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.

ر
ر
محاض
واإلشاف عىل تنظيم شؤونه والدعوة لحضور جلساته وتنفيذ قراراته وإرسال
 .1رئاسة مجلس القسم
جلساته إىل عميد الكلية.
 .2تحقيق األهداف والسياسات العليا ر يف الجامعة.
 .3تنفيذ قرارات مجلس الكلية فيما يتعلق بالقسم.
ر
ر
االسثاتيجية للقسم ومتابعة تنفيذها.
اإلشاف عىل إعداد الخطة
.4
ر
اإلشاف عىل إدارة شؤون القسم التعليمية والبحثية واإلدارية والمالية والثقافية.
.5
ً
ً
ر
اإلشاف عىل تطوير القسم إداريا وأكاديميا وبحثياً.
.6
 .7تنسيق وتطوير عالقات القسم داخل الجامعة وخارجها.
ر
توفث كل متطلبات القسم التعليمية والبحثية واإلدارية والمالية.
.8
اإلشاف عىل ر
ر
اإلشاف عىل رفع مستوى الجودة وتطوير مخرجاتها.
.9
 .10تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس القسم.
 .11القيام بما يفوض إليه من صالحيات من قبل عميد الكلية.
 .12الرفع لعميد الكلية كل ما يقع من عضو هيئة التدريس ومن ر يف حكمه من إخالل بالواجبات أو أي مخالفات أخرى.
ر
ر
اس.
 .13تقديم تقرير عن ر
سث الدراسات العليا يف القسم إىل عميد الكلية وعميد الدراسات العليا يف نهاية كل عام در ي

 .1تقديم تقرير واف عن رحلة المبتعث العلمية داخل المملكة و تحت رإشاف القسم ،ورفعه إىل مجلس الكلية.
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 .2ر
سث العملية التعليمية وتنفيذ خططها وتطوير برامجها األكاديمية ر يف القسم.
اإلشاف عىل ر
األكاديىم.
 .3تطبيق نظم ولوائح الجودة والتقويم واالعتماد
ي
 .4ر
اإلشاف عىل مختلف النشاطات الطالبية بالقسم.
 .5مراقبة أداء االمتحانات ،وضبط النظام داخل القسم.
 .6ر
األكاديىم رلثامج القسم.
اإلشاف عىل عملية التطوير
ي

ر
والبحث ر يف القسم ورفعه إىل عميد الكلية.
األكاديىم واإلداري
سث الدراسة واألداء
 .7إعداد تقرير سنوي شامل عن ر
ي
ي
 .8ر
اإلشاف عىل استقطاب أعضاء هيئة التدريس بالقسم.
ر
النهائ للمقرر عند اقتضاء الحاجة.
اس ليضع أسئلة االختبار
 .9اقثاح عضو هيئة تدريس ر
ي
غث مدرس المقرر الدر ي

 .1تمثيل القسم ر يف مجلس الكلية.
 .2ترأس مجلس القسم وتحديد جدول أعماله ومواعيد انعقاد جلساته.
 .3اصدار القرارات الداخلية ر
سث العمل بالقسم وفقا لألنظمة و اللوائح.
الث يقتضيها ر
غث عضو هيئة تدريس المقرر أو
 .4التوصية بأن يتم تصحيح أسئلة االختبار
النهائ عن طريق عضو هيئة تدريس ر
ي
ر ر
ً
أن ر
أكث يف التصحيح  ،ومن ثم المصادقة عىل كشوف الدرجات.
متخصصا أو
يشك معه
ً
ر
سث العمل بالقسم وفقا لألنظمة واللوائح.
الث يقتضيها حسن ر
 .5إصدار القرارات الداخلية ي
اس عىل أعضاء هيئة التدريس.
 .6توزي ــع العبء الدر ي
 .7التوصية برصف بدل التعليم ألعضاء هيئة التدريس.
ر
الوظيف ألعضاء هيئة التدريس.
 .8إعداد تقارير األداء
ي
لمنسوئ القسم.
 .9التوصية برصف االستحقاقات للعمل خارج الدوام
ري
لمنسوئ القسم.
 .10التوصية بالتكليف بالعمل خارج دوام
ري
.11
.12
.13
.14
.15

منسوئ القسم الدورات التدريبية داخل الجامعة وخارجها.
التوصية بحضور
ري
ر
ر ر
رر
المتدربي.
المبتعثي و
التنسيق مع لجنة االبتعاث والتدريب يف متابعة أوضاع
رر
السعوديي بعد انتهاء الخدمة.
التوصية بالتمديد ألعضاء هيئة التدريس
السعوديي بعد انتهاء ر
ر ر
فثة التمديد.
التوصية بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس
ر ر
السعوديي.
غث
التوصية بإنهاء عقود أعضاء هيئة التدريس ر
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ر
 يتكون المجلس من أعضاء هيئة التدريس بالقسم و له صالحيات ف الشؤون األكاديمية طبقا للنظم و اللوائح بالنظام
الجامىع الموحد بالمملكة العربية السعودية (يتشكل المجلس طبقا للمواد  43 – 41من نظام مجلس التعليم العاىل).
 يجتمع المجلس مرة واحدة عىل األقل كل شهر بنصاب عددى ال يقل عن ر
ثلث أعضاءه ،و ريثأس المجلس رئيس القسم
حيث تصدر عنه القرارات بأغلبية مطلقة و رف حالة التساوى يرجح الجانب الذى يؤيده الرئيس.
 تعتث قرارات املجلس نافذة ما لم يرد عليها ر
اعثاض من عميد الكلية خالل)) 15خمسة ر
عش يوما تاري ــخ وصولها إليه  .وإذا
ر
ر
ر
بف المجلس عىل رأيه يحال القرار
اعثض عليها أعادها إىل مجلس القسم مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد ،فإذا ي
الم ر
عثض عليه إىل مجلس الكلية للبت فيه.

 .1جدولـة اجتماعـات مجلـس القسـم بشـكل دوري علـى العـام الدراسـي ،و تكون سـابقة لجلسـات مجلـس الكليـة
بشـكل كافـي.
 .2ر
االشاف عىل إعداد جدول أعمال جلسات مجلس القسم بالتنسيق مع رئيس القسم.
 .3االشـراف علـى تسـجيل حضـور أعضـاء هيئـة التدريـس لجلسـات القسـم وإرفـاق تواقيـع حضـور الجلسـة مـع
محضـر الجلسـة ،والتأ كـد مـن أكتمـال النصـاب قبـل البـدء بجلسـة القسـم.
ر
محاض جلسات القسم فور اإلنتهاء من كل جلسة والرفع بها إىل رئيس القسم.
 .4تحرير
 .5االشـراف عىل عمليات التصويت أثناء جلسات القسم.

ر
رر
والمحاضين ،واعارتهم ،وندبهم ،وترقياتهم.
بتعيي أعضاء هيئة التدريس ،والمعيدين،
 .1التوصية
. .2التوصية بإقرار خطط الدراسة أو تعديلها.
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الثامج والمناهج الدراسية والكتب المقررة و المراجع بالقسم.
 .3التوصية بإقرار ر
 .4تشجيع أعضاء القسم عىل إعداد البحوث العلمية ،وتنسيقها ،والعمل عىل ر
نشها.
 .5اقتـراح أسـماء أشـخاص غيـر متفرغيـن مـن ذوي المكانة العلميـة البـارزة بالتدريـس أو ر
االشاف علـى البحـوث
والرسـائل العلميـة.
ر
ر
رر
ر ر
وغثهم ،لمدة محددة للتدريس يف
بمتخصصي بصفة زائرين ،من الس
االقثاح والتوصية باالستعانة
.6
ـعوديي ر
القسـم.
رر
الملحولي إىل الكلية فيما يخص مقررات القسم . 8
 .7معادلة المقررات السابقة للطالب
 .8ر
اقثاح الخطط الالزمة للدراسات العليا وضوابط القبول بالقسم . 9
ر
العلىم.
. .9النظر يف التقرير المقدم عن إنجازات عضو هيئة التدريس خالل التفرغ
ي
.10النظر فيما يحيله إليه مجلس الكلية أو رئيسه أو وكالؤها للدراسة وإبداء الرأي.
.11تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من ر ر
بي أعضاء هيئة التدريس.



 .1تشكيل لجان من ر ر
غثهم.
بي أعضائه أو من ر
 .2ر
اقثاح درجة األعمال الفصلية بما ال يقل عن  30درجة.
ر
الث تخصص لهما. 4
النهائ اختبار
 .3التوصية بأن يكون ضمن االختبار
عمىل أو شفوي وتحدد الدرجة ي
ي
ي
 .4التوصيـة علـى اسـتثناء مقـررات النـدوات واألبحاث والمقررات العمليـة مـن االختبارات والتقديـرات وتحديـد
قيـاس تحصيـل الطالـب فـي هـذه المقررات و المقررات العلميـة مـن اللوائـح المحددة لدرجـات األعمال الفصليـة
وطـرق احتسـابها واللوائـح الخاصـة بمـا يتضمنـه االختبار النهائـي.
النهائ بما ال يقل عن ساعة واال يزيد عن ثالث ساعات. 6
 .5التوصية بتحديد مدة االختبار
ي
 .6السـماح للطالـب بنـاء علـى توصيـة مـدرس المادة باسـتكمال متطلبـات أي مقـرر فـي الفصـل الدراسـي التالـي ً
ويرصـد للطالـب فـي سـجله األ كاديمـي تقديـر غيـر مكتمـل (ل) أو) (ICوال يحسـب ضمـن المعدل الفصلـي أو
ر
الثاكمـي اال التقديـر الـذي يحصـل عليـه الطالـب بعـد اسـتكمال متطلبـات ذلـك المقرر و اذا أمضـى فصـال دراسيا
واحدا ولـم يغيـر تقديـر غيـر مكتمـل (ل) أو ) (ICفـي سـجل الطالـب لعـدم اسـتكماله يسـتبدل بـه تقديـر ًراسب (ـه)
أو ( )Fويحسـب ضمـن المعدل الفصىل و ر
الثاكىم
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 .7السـماح برصـد تقديـر (م) أو ) (IPللطالـب اذا كان المقرر يتطلـب أكثـر مـن فصـل دراسـي و بعـد انتهـاء الطالـب مـن
دراسـة المقرر يمنـح التقديـر الـذي حصـل عليـه و اذا لـم يسـتكمل المقرر فـي الوقـت المحدد فيجـوز للمجلـس
الموافقة علـى رصـد تقديـر غيـر مكتمـل (ل) أو ) (ICفـي سـجل الطالـب.
ر
الث درسها الطالب خارج الجامعة.
 .8التوصية بمعادلة المقررات ي
 .9التوصية بتشكيل لجان المراجعة لالختبارات.
 .10التوصية بتشكيل لجنة لتقييم العملية التدريسية ألعضاء هيئة التدريس .
ر
 .11اعتماد توزي ــع الم ر
حاضات والتمارين و األعمال عىل أعضاء هيئة التدريس و من يف حكمهم.
 .12التوصيـة بالموافقة علـى الرحـال ت العلميـة للمبتعثيـن أثنـاء إعـداد الرسـالة حسـبما تنـص عليـه املـواد ,16 ,15
 17مـن الئحة االبتعاث و التدريب.


«

:

ر ر
بتعيي أعضاء هيئة التدريس .
 .1التوصية
ر
ر ر
رر
ر ر
الباحثي.
المدرسي و مساعدي
المحاضين و المعيدين و
بتعيي
 .2التوصية
ر
التعيي عىل رتبة أستاذ مساعد دون ر
ر ر
اشثاط الحصول عىل درجة الدكتوراه وفق الضوابط المحددة يف
 .3التوصية ب
العاىل.
نظام ولوائح التعليم
ي
ر ر
ر ر
المتخصصي بحيث أال يقل العددعن ثمانية .
المحكمي
 .4النظر ربثقية عضو هيئة التدريس و ترشيح عدد من
 .5التوصيـة بصـرف بـدل وحـدات تدريسـية إذا زاد عـدد الوحـدات التدريسـية ألعضـاء هيئـة التدريـس و مـن فـي
حكمهـم عـن النصـاب المقـرر.
 .6التوصيـة بحصـول عضـو هيئـة التدريـس علـى إجـازة تفـرغ علمـي لمدة عـام دراسـي ،بعـد مضـي خمـس سـنوات مـن
تعيينـه أو مـن تمتعـه بإجـازة تفـرغ علمـي سـابقة ،أو لمدة فصـل دراسـي واحـد بعـد مضـي ثـالث سـنوات مـن تعيينـه
أو مـن تمتعـه بإجـازة تفـرغ علمـي سـابقة . 7
العلىم ألعضاء هيئة التدريس .
 .7التوصية بقبول تقارير التفرغ
ي
. .8التوصيـة بالموافقة علـى عمـل عضـو هيئـة التدريـس بصفـة مستشـار غيـر متفـرغ فـي الجهـات الحكوميـة أو
القطـاع الخـاص أو المنظمـات األقليميـة أو الدوليـة.
 .9التوصيـة بالموافقة علـى مشـاركة عضـو هيئـة التدريـس فـي مؤتمرات وندوات تنعقد داخـل المملكـة وخارجهـا.
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.10
.11
.12
.13

ر
التوصية بندب عضو هيئة التدريس و من يف حكمه للعمل لدى الجهات الحكومية.
ر
التوصية بإعارة خدمات عضو هيئة التدريس و من يف حكمه.
ر
التوصية بإيفاد عضو هيئة التدريس يف مهمة علمية خارج مقر الجامعة .
التوصية بإيفاد عضو هيئة التدريس للتدريس خارج المملكة.

 .14التوصيـة بالسـماح لعضـو هيئـة التدريـس بالسـفر الجـراء بحـوث فـي جامعـة أخرى خالل العطلـة الصيفيـة.
ر
 .15التوصية بقبول استقالة عضو هيئة التدريس و من يف حكمه أو إحالته إىل التقاعد المبكر بناء عىل طلبه.
ر ر
ر ر
سنتي قابلة للتجديد.
متفرغي لمدة ال تزيد عن
غث
 .16التوصية باألستعانة بأساتذة ر
 .17التوصيـة بمنـح األسـتاذ غيـر المتفرغ مكافـأة تعـادل أول مربـوط الرتبـة العلميـة التـي كان عليهـا ،فـإن لـم يكـن مـن
هيئة التدريـس الس ر ر
ـابقي يحـدد مجلـس الجامعـة مقـدار المكافـأة بمـا ال يتجـاوز أول مربـوط رتبـة أ .مسـاعد.
رر
لمتمثة من خارج الجامعة للقيام بالتدريس.
 .18التوصية باالستعانة بالكفاءات السعودية ا
 .19التوصيـة بنقـل عضـو هيئـة التدريـس ومـن فـي حكمـه فـي تخصصـه العلمـي مـن قسـم إلـى آخـر داخـل الكليـة.
 .20التوصيـة بنقـل عضـو هيئـة التدريـس ومـن فـي حكمـه فـي تخصصـه العلمـي مـن كليـة إلـى أخـرى فـي الجامعـة
ر
 .21التوصية بنقل عضو هيئة التدريس و من يف حكمه إىل وظيفة خارج الجامعة .
رر
السعوديي بعد انتهاء الخدمة.
 .22التوصية بالتمديد ألعضاء هيئة التدريس
السعوديي بعد انتهاء ر
رر
فثة التمديد.
 32التوصية بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس
«
1
.
3
4

2

.

4

«

:

ر
المحاضين و التمديد لهم أو إنهاء بعثاتهم.
 .1التوصية بابتعاث المعيدين و
تغيث المبتعث لتخصصه أو جامعته أو بلد الدراسة .
 .2التوصية بالموافقة عىل ر
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 .3التوصية بإيقاف مخصصات المبتعث إذا:
غث تخصصه أو جامعته أو مقر دراسته من دون موافقة مجلس القسم.
ر
بسث دراسته.
لم يستطع أن يواصل الدراسة وفقا للتقارير المتعلقة ر
خالف األنظمة أو التعليمات أو امتنع عن تنفيذها.
ر
لم يحصل عىل المؤهل المطلوب يف المدة المحددة..
ثبت توقفه عن الدراسة أو ترك مقر الدراسة من دون عذر مقبول.
طلب انهاء البعثة والعودة اىل المملكة.
 .4التوصية بالموافقة عىل الرحلة العلمية للمبتعث .
 .5تكليـف العميـد أو المحاضـر المبتعـث للدراسـ ات العليـا فـي الداخـل ببعـض األعمـال علـى أال يؤثـر ذلـك فـي
تحصيلـه العلمـي.
ر
رر
رر
والمتدربي.
المبتعثي
 .6التنسيق مع لجنة االبتعاث والتدريب يف متابعة أوضاع
«

:

الماجستث .
 .1التوصية بإضافة رشوط للقبول بمرحلة
ر
 .2التوصية بإضافة رشوط للقبول بمرحلة الدكتوراه.
ر
غث مجاله .
 .3التوصية بقبول الطالب لدراسة
الماجستث أو الدكتوراه يف ر
ر
الث درسها الطالب الم حول من جامعة أخرى ر
ر
معثف بها .
 .4التوصية بمعادلة الوحدات الدراسية ي
 .5التوصيـة بالموافقة علـى االختبـارات البديلـة والم قـررات التـي تتطلـب دراسـتها أكثـر مـن فصـل دراسـي فـي
مقـررات الدراسـات العليـا.
 .6التوصيـة بإجـراء اختبـار تحريـري وشـفوي شـامل تعقـده لجنـة متخصصـة وفـق قواعـد محـددة لطالـب
الدراسـات العليـا بعـد إنهائـه جميـع المقـررات المطلوبـة.
 .7التوصية بزيادة رإشاف عضو هيئة التدريس عىل الرسائل العلمية إىل خمس رسائل.
فصلي در ر ر
رر
اسيي.
 .8التوصية بالموافقة عىل تأجيل قبول الطالب عىل أال تتجاوز مدة التأجيل
اس.
 .9التوصية بالموافقة عىل حذف الطالب لجميع مقررات الفصل الدر ي
 .10التوصية بقبول تحويل الطالب إىل الجامعة من جامعة أخرى ر
معثف بها.
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ر ر
 .11ر
مش يف الرسائل العلمية .
اقثاح
اقثاح المقررات المطلوبة للحصول عىل الدبلوم العاىل ر
 .12ر
واقثاح مسىم الشهادة.
ي
ر
الىع قيده.
 .13التوصية بإعادة قيد الطالب إذا ي
 .14ا لتوصيـة بكتابـة الرسـائل الجامعيـة بلغـة غيـر اللغـة العربيـة مـع تقديـم ملخـص واف باللغـة العربيـة.
 .15التوصيـة بـأن يقـوم بال شـراف علـى الرسـائل العلميـة مشـرفون مـن ذوي الخبـرة المتميـزة والكفايـة العلميـة
فـي مجـال البحـث مـن غيـر أعضـاء هيئـة التدريـس بالجامعـة.

.

 .1تمثيل رئيس القسم رف ر
مبث الطالبات والتنسق معه عند الحاجة.
ي
 .2التنسـيق مـع وكيلـة الكليـة لشـؤون الطالبـات فـي األمور األكاديميـة و االداريـة ذات العالقة بمنسـوبات أو مقـررات
القسـم فـي مبنـى الكليـة للطالبـات.
ر
 .3الرفع بما يرد إليها يف ما يتطلب اتخاذ قرار من رئيس القسم .
ر
ر
المحاضات و المعامل.
سث العملية التعليمية يف قاعات
 .4متابعة ر
لسث العملية التعليمية. 6
 .5إشعار رئيس القسم بأي معوقات ر
 .6ر
االشاف عىل تنفيذ قرارات مجلس القسم والكلية فيما يتعلق بالقسم رف ر
مبث الطالبات.
ي
 .7القيام بما يفوض إليهامن مهام من رئيس القسم.
 .8الرفـع لرئيـس القسـم بكل مـا يقـع مـن عضـو هيئـة التدريـس و مـن فـي حكمهـا مـن إخـالل بالواجبـات المطلوبـة أو
ر
اس .
اي مخالفـات أخـرى مع تقديم تقرير عن ر
سث العملية التعليمية إىل رئيس القسم يف نهاية كل عام در ي
 .9اال رشاف عىل استقطاب عضوات هيئة التدريس بقسم الطالبات بالتنسيق مع رئيس القسم.
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1

ر
 .1تنسيق الجهود رف عمليات اإلرشاد األكاديىم بالقسم ،ر
والث ر ر
اآلئ:
كث عىل ي
ي
ي
ر
ر
 .2المشاركة يف تنفيذ خطة الكلية/القسم بخصوص استقبال الطلبة الجدد ،والمساهمة يف اليوم المفتوح مع
رر
ر
ر
تسث
الث ر
الث يتمتع بها الطالب ،وااللثامات الواجبة عليهم ،وتوضيح األنظمة ي
الطالب الجدد ،لبيان الحقوق ي
ر
أكاديىم يف القسم.
بموجبها العملية التعليمية ،وبيان الخطط الدراسية لكل مسار
ي
ر
ر ر
اس.
 .3تحديد المرشدين
األكاديميي من هيئة التدريس ومن يف حكمهم بالقسم قبل بداية الفصل الدر ي
عث
 .4معالجة جميع عمليات اإلرشاد
األكاديىم ،باتباع إجراءات واضحة وسهلة ومعتمدة من صاحب الصالحية ر
ي
جميع قنوات االتصال المتاحة.
ر
ر
ر
رر
والقواني النافذة،
المحاضات أو االختبارات وفق األنظمة
الث يقدمها الطالب عن غياب
 .5النظر يف األعذار ي
وحسب اإلجراءات المعتمدة.
والنفس والمعنوي الالزم للطالب ذوي االحتياجات الخاصة.
 .6تقديم الدعم المادي
ي
ر
ر
الث وصلوا إليها.
 .7دراسة أوضاع الطالب المتعثين وتقديم الحلول المناسبة لتجاوز الحالة ي
ر
 .8تنسيق الجهود رف عمليات الشؤون الطالبية بالقسم ،ر
والث ر ر
اآلئ:
كث عىل ي
ي
ر
 .9التنسيق مع عمادة شؤون الطالب يف كل ما يتعلق باألنشطة الطالبية.
 .10وضع خطة لجميع األنشطة الطالبية ،الفنية والرياضية والثقافية والعلمية ر
والثفيهية ،يتم تنفيذها داخل
الكلية/القسم.
 .11تشجيع المبادرا ت الطالبية ،وتقديم الدعم المناسب لها ،ورعايتها ،وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ر
المقثحات المناسبة لتحسينها باستمرار.
 .12تقييم جميع األنشطة الطالبية ،وتقديم
رر
ر
الث يحق للطالب المشاركة ر يف عضويتها بالكلية والقسم.
 .13ترشيح الطالب
المتمثين إىل المجالس واللجان ي
ر
ر
رر
الث تمنح
 .14ترشيح الطالب
الموهوبي والرواد يف الفنون والرياضة والعلوم إىل الجهات ذات االختصاص بالجوائز ي
ر
عث قنوات االتصال الرسمية.
داخل القسم والكلية أو يف خارجها ،ر
ر
ر
بالمقثحات المناسبة أو اتخاذ القرارات المناسبة يف حدود
 .15دراسة كل ما يتم إحالته من رئيس القسم ،والرفع
الصالحيات الممنوحة أو المفوضة من صاحب الصالحية بشكل مكتوب.
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3
ر ر
تنسيق العمل ر ر
العاملي يف مجال الخطط الدراسية والمناهج لضمان تنفيذها بالشكل
بي جميع
ر

األمثل ،ر
والث ر ر
يىل:
كث عىل ما ي

الثامج ر يف القسم ورسالتها وأهدافها.
 .1التعريف برؤية ر
 .2وضع آليات محددة لضمان تنفيذ الخطط الدراسية والمناهج ،وتحقيق األهداف المطلوبة.
ر
الوطث للتقويم و التدريب ،وخطة
معايث المركز
الثامج ،وفق
ر
 .3تحقيق جميع متطلبات الجودة التعليمية لجميع ر
ي
ر
ومعايث وحدة الخطط الدراسية والمناهج.
الجامعة يف مجال التطوير والجودة ،ومواصفات
ر
ر
اس.
 .4تحليل نتائج التنفيذ يف نهاية كل فصل در ي
 .5تطوير آليات التنفيذ وتحسينها باستمرار.
ر
عامي در ر ر
ر ر
اسيي ،وحسب متطلبات سوق العمل.
الثامج يف القسم ،بعد كل
 .6مراجعة وتقويم مخرجات ر
 .7ر
اقثاح برامج جديدة بناء عىل نتائج التحليل الشاملة ،وتحليل احتياجات سوق العمل.
رر
المتمثة،
 .8عمل المقارنات المرجعية مع الجامعات المحلية ،واإلقليمية ،والدولية ذات السمعة األكاديمية
ر
الثامج أو
والثامج ذات الجودة المعتمدة داخليا وخارجيا ،يف جميع عمليات التقويم والمراجعة ،من أجل إيقاف ر
 .9ر
تطويرها أو استحداثها.
 .10ر
ر ر
الداخليي والخارج ر ر
رر
ر ر
للثامج المطورة والجديدة.
يي
المحكمي
اقثاح
والدوليي ر
ر
ر
بالمقثحات المناسبة أو اتخاذ القرارات المناسبة يف حدود
 .11دراسة كل ما يتم إحالته من رئيس القسم ،والرفع
الصالحيات الممنوحة أو المفوضة من صاحب الصالحية بشكل مكتوب.

2
ر
يىل:
تنسيق الجداول الدراسية يف القسم ،مع مراعاة ما ي
اس.
 .1جدول العبء
التدريس للقسم و توزي ــع الطالب عىل الشعب الدراسية لكل مقرر در ي
ي
 .2تحقيق متطلبات الجودة التعليمية.
 .3تنفيذ إجراءات واضحة وميشة بخصوص تسجيل المقررات الدراسية والحذف واإلضافة.
ر
وط
 .4التنسيق مع عمادة القبول والتسجيل يف كل ما يتعلق بعمليات التحويل والتأجيل والحرمان واالنقطاع
ي
القيد وإعادته.
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ر ر
ر
الدوليي يف برامج الدبلوم والبكالوريوس ،حسب
 .5التنسيق مع اإلدارة العامة للمنح يف كل ما يتعلق بقبول الطالب
ر
األنظمة النافذة واإلجراءات المتبعة.
ر
 .6تنسيق جدول االختبارات يف القسم بالتعاون م ع لجنة الجداول الدراسية والخطط بالكلية ومع عمادة القبول
يىل:
والتسجيل ،مع مراعاة ما ي
 .7اعتماد جدول توزي ــع الطالب عىل القاعات حسب الخطة الدراسية للقسم.
 .8ر
نش التعليمات الخاصة باالختبارات بكل الوسائل المتاحة.
لسث العملية االختبارية للطالب بالشكل األمثل.
 .9تهيئة القاعات بكل ما يلزم ر
 .10ضمان عدم وجود اختبار للطالب ر يف نفس الوقت.
 .11العمل عىل عدم وجود اختبارين للطالب ر يف نفس اليوم.
 .12اعتماد جدول توزيـ ــع أعضاء هيئة التدريس عىل القاعات ،مع ضمان تحقيق العدالة والموضوعية.
ر
 .13اعتماد إجراءات واضحة وميشة لتنظيم عملية االختبارات يف القسم؛ من حضور الطالب قبل وقت إىل قاعة
االختبار ،وتوزيـ ــع األسئلة عىل القاعات ،وتعبئة كشوفات الحضور والغياب ،وبدء خروج الطالب من قاعة
االختبار ،واستالم وتسليم كراسات اإلجابة.
ر ر
ر
رر
والقواني المتبعة حسب الحالة:
فوض يف القاعة خالل
محرص غش ،إحداث شغب أو إثارة
 .14تطبيق األنظمة
االختبار.
رر
والقواني المتبعة.
 .15تنسيق جداول االختبارات البديلة للطالب ،حسب األنظمة
ر
سث عملية االختبارات بالشكل األمثل ،وإيجاد الحلول المناسبة يف الوقت
 .16العمل عىل كل ما يلزم لضمان ر
المناسب.
 .17اعتماد تقارير سث االختبارات ،واتخاذ ما يلزم لمعالجتها ،ر
واقثاح التوصيات المناسبة للمستقبل.
ر
ر
الث ترد إىل اللجنة ،وفق اللوائح واألنظمة
 .18تنفيذ آليات تظلم الطالب لنتائج االختبارات ،ومعالجة كل الحاالت ي
المتبعة.
ر
ر
بالمقثحات المناسبة أو اتخاذ القرارات المناسبة يف حدود
 .91دراسة كل ما يتم إحالته من رئيس القسم ،والرفع
الصالحيات الممنوحة أو المفوضة من صاحب الصالحية بشكل مكتوب
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4

.1

.2

ر
والتنظيىم عىل ممارستها باستمرار ،من
والجماع
نش ثقافة الجودة ،والتعريف بها ،وتعزيز السلوك الفردي
ي
ي
خالل كل الوسائل المتاحة من :دورات تدريبية ،وورش عمل ،وندوات ،وسلوكيات القدوة المعرفية والقيادية
ر ر
ر ر
واإلداريي وأعضاء هيئة التدريس.
والفنيي
واإلدارية ،للطالب
ر
األكاديىم ،وتعريف أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم
امج
التعرف عىل متطلبات االعتماد
المؤسس ر
والث ر ي
ي
ي
ر ر
العاملي ر يف القسم ،والطالب فيه ،من أجل العمل بموجبها وضمان تنفيذها.
وجميع

األكاديىم ،ووكالة
 .3متابعة كل جديد عن التطوير والجودة ،وما يصدر عن الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد
ي
ر
الجامعة للتطوير والجودة وعمادة التطوير والجودة ،وتعميمه عىل أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم،
ر ر
رر
لتحسي األداء وزيادة اإلنتاجية.
العاملي يف القسم،
وجميع
ر
 .4تنفيذ كل ما يلزم لتحقيق جودة العملية التعليمية والبحثية والخدمية والمجتمعية رف القسم ،ر
والث ر ر
كث عىل
ي
ر
اآلئ-:
ي
 التنسيق مع عمادة التطوير والجودة ر يف كل ما يتعلق بالتطوير والجودة.
ر
االسثاتيجية للقسم واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان تنفيذها.
 إعداد الخطة


إعداد تقرير الدراسة الذاتية رلثامج القسم وتحديثه باستمرار.
ر
اس.
اس يف كل برامج القسم بنهاية كل فصل در ي
استالم وتنظيم ملف المقرر الدر ي
اس.
إعداد تقرير ر
الثنامج بنهاية كل فصل در ي



للثامج ،والمقررات الدراسية.
عمل المقارنات المرجعية المطلوبة ،ر
والث ر ر
اهي عىل الجودة ر يف األداء.
توثيق األدلة ر
ر ر
المنسوبي للجامعة والمستفيدين بشكل دقيق.
تحليل نتائج استبانات استطالع الرأي لقياس رضا
قياس ر
مؤشات األداء.



األكاديىم.
امج
تحقيق جميع متطلبات االعتماد
المؤسس ر
والث ر ي
ي
ي
ر
الثامج األكاديمية يف القسم.
إعداد خطة تنفيذية العتماد جميع ر
ر ر
والفنيي يف القسم واتخاذ كل ما يلزم من
إعداد خطة االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس
ر
إجراءات لضمان تنفيذها.
ر
اإلشاف عىل تنفيذ برامج استقبال وتهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد.













ر ر
ر
رر
رر
رر
التمث يف
المتمثين منهم لجوائز
التمث واإلبداع يف أداء أعضاء هيئة التدريس ،وترشيح
لتحفث
إعداد خطة
ر
القسم والكلية والجامعة والمجتمع.
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يىل:
 .5تقييم جميع عمليات الجودة من خالل دراسة وتحليل ما ي
ر ر
الثامج.
 التقييم
الذائ يف جميع ر
ي
اس (ملف المقرر).
ر
الد
المقرر
تقييم
 تقارير
ي
ر
 نتائج قياس مؤشات األداء.
.6
.7

ر
بالمقثحات المناسبة أو اتخاذ القرارات.
دراسة كل ما يتم إحالته من رئيس القسم إىل اللجنة ،والرفع
المناسبة ر يف حدود الصالحيات الممنوحة أو المفوضة من صاحب الصالحية بشكل مكتوب.

5

ر
 .1التنسيق ر ر
بي أعضاء هيئة التدريس يف القسم لتحديد المواصفات الفنية لألجهزة التعليمية والبحثية
ِّ
للمورد األنسب.
المعايث المناسبة
والمستلزمات والوسائل ،واعتماد
ر
ر
 .2دراسة طلبات ر
الشاء الواردة من أعضاء هيئة التدريس يف القسم ،وتقديم التوصيات المناسبة لصاحب
الصالحية رف اتخاذ القرار المناسب ر
للشاء ،أو إحالته إىل الجهات ذات االختصاص ،التباع ما يلزم بخصوص
ي
ر
يىل:
توريدها ،بالسعر المناسب و يف الوقت المحدد ،لكل ما ي

.3

.4
.5

.6
.7

 األجهزة المعملية التعليمية والبحثية.
 المستلزمات التعليمية.
 الوسائل التعليمية.
التنسيق ر ر
بي احتياجات أعضاء هيئة التدريس بالقسم ،من األجهزة والمستلزمات والوسائل ،وبيان عددها أو
ر
الفث
كميتها ،ونوعيتها ،لتنظيم حجم الطلب منها ،وتوريده ،لالستفادة من مزايا الخصم النقدي والدعم
ي
وغثها من المزايا المقدمة من ِّ
الموردين.
ر
ر
التنسيق مع لجنة الخدمات التعليمية يف األقسام األخرى بالكلية ،لالستفادة من األجهزة والمستلزمات
والوسائل الموجودة ،لضمان االستثمار األمثل لها وتقليل مستويات الهدر فيها.
ر
تقييم الخدمات المقدمة يف المعامل التعليمية والبحثية ،وقياس مالءمتها لمتطلبات الخطط الدراسية
ر
العلىم ،وإرسال نتائج التقييم إىل لجنة
لألقسام ،يف مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا ،ومتطلبات البحث
ي
التطوير والجودة لالستفادة منها ر يف أعمالها.
ر
إدارة المخاطر التعليمية ،والعمل عىل وضع خطة عىل مستوى القسم لمواجهة جميع األخطار المحتملة يف
ر
الث تكفل عدم وقوعها ،أو التنبيه والتحذير قبل ذلك.
العملية التعليمية :قبل وأثناء حدوثها ،واإلجراءات ي
ر
والمختثات ،والتأكد من وجود وسائل السالمة باستمرار،
ضمان وجود متطلبات السالمة يف جميع المعامل
ر
واتباع إجراءات الوقاية من المخاطر ،وتنفيذ إجراءات السالمة الفورية عند حدوث أي خطر.
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ر
ر
ر
 .8التأكد من أن جميع اإلجراءات مكتوبة يف نماذج موحدة عىل مستوى القسم ،يف كل العمليات التحليلية يف
ر
ر
وف جميع الطرق التعليمية والبحثية والتجريبية رف المعامل ،ر
والث ر ر
اآلئ:
كث عىل ي
ي
المخابر ،ي
 اسم التحليل أو الطريقة.
المختث الذي سيتم فيه إجراء التحليل.
 موقع ورقم المعمل الذي سيتم فيه إجراء الطريقة أو
ر
ر
 األجهزة المستخدمة ر يف الطريقة أو المواد المستخدمة يف التحليل.
 .9بيان نوعية المواد المستخدمة ر يف الطريقة أو التحليل ،وبيان المخاطر الناتجة عند استخدامها.
 .10وصف دقيق للتحليل أو الطريقة ،وبيان المخاطر المحتملة والنتائج المتوقعة.
 .11اتخاذ جميع االحتياطات الالزمة.
 .12طريقة ترصيف المواد الكيميائية المستخدمة ر يف التحليل والناتجة عنه ،وكيفية التخلص منها.
ر
بالمقثحات المناسبة أو اتخاذ القرارات المناسبة
 .13دراسة كل ما يتم إحالته من رئيس القسم إىل اللجنة ،والرفع
 .14ر يف حدود الصالحيات الممنوحة أو المفوضة من صاحب الصالحية بشكل مكتوب.

6
المهام المتعلقة بشؤون الدراسات العليا بالقسم:
ر
ر
ر
اآلئ:
مرحلث
اس لطالب الدراسات العليا يف
ر
الماجستث والدكتوراه ،ومراعاة ي
ي
 .1تنسيق الجدول الدر ي
التدريس للقسم.
 جدول العبء
ي
ر
 اعتماد إجراءات واضحة وميشة يف القسم بخصوص تسجيل المقررات الدراسية والحذف واإلضافة،
ر
الماجستث والدكتوراه.
وتسجيل الرسائل العلمية يف
ر
وط القيد.
 التنسيق مع عمادة الدراسات العليا فيما يتعلق بعمليات التحويل والتأجيل والحرمان واالنقطاع ي
ر ر
ر
الدوليي يف برامج الدراسات العليا ،حسب
 التنسيق مع اإلدارة العامة للمنح يف كل ما يتعلق بقبول الطالب
ر
األنظمة النافذة واإلجراءات المتبعة.
ر
يىل:
 .2تنسيق جدول االختبارات يف القسم بالتعاون مع عمادة الدراسات العليا ،مع مراعاة ما ي
 اعتماد جدول توزي ــع الطالب عىل القاعات حسب الخطة الدراسية بالقسم.
 ر
نش التعليمات الخاصة باالختبارات بكل الوسائل المتاحة.
لسث العملية االختبارية للطالب بالشكل األمثل.
 تهيئة القاعات بكل ما يلزم ر
ر
 ضمان عدم وجود اختبار للطالب يف نفس الوقت.
 العمل عىل عدم وجود اختبارين للطالب ر يف نفس اليوم.
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.3

اعتماد جدول توزيـ ــع أعضاء هيئة التدريس عىل القاعات ،مع ضمان تحقيق العدالة والموضوعية.
ر
اعتماد إجراءات واضحة وميشة لتنظيم عملية االختبارات يف القسم؛ من حضور الطالب قبل وقت إىل قاعة
االختبار ،وتوزيـ ــع األسئلة عىل القا عات ،وتعبئة كشوفات الحضور والغياب ،وبدء خروج الطالب من قاعة
االختبار ،واستالم وتسليم كراسات اإلجابة.
محرص غش ،إحداث شغب أو إثارة ر
ر
ر ر
فوض ر يف القاعة خالل االختبار.
القواني المتبعة حسب الحالة:
تطبيق
ر
الماجستث والدكتوراه ،وآليات منح
اعتماد إجراءات واضحة وميشة لتشكيل لجان المناقشة للرسائل العلمية يف
ر
ر
الدرجات من كل عضو مناقش ،ورفع التقرير المطلوب لمنح الدرجة العلمية ،يف المواعيد المعتمدة من عمادة
الدراسات العليا ،للمجالس العلمية المختصة.

.7

رر
والقواني المتبعة
تنسيق جداول االختبارات البديلة للطالب ،حسب األنظمة

.4

.5
.6

.8
.9
.10
.11

سث عملية االختبارات بشكل أمثل ،وإيجاد حلول المناسبة ر يف الوقت المناسب.
العمل عىل ما يلزم لضمان ر
اعتماد تقارير سث االختبارات ،واتخاذ ما يلزم لمعالجتها ،ر
واقثاح التوصيات المناسبة للمستقبل.
ر
ر
الث ترد إىل اللجنة ،وفق اللوائح واألنظمة.
تنفيذ آليات تظلم الطالب لنتائج االختبارات ،ومعالجة الحاالت ي
ومعايثها ،والعمل عىل تحسينها باستمرار.
تطوير رشوط القبول للدراسات العليا
ر

 .12تحديث برامج الدراسات العليا القائمة من خالل مراجعتها ،وتقييمها ،وضمان تحسينها باستمرار.
 .13استحداث برامج جديدة للدراسات العليا ،بناء عىل احتياجات سوق العمل ،وحاجة التنمية االقتصادية
ر
ر
االسثاتيجية.
واالجتماعية لها يف المملكة ،وفق رؤية المملكة  ، 2030وخطة الجامعة
العلىم بالقسم:
المهام المتعلقة بشؤون البحث
ي
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ر
العلىم ،ومراكز البحوث والدراسات يف الجامعة بكل ما يتعلق بإجراءات البحوث
التنسيق مع عمادة البحث
ي
وتقديم الدعم المناسب لها ،وفق األنظمة المتبعة.
ر
رر
المقثحات البحثية للجهات الداعمة.
تحفث أعضاء هيئة التدريس عىل تقديم
ر
العلىم ،وضمان مالءمتها
المقثحات البحثية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس إىل عمادة البحث
دراسة
ي
ر
الث يعمل القسم عىل تحقيقها.
لالهتمامات البحثية ي
ر
المقثحات البحثية لطالب الدراسات العليا ،وضمان مطابقتها للمنهجيات البحثية ،ومالءمتها
دراسة
ر
الث يعمل القسم عىل تحقيقها ،وتخدم الجامعة والمجتمع.
لالهتمامات البحثية ي
تطوير المعامل البحثية ر يف القسم ،واستثمارها بالشكل األنسب ر يف كل ما يتعلق بالعمليات البحثية.
ر
رر
المتمثة ،ر
والث تحتل
تقديم كل ما يلزم لمساعدة المعيدين يف االبتعاث إىل الجامعات ذات السمعة األكاديمية
ي
ر
الدوىل للجامعات.
مراكز متقدمة يف التصنيف
ي
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الث ر
ر
ر
ر ر
تعثض دراستهم.
تقديم كل ما يلزم لمساعدة المعيدين
المبتعثي ،واقثاح الحلول المناسبة للتحديات ي
رر
تحفث أعضاء هيئة التدريس عىل ر
العلىم لبحوثهم ر يف الدوريات العلمية المصنفة عالميا.
النش
ي
ر
ر
المقثحات المناسبة لتحسينها بصفة مستمرة.
علىم ،وتقديم
تقييم كل العمليات الخاصة بالبحث و النش ال ي
ر
بالمقثحات المناسبة أو اتخاذ القرارات المناسبة
دراسة كل ما يتم إحالته من رئيس القسم إىل اللجنة ،والرفع

ر يف حدود الصالحيات الممنوحة أو المفوضة من صاحب الصالحية بشكل مكتوب.

ر
األكاديىم هو أحد أعضاء هيئة التدريس أو من يف حكمهم يتم تكليفه من ِقبل رئيس القسم ليقوم بمهمة
المرشد
ي
ر
التعليىم للطالب ف ضوء المهام الموكلة اىل
األكاديىم لطالب أو طالبات القسم ،حيث بتقديم اإلرشاد
اإلرشاد
ي
ي
لجنة االرشاد األكاديىم بالقسم و كذلك التنسيق مع وحدة االرشاد و التوجيه بالكلية ،وتتمثل المسؤولية األساسية
ر
األكاديىم يف تقييم الخطة الدراسية للطالب للتأكد من استيفاءها لمتطلبات الجامعة بالتنسيق مع لجنة
للمرشد
ي
الخطط و المناهج و كذلك مالءمتها لالحتياجات المحددة لكل طالب .و نظرا لتفاوت القدرات و االهتمامات و
ر
ر
المواهب لدى الطالب و الطالبات لذا يجب األخذ ف االعتبارات تلك التعددية الفطرية ف التعامل مع طالب القسم
يىل-:
األكاديىم  ،وتتلخص مهام المرشد
بأسلوب متغاير ،لذلك فإن عملية اإلرشاد
األكاديىم فيما ي
ي
ي
ر
اس و تقديم الدعم المعنوى التهيئة للعام الدراس الجديد و ذلك
 عقد اجتماع لكل الطالب يف بداية كل فصل در ي
مسثتهم
وتفسثها ،رشح الخطة الدراسية المشتملة عىل متطلبات التخرج ،متابعة
لفهم األنظمة واللوائح
ر
ر
اس ،متابعة تسجيل الجداول الدراسية لهم ،تقديم االستشارات الالزمة لهم عند تقديمهم بطلب
وتقدمهم الدر ي
التأجيل أو االعتذار ،مناقشة القرارات األكاديمية والتأديبية إن وجدت ،اعالمهم بساعات العمل المكتبية
األكاديىم.
للتوجيه
ي
ر
ر
الث اجتازها الطالب وخطته األكاديمية للتأكد
 مراجعة السجل
األكاديىم للطالب  ،بما يف ذلك المواد الدراسية ي
ي
تأخث الطالب من التخرج من الجامعة.
يسث حسب الخطة الدراسية وضمان عدم ر
من أن كل طالب ر
ر
ر
ر
األكاديىم (مثل البكالوريوس ف األحياء).
 مساعدة الطالب يف اختيار المواد الدراسية المتاحة يف برنامجه
ي
ر
الث قد تظهر أثناء دراسته.
 متابعة الطالب بشكل مستمر و حل المشكالت ي
ر
رر
المعاقي (ان وجدت حاالت) و تقديم
المتعثين و الطالب ذوى الحاالت الخاصه و
 المتابعة المستمرة للطالب
ر
ر
المساعدة لهم باستمرار و الدعم من خالل زيادة عدد الساعات التعليمية ف المقررات و إشعارهم عند تعثهم أو
حصولهم عىل إنذارات أكاديمية ،وإرشادهم بما يحسن من مستواهم من خالل االطالع عىل نتائجهم.
ر
اس لمناقشة أي مسائل متعلقة
 يمكن للطالب مقابلة مرشده
األكاديىم يف أوقات أخرى خالل الفصل الدر ي
ي
ر
اس.
والث قد تكون مصدر قلق لتقدمه الدر ي
بدراسته األكاديمية ي
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ر
رر
المنقطعي والمنذرين
اس بالرفع لرئيس القسم بأسماء الطالب
 يقوم المرشد
األكاديىم يف نهاية كل فصل در ي
ي
ر ر
اس ،مع رفع التقارير اإلحصائية عن طالب القسم إىل
والمتفوقي والمتوقع تخرجهم بعد نهاية الفصل الدر ي
رئيس القسم و كذلك إعداد ملف كامل لكل طالب تمت متابعته خالل الفصل الدراس ،ويتضمن الملف الجدول
ر
الث
اس
الحاىل ،إضافة إىل جميع الوثائق اإلدارية ي
ي
األكاديىم  ،والخطة الدراسية  ،والحضور خالل الفصل الدر ي
ي
ر ر
األكاديىم للطالب مثل الحذف و اإلضافة للمواد إلخ.
التقدم
تبي
ي

أوال :طبقا للمادة الخامسة بدليل الجامعة رف القواعد التنفيذية المنظمة للدراسة و االختبارات ,و بالتنسيق ر ر
بي
وحدة االرشاد األكاديىم و التوجيه و لجنة شؤون الطالب و المرشد األكاديىم بالقسم تكون خطوات التعامل مع
ر
المتعثين و الطالب ذوى االحتياجات الخاصة كما يىل- :
حاالت الطالب
ر
ر
ر
اكىم.
اس و مناقشتهم يف المواد لتسجيل العدد ليساعد يف رفع معدلهم الث ي
 .1اعطائهم فرصة لدخول العام الدر ي
بتغيث نمط التقييم لهم.
 .2حث االساتذة و االساتذة المساعدين لتقديم يد العون و المساعدة لهم
ر
ر
ر
توفث ساعات دراسية زائدة مخصصة لهم بمكاتب أعضاء هيئة التدريس العادة شح بعض نقاط المقرر الث
.3
ر
تصعب عليهم.
ر
اس.
الث تؤثر عىل تقدهم الدر ي
 .4متابعة الطالب و توجيه المساعدة لهم و تذليل العقبات ي
ر
اس.
الث تحول دون تقدمهم الدر ي
 .5التحدث مع ذويــهم لمعرفة االسباب النفسية و االجتماعية ي
رر
عىل التحصيل
اىل استاذتهم و كيفية وضع طرق
لتحفثهم و زيادة قدرتهم ي
 .6التحدث ي
ر
 .7تسهيل عمل االختبارات البديلة لهم ف حال تعرضهم لظروف طارئة خارجة عن ارادتهم.
الكثونيا للتواصل مع الطالب جميعا رف حال ر
ثانيا :هناك وسائل شيعة وفرتها الجامعة ر
تذكثهم بموعد
تعثهم أو
ر
عث
التقييمات أو لتقديم المساعدة لهم ،و أهم هذه ىه االتصال هاتفيا عن طريق رسائل نصية
قصثة  SMSر
ر
الجوال من خالل نظام أكاديميا.
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ى
موظف المملكة العربية السعودية من مجلس الخدمة المدنية و
جميع النظم و اللوائح التالية صدرت بالتعميم عىل
ديوان مجلس الوزراء (عمادة الموارد ر
)/https://hr.kku.edu.sa البشية بالجامعة
https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/14391224_1.pdf :

1

https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/14390202_13.pdf

.2
.3

https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/14390202_5_0.pdf
https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/14391120_1.pdf
https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/14012021.pdf
https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/14390202_3.pdf
https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/14391226_4.pdf

4
5
6
7

https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/16012021.pdf

8

https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/14370914_6.pdf
https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/14370914_7.pdf

9
11

https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/11012021.pdf
https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/14370914_8.pdf

11
13

https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/14370914_9.pdf

12

https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/12012021.pdf

14

https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/14391226_3.pdf
https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/14370914_11.pdf
https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/14380705_1.pdf

15
16
17

https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/14380615_1.pdf
https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/14370914-1.pdf

18
19

https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/14390202_1.pdf

31

https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/14390202_15.pdf

31

33
https://hr.kku.edu.sa/sites/hr.kku.edu.sa/files/general_files/files/JR.pdf
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https://www.kku.edu.sa/ar

دليل القواعد التنفيذية المنظمة للدراسة و االختبارات بجامعة الملك خالد



Guide of executive rules for the study and examination regulations.
https://dar.kku.edu.sa/sites/dar.kku.edu.sa/files/general_files/files/laeha.pdf

دليل النظام األكاديىم و توكيد الجودة بجامعة الملك خالد



Academic Program Quality Assurance Manual
https://quality.kku.edu.sa/sites/quality.kku.edu.sa/files/general_files/images/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9
%84%20%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%
A9%20%D9%85%D8%B5%D8%BA%D8%B1.pdf

دليل الحقوق و الواجبات لطالب جامعة الملك خالد



Rights and duties guide for students of King Khalid University
https://engineering.kku.edu.sa/sites/engineering.kku.edu.sa/files/general_files/files/Daleel001.pdf

دليل الخطط و المناهج بجامعة الملك خالد



االدارة العامة للخدمات التعليمية بجامعة الملك خالد



Curriculum and Plans Unit.
https://www.kku.edu.sa/portfolio/5494
https://www.kku.edu.sa/ar/taxonomy/term/5494

General Administration of Educational Services (affiliated to the Agency for Educational
and Academic Affairs).
https://gaas.kku.edu.sa/ar/content/1148

عمادة التطوير األكاديىم و الجودة بجامعة الملك خالد



Deanship of Academic Development and Quality Manual
https://quality.kku.edu.sa/sites/quality.kku.edu.sa/files/general_files/files/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%8
4%20%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88
%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%
89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9.pdf
/https://dar.kku.edu.sa

ر
)االلكتونية – دليل الطلب – دليل القبول و التسجيل
عمادة القبول و التسجيل (األدلة
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ى
ى
الالئحة الموحدة للدراسات العليا يف الجامعات وقواعدها التنفيذية يف جامعة الملك خالد



The unified regulations for postgraduate studies in universities and their executive rules
at King Khalid University.
https://dps.kku.edu.sa/sites/dps.kku.edu.sa/files/general_files/files/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A
7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A
9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9%20%201438.pdf

ى
ى
الالئحة الموحدة للدراسات العليا يف الجامعات وقواعدها التنفيذية يف الجامعات السعودية



Unified Regulations for Scientific Research in Universities
https://srd.kku.edu.sa/sites/srd.kku.edu.sa/files/general_files/files/%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%94%D8%
AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84
%D9%85%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D
9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%
D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9.pdf

مع خالص تمنياتنا بالتوفيق
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