوحدة التدريسية فصال دراسيا.
ً
ً
كما حددت املادة الحادية واألربعون أن" :يؤدي أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خمسا وثالثين ساعة أسبوعيا -
ً
ويجوز رفعها إلى أربعين ساعة عمل أسبوعيا بقرار من مجلس الجامعة  -يقضونها في التدريس والبحث واإلرشاد األكاديمي
والساعات املكتبية واللجان العلمية واألعمال األخرى التي يكلفون بها من الجهات املختصة في الجامعة" .ونصت املادة الثانية
واألربعون على أن" :من يكلفون بأعمال إدارية كوكالء الجامعة والعمداء ووكالئهم ومديري املراكز العلمية ورؤساء األقسام
العلمية يخفف عنهم العبء التدريس ي على أال يقل ما يقومون به عن ثالث وحدات تدريسية" .وقررت املادة الثالثة
ً
ً
واألربعون ،املتعلقة بالرقابة على أنشطة أعضاء هيئة التدريس ،أنه ":يقدم رئيس القسم ومن في حكمه تقريرا سنويا إلى
عميد الكلية ومن في حكمه عن سير العمل في القسم وعن النشاط العلمي ألعضائه ،كما يقدم عميد الكلية ومن في حكمه
ً
ً
سنويا إلى مدير الجامعة"39.
تقريرا
التأديب- :
فيما يتعلق بتأديب أعضاء هيئة التدريس ،نصت املادة الثانية والثمانون ،من الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي الجامعات
السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ،على أنهَّ ":
تكون لجنة تأديب عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بقرار
من مدير الجامعة وذلك على النحو التالي:
ً
رئيسا.
 .1أحد وكالء الجامعة
ً
عضوا.
 .2أحد العمداء غير الذي تولى التحقيق
ً
عضوا.
 .3عضو هيئة تدريس ال تقل رتبته عن أستاذ
ً
عضوا"40.
 .4أحد املتخصصين في الشريعة أو األنظمة
كذلك ،فقد قررت املادة الثالثة والثمانون أنه":مع مراعاة أحكام نظام تأديب املوظفين ،إذا صدر من أحد أعضاء هيئة
التدريس ومن في حكمهم ما يعتقد أنه مخل بواجباته ،يتولى أحد العمداء مباشرة التحقيق معه بتكليف من مدير الجامعة
ً
ً
ويقدم للمدير تقريرا عن نتيجة التحقيق ،ويحيل مدير الجامعة املحقق معه إلى لجنة التأديب إذا رأى موجبا لذلك .وقررت
ً
املادة الرابعة والثمانون أن":ملدير الجامعة أن يصدر قرارا بإيقاف أي من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم عن العمل
إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ،وال يجوز أن تزيد مدة اإليقاف عن ثالثة أشهر إال بقرار من لجنة التأديب .ويجوز
 39الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
 40الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
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ً
تمديد مدة اإليقاف مدة أو مددا أخرى حسبما تقتضيه ظروف التحقيق بشرط أال تزيد مدة اإليقاف في كل مرة عن سنة
واحدة".
وقررت املادة الخامسة والثمانون ،من الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس
ومن في حكمهم ،أن":يصرف للموقوف عن العمل نصف صافي مرتبه ،فإذا بريء أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من
راتبه ،أما إذا عوقب بالفصل فال يستعاد منه ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت العقوبة غير ذلك .كما قررت املادة
السادسة والثمانون أن":يبلغ مدير الجامعة عضو هيئة التدريس  -ومن في حكمه  -املحال إلى لجنة التأديب بالتهم املوجهة
ً
إليه وصورة من تقرير التحقيق وذلك بخطاب مسجل قبل موعد الجلسة املحددة للمحاكمة بخمسة عشر يوما على األقل".
وقررت املادة السابعة والثمانون أن":لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه املحال إلى لجنة التأديب االطالع على التحقيقات
التي أجريت في األيام التي يعينها املدير"41.
وبالنسبة إلجراءات لجنة التأديب فقد حددت املادة الثامنة والثمانون من الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي الجامعات
السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم أن تنظر لجنة التأديب في القضية املحالة إليها وفق ما يأتي42:
-1يتولى سكرتارية اللجنة موظف يختاره رئيس اللجنة.
-2تعقد اللجنة اجتماعاتها ً
بناء على دعوة الرئيس ويبلغ املحقق معه كتابة بخطاب مسجل بالحضور أمام اللجنة لسماع
أقواله ودفاعه.
-3تعقد اللجنة جلساتها بحضور املحقق معه أو وكيل عنه ،فإذا لم يحضر أو وكيله جاز النظر في القضية وتتم إجراءات
التحقيق والنظر في القضية بسرية ،وللجنة الحق في أن تستمع ألقوال الشهود عند االقتضاء.
-4تتخذ قرارات اللجنة باألغلبية ،وال تصح اجتماعاتها إال إذا ضمن جميع أعضائها وترفع اللجنة قراراتها إلى مدير الجامعة
ضمن محضر مرفق به ملف القضية خالل مدة ال تتجاوز الشهرين من تاريخ إحالة املحقق معه إليها للمصادقة عليه وفي
حال عدم مصادقة مدير الجامعة على قرار اللجنة ،يعاد للجنة مرة أخرى فإذا بقيت اللجنة على رأيها يرفع األمر إلى مجلس
الجامعة وقراره في ذلك نهائي.
-5يقوم مدير الجامعة بإبالغ قرار اللجنة فور صدوره إلى عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بكتاب مسجل.
ً
-6يجوز لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه الطعن في القرار بخطاب يرفعه إلى مدير الجامعة في مدى ثالثين يوما على األكثر
ً
من إبالغه بقرار اللجنة إال وأصبح القرار نهائيا ،وفي حال وصول الطعن قبل انتهاء املدة املحددة يعيد مدير الجامعة القضية
إلى لجنة التأديب للنظر فيها مرة أخرى فإذا بقيت اللجنة على رأيها يتم الرفع إلى مجلس الجامعة ،ويكون قرار مجلس
ً
الجامعة نهائيا.
أما بالنسبة للعقوبات التأديبية فقد حددت املادة التاسعة والثمانون من الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي الجامعات
السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم أنه" ،مع مراعاة أحكام املادة ( )32من نظام تأديب املوظفين تكون
العقوبات التأديبية التي يجوز إيقاعها على عضو هيئة التدريس ومن في حكمه:
-1اإلنذار.
-2اللوم.
ً
-3الحسم من الراتب بما ال يتجاوز صافي راتب ثالثة أشهر على أال يتجاوز املحسوم شهريا ثلث صافي الراتب الشهري.
-4الحرمان من عالوة دورية واحدة.
-5تأجيل الترقية مدة عام.
-6الفصل"43.
 41الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
 42الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
 43الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
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وقد نصت املادة التسعون من الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في
حكمهم على أنه":ال تأثير للدعوى التأديبية في الدعاوى القضائية األخرى الناشئة عن الواقعة ذاتها" .كما قررت املادة الحادية
ً
ً
والتسعون أن":ملدير الجامعة أن يوجه تنبيها إلى عضو هيئة التدريس ومن في حكمه الذي يخل بواجباته ويكون التنبيه شفويا
ً
أو كتابيا وملدير الجامعة توقيع عقوبتي اإلنذار واللوم على عضو هيئة التدريس وذلك بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله
ً
ً
ونهائيا .وعلى العمداء أن يبلغوا مدير الجامعة ً
بناء على ما يصلهم من رؤساء
وتحقيق دفاعه ويكون قراره في ذلك مسببا
األقسام أو ما يالحظونه هم عن كل ما يقع من عضو هيئة التدريس ومن في حكمه من إخالل بالواجبات املطلوبة أو أي
مخالفات أخرى"44.
إنهاء الخدمة- :
بالنسبة إلنهاء الخدمة فقد حددت املادة الثانية والتسعون أن":تنتهي خدمة عضو هيئة التدريس بأحد األسباب اآلتية:
-1االستقالة.
-2طلب اإلحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد.
-3إلغاء الوظيفة.
-4العجز الصحي.
-5الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل.
-6الفصل ألسباب تأديبية.
-7الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء"45.
كذلك ،فقد نصت املادة الثالثة والتسعون ،من الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة
التدريس ومن في حكمهم ،على أنه":يحال عضو هيئة التدريس ومن في حكمه إلى التقاعد بقرار من مدير الجامعة إذا أتم
ستين سنة هجرية من العمر .ويجوز بقرار من مدير الجامعة تمديد خدمة من بلغ ستين سنة أثناء العام الدراس ي إلى نهايته
وملجلس التعليم العالي ً
بناء على توصية مدير الجامعة تمديد خدمة من يبلغ الستين سنة لفترة أو فترات حتى بلوغه سن
الخامسة والستين" .هذا ،بينما قررت املادة الرابعة والتسعون أنه ":إذا ثبت عجز أحد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمه
ً
عن القيام بواجباته بسبب املرض فيقدم مدير الجامعة تقريرا عن ذلك إلى مجلس الجامعة للنظر في إنهاء خدمته" .كما
قررت املادة الخامسة والتسعون أن":ملجلس الجامعة ً
بناء على توصية مجلس ي القسم والكلية املختصين واملجلس العلمي
بالنظر في قبول استقالة عضو هيئة التدريس ومن في حكمه أو إحالته إلى التقاعد املبكر ً
بناء على طلبه"46.
قواعد االستعانة باألساتذة غير املتفرغين- :
نصت املادة السادسة والتسعون ،من الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن
في حكمهم ،على أنه":يجوز للجامعة االستعانة باألستاذ غير املتفرغ بشرط أن يكون من أعضاء هيئة التدريس السابقين أو
من العلماء املتميزين ذوي الخبرة الطويلة في التخصص الذي سيتولى تدريسه .وال يجوز تكليفه بأي عمل إداري" .كما قررت
املادة السابعة والتسعون أن":تكون االستعانة باألساتذة غير املتفرغين ملدة ال تزيد عن سنتين قابلة للتجديد بقرار من مدير
الجامعة ً
بناء على موافقة مجلس الجامعة وتوصية املجلس العلمي ومجلس ي الكلية والقسم املختصين" .وحددت املادة
الثامنة والتسعون أن":يمنح األستاذ غير املتفرغ مكافأة تعادل أول مربوط الرتبة العلمية التي كان عليها ،فإن لم يكن من
أعضاء هيئة التدريس السابقين فيحدد مجلس الجامعة مقدار املكافأة ً
بناء على توصية من املجلس العلمي ومجلس ي القسم
والكلية بما ال يتجاوز أول مربوط رتبة أستاذ مساعد".
 44الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
 45الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
 46الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
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وبالنسبة لواجبات األستاذ غير املتفرغ وتأديبه ،فقد قررت املادة التاسعة والتسعون ،من الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي
الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ،أنه" :مع مراعاة أحكام املادة ( )96من هذه الالئحة يجب
على األستاذ غير املتفرغ أن يلتزم بواجبات عضو هيئة التدريس املنصوص عليها في هذه الالئحة ويعامل من حيث الوحدات
التدريسية الزائدة عن النصاب ألحكام املادة ( )51من هذه الالئحة" .كما نصت املادة املائة على أنه" :عند إخالل األستاذ غير
املتفرغ بأي من واجباته تطبق بشأنه األحكام الخاصة بتأديب أعضاء هيئة التدريس املنصوص عليها في هذه الالئحة"47.
أعضاء هيئة التدريس املتعاقدين- :
أفرد نظام مجلس التعليم العالي والجامعات حيزا ألعضاء هيئة التدريس املتعاقدين عبر الئحة توظيف غير السعوديين في
الجامعات الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (1417/4/3هـ) في الجلسة (الرابعة) ملجلس التعليم العالي املعقودة بتاريخ
1417/2/7هـ املتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي بالتوجيه البرقي الكريم رقم
(/7ب )16785/وتاريخ 1417/11/4هـ .وقد تطرقت الالئحة لواجبات األستاذ املتعاقد (غير السعودي) وتأديبه ،ونصت في ما
يتعلق بساعات العمل املطلوبة في املادة الخامسة عشرة منها ،على اآلتي48:
ً
-1يؤدي أعضاء هيئة التدريس واملحاضرون واملعيدون ومدرسو اللغات أربعين ساعة عمل أسبوعيا يقضونها في التدريس
والبحث واإلرشاد األكاديمي واألعمال اإلدارية واألكاديمية األخرى التي يكلفون بها من الجهات املختصة بالجامعة.
ً
-2يؤدي بقية العاملين بالجامعة ثمان وأربعين ( )48ساعة عمل أسبوعيا يقضونها في الواجبات التدريسية والبحثية
والتدريبية واملهام التي يكلفون بها من الجهات املختصة في الجامعة ،ومن يعمل منهم باملستشفيات تكون ساعات عملهم بما
ً
ال يزيد عن ( )55ساعة .ويجوز للجامعة تمشيا مع مقتضيات مصلحة العمل تحديد بداية ونهاية الدوام اليومي أو تجزئته.
-3يعامل عضو هيئة التدريس املتعاقد ومن في حكمه فيما يتعلق بساعات النصاب التدريس ي والقواعد التي تتبع في املكافأة
عن الساعات التدريسية اإلضافية معاملة السعوديين من أعضاء هيئة التدريس.
وقررت املادة الثالثة واألربعون من الئحة توظيف غير السعوديين في الجامعات أن":يخضع املتعاقد فيما لم ينص عليه في
هذه الالئحة للواجبات واملسئوليات التي تنص عليها لوائح الجامعة وفيما لم يرد فيه نص في هذه الالئحة تطبق بشأنها
األحكام الواردة في نظام الخدمة املدنية ولوائحه التنفيذية" .كما قررت املادة الرابعة واألربعون أن" :يخضع املتعاقد بالنسبة
إلى األخطاء الوظيفية التي يرتكبها أثناء الخدمة ألحكام تأديب السعوديين في الجامعة ونصوص هذه الالئحة" .وقررت املادة
الخامسة واألربعون أن" :يلتزم املتعاقد باتباع األنظمة واللوائح والتعليمات النافذة في اململكة ويجب عليه وعلى من يعولهم
احترام العادات والتقاليد املرعية في اململكة وعدم املساس بالدين أو التدخل في السياسة"49.
تجديد وإنهاء عقود أعضاء هيئة التدريس املتعاقدين- :
ً
نصت املادة السابعة واألربعون من الئحة توظيف غير السعوديين في الجامعات على أن" :يتجدد العقد تلقائيا ما لم يخطر
أحد الطرفين الطرف اآلخر برغبته كتابة في إنهاء العقد قبل انتهاء مدته بشهرين على األقل" .كما قررت املادة الثامنة
واألربعون أن" :ينتهي العقد فبل انتهاء مدته في الحاالت اآلتية:
 .1لحصول املتعاقد على الجنسية السعودية.
 .2قبول االستقالة.
 .3اإلصرار على االستقالة على الرغم من عدم قبول الجامعة لها.
 47الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
 48الئحة توظيف غير السعوديين في الجامعات ،الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (1417/4/3هـ) في الجلسة (الرابعة) ملجلس التعليم العالي
املعقودة بتاريخ 1417/2/7هـ املتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي بالتوجيه البرقي الكريم رقم (/7ب )16785/وتاريخ
1417/11/4هـ.
 49الئحة توظيف غير السعوديين في الجامعات.
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ً
ً
 .4االنقطاع عن العمل دون عذر مشروع تقبله الجامعة ملدة تزيد على خمسة عشر يوما متوالية أو ثالثين يوما متفرقة متى
رأت الجامعة إنهاء العقد لهذا السبب ويعد املتعاقد في هذه الحال في حكم املصر على فسخ العقد.
 .5إلغاء الوظيفة.
 .6العجز الدائم عن العمل.
 .7عدم الكفاءة.
 .8انخفاض مستوى األداء الوظيفي.
 .9الفصل التأديبي بقرار من الجامعة.
 .10مقتضيات املصلحة العامة.
 .11الحكم على املتعاقد بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف واألمانة.
 .12الوفاة.
 .13إذا تجاوزت مدة املرض مدة اإلجازة املرضية املنصوص عليها في املادة ( )37وفي هذه الحالة تصرف للمتعاقد تذاكر
العودة وال تستعاد منه البدالت التي صرفت له50".

 50الئحة توظيف غير السعوديين في الجامعات.
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األنظمة واللوائح التي تطبق في التعليم العالي والجامعة والكلية وتهم أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الكلية:
تستمد جامعة نجران األنظمة واللوائح التي تعمل بها من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحها الذي أقره مجلس
الوزراء بتاريخ 1414/4/4هـ ،وبالتالي فهي ،وجميع الكليات فيها ،ملتزمة بتطبيق األنظمة واللوائح التالية- :
 .1نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر وفق قرار مجلس الوزراء رقم ( )60وتاريخ 1414/6/2هـ املتوج بموافقة
خادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التعليم العالي السامية بالرقم م 8/وتاريخ 1414/6/4هـ.
 .2الئحة الدراسة واالخنبارات للمرحلة الجامعية املجازة بنص قرار مجلس التعليم العالي رقم (1423/27/13هـ) في
1423/11/2هـ.
 .3الالئحة املنظمة للشؤون املالية في الجامعات الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم ( )2/6في الجلسة (الثانية) ملجلس
التعليم العالي املعقودة بتاريخ 1416/6/11هـ املتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي
بالتوجيه البرقي الكريم رقم (/7ب )9045/وتاريخ 1416/6/27هـ.
 .4الئحة توظيف غير السعوديين في الجامعات الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (1417/4/3هـ ) في الجلسة
(الرابعة) ملجلس التعليم العالي املعقودة بتاريخ 1417/2/7هـ املتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس
التعليم العالي بالتوجيه البرقي الكريم رقم (/7ب )16785/وتاريخ 1417/11/4هـ.
 .5الئحة االبتعاث والتدريب ملنسوبي الجامعات الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (1417/4/6هـ) في الجلسة
(الرابعة) ملجلس التعليم العالي املعقودة بتاريخ 1417/2/7هـ املتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس
الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي بالتوجيه البرقي الكريم رقم (  /7ب  )16785/وتاريخ 1417/11/14هـ.
 .6الالئحة املوحدة للدراسات العليا في الجامعات الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم ( )2/6في الجلسة (الثانية)
ملجلس التعليم العالي املعقودة بتاريخ 1416/6/11هـ املتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم
العالي بالتوجيه البرقي الكريم رقم (/7ب )9045/وتاريخ 1416/6/27هـ.
 .7الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الصادرة بقرار مجلس
التعليم العالي رقم ( )1417/6/4املتخذ في الجلسة (السادسة) ملجلس التعليم العالي املعقود بتاريخ 1417/8/26هـ
املتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التعليم العالي بالتوجيه البرقي الكريم
رقم /7ب12457 /و تاريخ 1418/8/22هـ.
 .8الالئحة املوحدة للبحث العلمي في الجامعات الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (1419/10/2هـ) في الجلسة
(العاشرة) ملجلس التعليم العالي املعقودة بتاريخ 1419/9/6هـ املتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس
التعليم العالي بالتوجيه البرقي الكريم رقم (/7ب )4403/وتاريخ 1419/4/2هـ.
 .9الالئحة املنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (1420/15/10هـ) في الجلسة
(الخامسة عشرة) ملجلس التعليم العالي املعقودة بتاريخ 1420/2/1هـ املتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس
مجلس التعليم العالي بالتوجيه البرقي الكريم رقم (/284م) وتاريخ 1421/3/16هـ.
 .10مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الخدمة االعامة ،الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( )555وتاريخ
1437/12/25هـ.
 .11الدليل التنظيمي لجامعة نجران (اإلصدار الرابع)( .نجران :وكالة الجامعة للتطوير والجودة ،جامعة نجران1439،هـ).
 .12الالئحة املوحدة لوحدات التطوير والجودة بجامعة نجران( :نجران :وكالة الجامعة للتطوير والجودة ،جامعة نجران
1439ه)،
 .13آلية اإلرشاد األكاديمي في كلية العلوم اإلدارية ،املجازة في مجلس كلية العلوم اإلدارية ،بدون تاريخ،
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املعايير التي تطبق في التعليم العالي والجامعة والكلية وتهم أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الكلية- :
صمم نظام ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في اململكة العربية السعودية ليضمن أن تكون جودة التعليم العالي في اململكة
مساوية ألعلى املعايير العاملية ،وأن ُيعرف بذلك بشكل واسع في األوساط األكاديمية واملهنية على الصعيد العالمي .وقد
وضعت الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي في السعودية مجموعة من املعايير لضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
ً ً
ملؤسسات وبرامج التعليم العالي ،تغطي أحد عشر مجاال عاما ألنشطة هذه املؤسسات ،وهذه املعايير مبنية بصورة عامة على
املمارسات الجيدة املتعارف عليها في قطاع التعليم العالي ،على مستوى العالم .وقد تم تكييفها لتتالئم مع طبيعة الظروف
التي تكتنف التعليم العالي في اململكة العربية السعودية .وهذه املعايير هي- :
أ -اإلطار الوطني للمؤهالت للتعليم العالي في اململكة العربية السعودية- :
للمؤهالت إلى ضمان اتساق معايير نواتج تعلم الطلبة في اململكة بغض النظر عن املؤسسة التي درس بها
يهدف اإلطار الوطني
ِّ
ُ
املعايير مع معايير الشهادات التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي في شتى أنحاء
الطالب ،كما يهدف لضمان تكافؤ هذه
ِّ
ُ
ُ
العالم .ويساعد اإلطار الوطني للمؤهالت في إيجاد نقاط مقارنة مالئمة للمعايير األكاديمية لتسترشد بها املؤسسات التعليمية
اجعات املؤسسية،
عمليات اعتماد البرامج واملر
في عمليات التخطيط واملراجعة الذاتية ،واملراجعون الخارجيـون املشاركون في
ِّ
ِّ
ُ
ات وقدرات الخريجين الذين قد يعينونهم.
وجهات التوظيف ،في فهم مهار ِّ
وهو عبارة عن وثيقة تحدد طبيعة وكمية ومستويات أو معايير التعلم الالزم لدرجات أكاديمية أو مهنية تتضمن وصفا عاما
للمعارف واملهارات املتوقعة للطالب في كل مستوى من املؤهالت ،ولنواتج التعلم في املجاالت املحددة وهو يشتمل على عدة
عناصر رئيسة- :
 .1املستويات وتتضمن وصف التزايد في املتطلبات الفكرية وتعقيدات التعلم املتوقعة من الطلبة كلما تقدموا في درجاتهم العلمية العليا.
 .2الساعات املعتمدة وهي تعكس مقدار الجهد أو حجم التعلم املتوقع الجتياز درجة تعليمية أو مقرر معين أو أي وحدة دراسية.
 .3مجاالت التعلم ويقصد بها املجاالت الواسعة ألنواع نواتج التعلم التي يسعى البرنامج لتطويرها.

ب -معايير ضمان الجودة واالعتماد ملؤسسات التعليم العالي:
 .1الرسالة والغايات واألهداف.
ُ ُ
السلـطات واإلدارة.
.2
 .3إدارة ضمان الجودة وتحسينها.
 .4التعلم والتعليم.
 .5إدارة شؤون الطلبة والخدمات املساندة.
 .6مصادر التعلم.
 .7املرافق والتجهيزات.
 .8التخطيط واإلدارة املالية.
 .9عمليات التوظيف.
 .10البحث العلمي.
 .11عالقات املؤسسة التعليمية باملجتمع.

51-

 51أنظر :الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي :معايير ضمان الجودة واالعتماد ملؤسسات التعليم العالي( .الرياض :الهيئة الوطنية للتقويم
واالعتماد األكاديمي1415 ،هـ).
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ج -معايير ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي لبرامج التعليم العالي:
 .1الرسالة والغايات واألهداف.
 .2إدارة البرنامج.
 .3إدارة ضمان جودة البرنامج.
 .4التعلم والتعليم.
 .5إدارة شؤون الطالب والخدمات املساندة.
 .6مصادر التعلم.
 .7املرافق والتجهيزات.
 .8التخطيط واإلدارة املالية.
 .9عمليات التوظيف.
 .10البحث العلمي.
 .11العالقات مع املجتمع.

52-

إنتهي الدليل بحمد هللا تعالى،
إعداد- :

جلنة إعداد الدليل التنظيمي بالكلية
(العام الدراس ي 1439 – 1438هـ)

إعتماد سعادة- :

د .محد سعيد لسلوم
وكيل الكلية للتطوير والجودة
(نائب رئيس وحدة للتطوير والجودة)
إعتماد سعادة- :

الدكتور عاطف سعد الشهري
عميد الكلية
(رئيس وحدة التطوير والجودة)

 52أنظر :الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي :معايير ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي لبرامج التعليم العالي( .الرياض :الهيئة الوطنية للتقويم
واالعتماد األكاديمي1415 ،هـ).
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اجلزء السادس :املرفقات

مرفق رقم ( :)1الخريطة التنظيمية للكلية
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