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 1  التنظيمي        وكالة كلية التربية للتطوير والبرامج التربويةالدليل 

 

 شامخ علمي صرح التربية كلية  

 االنسان، العدنان، المعلم النبي على والسالم والصالة التبيان، ظاهر البيان، محكم وجعله القرآن، أنزل الذي هلل الحمد
 ...بعد بإحسان، أما تبعه ومن وصحبه آله وعلى

 األرض، وهي في واإلعمار الخالفة مبدأ ليحققوا بها بعثوا التي األنبياء رسالة هي التربية بكلية تناط التي الرسالة فإن
 يضمن الذي النحو على البشرية القدرات استثمار في أهميتهما على وتؤكد والتعليم بالتربية تعنى خالدة، ربانية رسالة
 .وتقدمها وحضارتها األمة رقي

 الرائد االنساني الفكر ذو المسلم المعلم ناءلب مؤهلة بكوادر المكرمة بمكة القرى  أم بجامعة التربية كلية إعداد حظي لذا
 رسالته ألداء مؤهالا  تجعله التي الوجدانية والنواحي التطبيقية والمهارات النظرية المعارف على تدريبه خالل من والمتقدم

 .التربوية النواحي كافة في

 اإلنجاز على عودنا دؤوب عمل فريق من الرائد العلمي الصرح هذا على القائمين كافة نشكر أن لنا البد كان هنا ومن
 واألقسام العمادة في واإلداريين التدريس هيئة وأعضاء األقسام ورؤساء الوكالء ثم الكلية عميد في متمثالا  الراقي

 هللا سائلين وطالبه العلم لخدمة متواصلة جهود من يبذلونه ما لسائر منا تقديراا  وذلك للكلية، التابعة والمرافق والمراكز
 .ويرضاه يحبه لما الموفق وهللا،  والسداد التوفيق دوام لهم وجل زع

 القرى  أم جامعة مدير معالي                                                                  

 عساس معتوق  بن بكري / د                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 2  التنظيمي        وكالة كلية التربية للتطوير والبرامج التربويةالدليل 

 

 ..راسخة تربوية منهجية أصول التربية كلية

 إلى بإحسان والتابعين آله وصحبه وعلى عبد هللا بن محمد األمين الهادي على والسالم والصالة العالمين رب هلل الحمد
 ...بعد أما...  الدين يوم

 أصول ذات كلية فهي; والتاريخ التراث وأصالة العلم عبق طياتها تحمل في الشامخ العلمي بصرحها التربية كلية فإن
 لتبقى الجهود فيها وتظافرت االنجازات فيها وتوالت عام، خمسين من ألكثر وعريقة راسخة اسالمية تربوية منهجية

 والتي الثرية التعليمية الخلفية ذو المثالي للمعلم السليم المنهجي االعداد عليه يقوم الذي المتين األساس مخرجاتها
 .السعودية العربية المملكة مناطق كافة في والتربية مالعل صروح خاللها من يخدم

 العلمي البحث ثقافة توطين إلى المختلفة التربوية األكاديمية وبرامجها التسعة أقسامها خالل من التربية كلية وتسعى
ثراء الشاملة البشرية والتنمية التربوي   ثقافة تحول ثبحي للمعلم; األساسية والوجدانية والتطبيقية المعرفية المهارات وا 
 مدى اإلثرائي اإلجرائي والتعلم والتطوير، والتقويم، والجودة، التفكير، إثارة على قائم نظام إلى تقليدي نظام من التعليم
 .الحياة

 بجميع المجتمع مع الفاعلة االتصال قنوات فتح أهمية أدركنا والمجتمع، الجامعة خدمة في الكلية رسالة منطلق ومن
 والمجتمع الفرد رقي يضمن بما المتخصصة واالستشارات التدريبية الدورات تقديم خالل من وذلك لفةالمخت فئاته

 .والوطن

 عساس معتوق  بن بكري  الدكتور القرى  أم جامعة مدير لمعالي الجزيل بالشكر نتقدم أن إال المقام في هذا يسعنا وال
 والوكيالت الوكالء السعادة موصول ألصحاب الشكر وكذلك ة،الغالي لكليتنا العليا اإلدارة توجهه الذي الدعم كل على

 .المنير العلمي المنبر بهذا للرقي المبذولة جهودهم نظير واإلداريين التدريس هيئة وأعضاء

                                                                                            

                                                                                                                                             التربية كلية عميد                                                                   

 المطرفي مصلح بن علي/ د                                                                      

 

 

 

 



  

 3  التنظيمي        وكالة كلية التربية للتطوير والبرامج التربويةالدليل 

 

 المحتوياتقائمة 

 مقدمةال

 الهيكل التنظيمي     

 مصطلحات وتعاريف الدليل

 سياسة الجودة في كلية التربية

 كلية التربية مصفوفة صالحيات ومهام منسوبي

 والجهات التابعة لها كليةال وصالحيات قيادات مهام

 مهام المراكز التابعة للكلية

 مهام الجمعيات التابعة للكلية

 :مهام منسوبي كلية التربية

  مهام عضو هيئة التدريس

 مهام الكادر اإلداري والفني

المرفقات
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 التنظيمي الدليل 

 ملقدمةا
مم ظام إدارة مصحتقيق النجاح يتطلب التطبيق واحملافظة على نو ، أبسلوب منهجي شفاف يف التوجيه والضبطالقيادة الناجحة متتاز    

وموجأله لتلبيألة ايتياجألاي  يألف الفاألاي الألي هلنتمألي سألة  املعسسألة التذليميألةم لألةا وألا  مأل  الضألرور   ،بغرض التحسني املستمر لألددا 
إلقبألاي دأل رهلنا ، نظألم إدارة جألودة فاعلألة وضألما  هلشألغي سألاع  يف هلطبيألق و كألو  ثاابألة وقيقألة هلهل ، وهلنظيمية، وفنيألةإداريةضف مواصفة و 

وضألف وهلوضأليه هألة  الوقيقألة اإلداريألة  واسألتن   يف املتطلباي التنظيميألة املطبقألةمثتطلباي  يف الفااي املذنية و  مي و  ما يفيعلى هلق 
 :على

 (1مرفق ردم )تعليم ابململكة العربية السعودية. مبادئ وتعليمات إعداد أدلة اإلجراءات احلكومية املقرتحة من وزارة ال 

 إحيتد  عريتر معييتارا قومي التعلم اليت وضعتها لضمان جودة مؤسسات التعليم العايل واعتمادها واليتيت لليت تمعايري اهليئة الوطنية ل :
إدارة شيتيتيتيتؤون الويتيتيتيتات وا يتيتيتيتدمات ، اليتيتيتيتتعلم والتعليتيتيتيتيم ،إدارة ضيتيتيتيتمان جيتيتيتيتودة اليتيتيتيت  م ، إدارة اليتيتيتيت  م  ،الرسيتيتيتيتالة وال يتيتيتيتاات وا هيتيتيتيتدا )

 (.العاقات ابجملتمع ،البحث العلمي، عمليات التوظيف ،خويط واإلدارة املاليةالت ،املرافق والتجهيزات، مصادر التعلم ،املساندة

 . قرار تفويض الصاحيات يف جامعة أم القر 

 .تعاميم مدير اجلامعة 

 Quality management systems-fundamentals and vocabulary (iso9000) 

 Quality management systems-Requirements (iso9001) 

 ليات املناظرة على املستو  احمللي واإلقليمي والعاملي.بعض الك 

 املدنية ا دمة بوزارة الوظائف تصنيف دليل. 

 وكالة الكلية للتطوير والبرامج التربوية                                                                                                                 
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 :الدليل ت وتعاريفمصطلحا
 :ترتيب هوأو  .حتديد املهام والتنسيق بني الوحداتيساعد يف ذي حيدد كيفية توجيه ا نروة و هو النظام ال اسيك  التنظيمي 

 .ا فراد بني والعاقات والصاحيات للمسئوليات

 :من حتقيق ا هدا  اليت من أجلها مت هو وصف تفصيلي موجه إىل جهة بعينها مكونة من فرد أو جمموعة من ا فراد ويض املهام
 أتسيس اجلهة. 

  :يعمل يف احلرم اجلامعي )املوظف وعضو هيئة التدريس(. شخصيقصد به كل املنسوب 

 :على املتولبات.هي وثيقة تنص  املواصفة 

 أو الدرجيتة اليتيتيت ة هليتا املواصيتفات القياسيتية املوضيتوعتوفرهيتا وتفيتي ابحليتدود و هيتي جمموعيتة متكامليتة ميتن املواصيتفات اليتيت  يتب ودة: ألالأل
 تليب هبا جمموعة من ا صائص الكامنة للمتولبات.

 :بواسوة اإلدارة العليا.مسبقاً  رأة أو املؤسسة يف جمال اجلودة واملعدةهي الرروط والتوجيهات اليت حتددها املن سياسة الودة 

 ة يف كلية الرتبية:اجلود سياسة
 وفذالية استمرارية لضما  ،(عام و   هناية: )املاال سبي  على مسبقاً، سا خمطط فرتاي على التنظيمي ال لي  ثراجذة الكلية هلقوم

 ع  والكشف الشاملة، الودة إدارة نظام يف التغيري وإجرا اي التحسني فرص حت ي  يتم املراجذة هة  طريق وع  ال لي ،
 الكلية ووالة إبشراف ال اخلية للمراجذة فريق  بتشكي وذلك لةلك، الالزمة احللول وادرتاح أسباهبا على والتذرف الاغراي
 وعليهم ال اخلية املراجذة نظام آلياي هلطبيق يف متخصصة أتهيلية دوراي على أعضاؤها حيص  وأ  األوادميية، والربامج للتطوير

 وجيب ال اخلية املراجذة فريق م  املق مة التقارير ملنادشة متخصصة اجتماعاي بذم  دياداهتا و يف للكلية الذليا اإلدارة هلقوم
 :اآليت على اإلدارية املراجذة هلضم  أ 

 مال اخلية املراجذة نتائج •

 موالودائية التصحيحية اإلجرا اي فذالية •

 ماملّتبف الودة إدارة نظام على( إجيابً  أو سلباً ) ال ي ة والتغيرياي املستح قة القراراي أتقري منادشة •

 مالودة إدارة نظام وهلطوير حتسني  أج م  املختلفة التوصياي •
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 كلية الرتبية مصفوفة صالحيات ومهام منسوبي

 مهام وصالحيات قيادات الكلية واجلهات التابعة هلا:

 بطاقة الوصف الوظيفي
 البيان البند

 عميد كلية  املسمى الوظيفي:
 مدير جامعة أم القرى مسمى وظيفة الرئيس املباشر:

 لتابعة لهالوحدات واإلدارات ا
جلنة االعتماد/ جملس الكلية/ جلنة التخطيط االسرتاتيجي/اللجنة 

 االستشارية/اللجنة االشرافية للقبول/ جلنة الرتقيات
وكيل الكلية /وكيل الكلية للشؤون التعليمة/ وكيل الكلية للتطوير 

 والربامج الرتبوية/ رؤساء األقسام األكادميية/
مسمى الوحدة التنظيمية 

 كلية الرتبية هلا )االرتباط(: التابع

توىل إدارة الرؤون العلمية واإلدارية واملالية للكلية أو املعهد يف حدود النظام ولوائحه  اهلدف العام للوظيفة:
ويقدم إىل مدير اجلامعة يف هناية كل سنة جامعية تقريراً عن شؤون التعليم وسائر 

 وجوه النراط يف الكلية أو املعهد.
 لصالحيات:املهام وا

 أو الةةةةربامج اسةةةةت دا  واقةةةةرتا  ومتابعتهةةةةا قراراتةةةة  تنفيةةةة  مسةةةةةولية وعليةةةة  املعهةةةةد أو الكليةةةةة جملةةةةس رئاسةةةةة .1
 تقتضةةةي  مبةةةا وجةةةد إن يناظرهةةةا ملةةةا ضةةةمها أو تعديلةةةها أو القائمةةةة األقسةةةام اسةةةتمرار جةةةدوى يف والنظةةةر تعديلةةةها 
 .العمل سوق حاجة ويليب التعليمات مع اشىويتم املختصة األقسام من يرد ما على بناًء العامة املصل ة

 تفةةةةوي  قةةةةرار مةةةةع يتعةةةةار  ال فيمةةةةا واإلداري األكةةةةادميي األداء بتطةةةةوير الكفيلةةةةة والةةةةربامج اخلطةةةةط وضةةةةع .2
 .اجملتمع وخدمة األكادميي للتطوير اجلامعة وكالة مع والتعاون بالتنسيق الصالحيات

 الةة اتي التقيةةي  جمةةاالت يف اجملتمةةع وخدمةةة ألكةةادمييا للتطةةوير اجلامعةةة وكالةةة مةةع واملسةةتمر الفعةةال التعةةاون .3
 للةةةةربامج األكةةةةادميي االعتمةةةةاد علةةةةى لل صةةةةول متهيةةةةدًا واملةةةةوظفن التةةةةدريس هيةةةةةة وأعضةةةةاء املنةةةةاهج وتطةةةةوير
 .العلمية والدرجات الدراسية

 فأهةةةدا حيقةةةق مبةةةا اململكةةةة جامعةةةات يف الشةةةقيقة والكليةةةات وإدارتهةةةا اجلامعةةةة كليةةةات مةةةع املسةةةتمر التنسةةةيق .4
 .وتطلعاتها الكلية

 الكليةةةة ختصصةةةات نطةةةاق يف التخصصةةةات مةةةن اجملتمةةةع احتياجةةةات ملعرفةةةة العالقةةةة ذات اجلهةةةات مةةةع التواصةةةل .5
 .اجملتمع وخدمة األكادميي للتطوير اجلامعة وكالة مع والتعاون بالتنسيق

 ملةةةدير لكبةةة  والرفةةةع الكليةةةة داخةةةل تشةةةكيلها واقةةةرتا  اللجةةةان  علةةةى واإلشةةةراف االمت انةةةات شةةةؤون تنظةةةي  .6
 .اجلامعة

 الكليةةةة  مبخرجةةةات  التعريةةة   بغةةةر   اخلةةةا   والقطةةةا  التجاريةةةة  والغةةةرف  احلكوميةةةة  اجلهةةةات  مةةةع  التنسةةةيق .7
 املالئمةةةة التعةةةديالت إجةةةراء علةةةى والعمةةةل( وجةةةدت إن) اخلةةةر ن أو الدراسةةةية اخلطةةةط علةةةى املالحظةةةات وأخةةة 

 .املعنية اجلهات مع بالتنسيق
 تنفيةةة   ومتابعةةةة دوريةةةة بصةةةفة األكادمييةةةة العلميةةةة األقسةةةام  نةةةاهجم وتطةةةوير وتقةةةوي  مراجعةةةة جلةةةان تشةةةكيل .8

 .املختصة اجملالس من إقرارها بعد توصياتها
 خطةةط متليهةةا الةةي األولويةةة حسةة  وجةةدولتها العلميةةة األقسةةام احتياجةةات حسةة  بالكليةةة االبتعةةا  خطةةة وضةةع .9

 .تنفي ها ومتابعة املختصة اجلهات من واعتمادها واجلامعة الكلية
 والتسةةةجيل القبةةةول عمةةةاد  مةةةع بالتنسةةةيق املعهةةةد أو للكليةةةة االمت انةةةات وجةةةداول الدراسةةةية اجلةةةداول داعتمةةةا .10
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 .العليا الدراسات وعماد 
 .العمل وسري الدوام ناحية من اإلدارية واهليةة التدريسية اهليةة أعمال على اإلشراف .11
 األقسةةام رؤسةةاء مةةع ذلةةك خيةة  يمةةاف والتنسةةيق الطالبةةات أو للطةةال  التعليميةةة اجلوانةة  مجيةةع علةةى اإلشةةراف .12

 .الصالحية لصاح  الصدد ه ا يف خمالفات أي عن والرفع
 األسةةةات   اسةةةتقدام علةةةى أو احملاضةةةرات بإلقةةةاء اجلامعةةةة خةةةار  مةةةن األسةةةات   قيةةةام علةةةى باملوافقةةةة التوصةةةية .13

 كبةةة ل والرفةةةع القسةةة  جملةةةس موافقةةةة علةةةى بنةةةاًء مسةةةت قاته  بصةةةرف اإلذن وطلةةة  نفسةةة  للغةةةر  الزائةةةرين
 .العلمي والب ث العليا للدراسات اجلامعة لوكيل

 أو والةةةدكتورا  املاجسةةةتري رسةةةائل بف ةةة  يكلفةةةون الةةة ين التةةةدريس هيةةةةة أعضةةةاء مكافةةة ت صةةةرف طلةةة  .14
 .ب لك اخلاصة والتعليمات لألنظمة وفقًا وحتكيم  العلمي االنتا  بف  

 خالهلةةةا مةةةن والةةةي املعهةةةد أو ةالكليةةة وأنشةةةطة اختصاصةةةات ضةةةمن تةةةدخل الةةةي واملةةةؤمترات النةةةدوات اقةةةرتا  .15
 .شأنها من والرفع اجلامعة أهداف حتقيق يف تساه  أن ميكن

 شةةةةريطة مكافةةةة ته  بصةةةةرف واإلذن اإلضةةةةافية والةةةةدرو  احملاضةةةةرات بإلقةةةةاء التةةةةدريس هيةةةةةة ألعضةةةةاء اإلذن .16
 .اجلامعة مدير من املعتمد ب لك اخلا  للتنظي  وفقًا وذلك املبلغ على واالرتباط الالزم االعتماد وجود

 يف االشةةرتا  أو حماضةةرات إللقةةاء التةةدريس هيةةةة بأعضةةاء االسةةتعانة احلكوميةةة اجلهةةات طلةة  علةةى املوافقةةة .17
 الكليةةةة يف أدائهةةة  علةةةى ذلةةةك يةةةؤ ر أال علةةةى اململكةةةة داخةةةل اجلهةةةات تلةةةك تنظمهةةةا الةةةي احللقةةةات أو النةةةدوات

 للدراسةةات اجلامعةةة لوكيةةل والرفةةع ليةةةالك جملةةس موافقةةة علةةى بنةةاًء ماليةةة مصةةاري  أي اجلامعةةة تت مةةل وأال
 .لالعتماد العلمي والب ث العليا

 اجلامعةةةة يف املاجسةةتري  رسةةائل  مناقشةةة  يف للمشةةاركة  بالكليةةة  التةةةدريس هيةةةة  ألعضةةاء  السةةما   علةةى  املوافقةةة  .18
 وأال الكليةةةة يف أدائهةةة  علةةةى ذلةةةك يةةةؤ ر أال علةةةى ذلةةةك اجلهةةةات تلةةةك تطلةةة  عنةةةدما اململكةةةة داخةةةل والكليةةةات

 .مالية مصاري  جامعة أي تت مل
 الةةي واملشةةاكل احتياجةةاته  يف للنظةةر حةةد  علةةى كةةل والطةةال  التدريسةةية اهليةةةة بأعضةةاء االجتماعةةات عقةةد .19

 .دراسي فصل كل واحد  مر  عن يقل ال مبا مقرتحاته  إىل واالستما  تواجهه 
 الصةةةالحية صةةةاح  ةموافقةةة علةةةى بنةةةاًء اجلامعةةةة خةةةار  مةةةن يكلفةةةون الةةة ين األسةةةات   مكافةةة ت بصةةةرف اإلذن .20

 وفقةةةةًا وذلةةةةك الةةةةدكتورا   أو املاجسةةةةتري رسةةةةائل ف ةةةة  أو الدراسةةةةية اخلطةةةةط تقةةةةوي  يف باالشةةةةرتا  للقيةةةةام
 .املالية والتعليمات لألنظمة

 أو كليةةة لكةةل يكةةون أن علةةى االجتةةا  هةة   خيةةدم تصةةور أي عةةن والرفةةع املعهةةد أو للكليةةة مةةوارد عةةن الب ةةث .21
 حتقيةةق يف املةةوارد هةة   مةةن لالسةةتفاد  املةةالي املراقةة  مةةع وبالتنسةةيق باعتمادنةةا فت ةة  يةةت  خةةا  حسةةا  معهةةد

 .والتعليمية العلمية بالنواحي لالرتقاء املرجو  األهداف
 مةةةع ذلةةةك يف والتنسةةةيق تنفيةةة ها ومتابعةةةة اخلمسةةةية خططهةةةا وإعةةةداد املعهةةةد أو الكليةةةة ميزانيةةةة مشةةةرو  إعةةةداد .22

 .اإلداري والتطوير والتخطيط امليزانية إدار 
 .الالئ ة علي  نصت ما وفق األقسام ورؤساء الكلية وكالء يحترش .23
 انسةةيابية يف يسةةه  مبةةا وكيةةل كةةل اختصةةا  وفةةق صةةالحيات  بةةبع  الكليةةة وكةةالء الكليةةة عميةةد يفةةو  .24

 .الصالحية صاح  من معتمد  قرارات وفق اإلجراءات وتسريع العمل
 .اجلامعة ملدير ورفع  السنوي التقرير إعداد .25
 .اجلامعة ملدير والرفع الكلية وحدات على املشرفن بتكلي  الرتشيح .26
 األقسةةام ترشةةيح علةةى بنةةاًء واملتعاقةةدين السةةعودين التةةدريس هيةةةة وأعضةةاء واحملاضةةرين املعيةةدين بتعةةين الرفةةع .27

 .ل لك املنظمة للضوابط ووفقًا الكلية جملس وتوصية العلمية
 تقةةةارير علةةةى بنةةةاًء واحملاضةةةرين التةةةدريس يةةةةةه أعضةةةاء مةةةن السةةةعودين غةةةري عقةةةود إنهةةةاء أو بتجديةةةد التوصةةةية .28

 .العلمية األقسام رؤساء من املعتمد  الوظيفي األداء تقوي 
 األنظمةةةة وفةةةق املعهةةةد أو الكليةةةة ميزانيةةةة يف املعتمةةةد  الوظةةةائ  علةةةى السةةةعودين املةةةوظفن بتعةةةين التوصةةةية .29

 .والتعليمات
 أو واملتعاقةةةدين السةةةعودين مةةةن واملعيةةةدين ينواحملاضةةةر التةةةدريس هيةةةةة أعضةةةاء إجةةةازات جتزئةةةة علةةةى املوافقةةةة .30
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 والتوصةةية  العلميةةة  األقسةةام  توصةةية  علةةى بنةةاءً ( وعةةود   خةةرو  ) تأشةةري  أو العارضةةة  اإلجةةازات  مةةن ه   أو إلغائهةةا
 .النظام حس  بتعويضه 

 غةةةةري مةةةةن حكمهةةةة  يف ومةةةةن التةةةةدريس هيةةةةةة ألعضةةةةاء الةةةةوظيفي األداء تقةةةةوي  تقةةةةارير إعةةةةداد يف املشةةةةاركة .31
 .ل  التابع القس  بسكرتارية اإلدارين واملوظفن السعودين

 .الالزمة اإلجراءات الستكمال املعهد أو الكلية لدى الشاغر  املعتمد  الوظائ  عن بالغاإل .32
 أو بالكليةةةة الفنيةةةة أو األكادمييةةةة الوظةةةائ  بعةةة  لشةةةغل اللةةةزوم عنةةةد السةةةعودين غةةةري مةةةع بالتعاقةةةد التوصةةةية .33

 .ب لك الصالحية صاحبة للجهات والرفع العلمية األقسام توصية على بناًء املعهد
 ذلةةةةك خيةةةةل أال علةةةةى العمةةةةل وسةةةةري الةةةةدوام ناحيةةةةة مةةةةن املعهةةةةد أو بالكليةةةةة املكتبةةةةة مةةةةوظفي علةةةةى اإلشةةةةراف .34

 .املكتبات شؤون لعميد املخولة بالصالحيات
 الكليةةة عميةةد وخيةةول ريةةال ألةة  وعشةةرين مخسةةة حةةدود يف مسةةتدمية عهةةد  معهةةد أو كليةةة لكةةل خيصةة  .35

 وفةةةق العاجلةةةة االحتياجةةةات علةةةى وذلةةةك ريةةةال آالف عشةةةر  حةةةدود يف منهةةةا بالصةةةرف اإلذن صةةةالحية املعهةةةد أو
 .السلفة قرار يف احملدد  والبنود لألغرا  ووفقًا املستدمية السلفة صرف وقواعد والتعليمات األنظمة

 .األقسام طل  على بناًء والورش للمعامل التجهيزات من الكلية باحتياجات الرفع .36
 أو بالكلية اخلاصة املواد صرف ومناذ  املواد استالم مناذ  واعتماد املعهد أو الكلية مستود  من بالصرف إلذنا .37

 .املعهد
 طل  لكل ريال أل  مخسن عن يزيد ال مبا املعهد أو الكلية خمص  من املباشر بالشراء املشرتيات إدار  تعميد .38

 ذلك عدا فيما شراء طل  لكل ريال أل  وعشرين مخسة حدود يفو فقط  العلمية واألجهز  للمعدات بالنسبة شراء
 مع الصالحيات  ه   ضمن تدخل فال والسيارات والتلفزيونية الطبية واألجهز  املنزلي أو املكتيب األ ا  باستثناء

 .ذلك يف املرعية والتعليمات واللوائح باألنظمة التقيد
 يف وذلك والتلفزيونية والطبية العلمية واألجهز  باملختربات صال واإل والصيانة اخلدمات ألعمال املباشر التكلي  .39

 الشأن ه ا يف والتعليمات واللوائح األنظمة إطار ويف املعهد أو للكلية املعتمد  املبالغ وحس  ريال أل  مخسن حدود
 .املسبق االرتباط وبعد

 :التالية الصالحيات ميار  املعهد أو الكلية منسوبي خي  وفيما .40
 .املعهد أو الكلية ملنسوبي الوظيفي األداء تقارير اعتماد( 40/1)
 مالية أو وظيفية ومعلومات بيانات أي عن مو قة مستندات مبوج  اخلرب  وشهادات الشكر شهادات على التوقيع( 40/2)

 .االختصا  جهة من صادر 
 .العمل تركه  عند أو العمل مباشرته  عن التبليغ( 40/3)
 .الطرف إخالءات ىعل التوقيع( 40/4)
 من إليه  ينس  فيما للت قيق والعمال واملستخدمن والفنين اإلدارين من املعهد أو الكلية منسوبي إحالة طل ( 40/5)

 .اجلامعة لوكيل والرفع خمالفات
 .ب لك بالغاإلو االضطرارية اإلجاز  موظفي  منح على املوافقة( 40/6)
 تاريخ من أيام عشر  قبل( لإلدارين) املوظفن شؤون إدار  ب لك والرفع نظامًا لعاديةا اإلجازات منح على املوافقة( 40/7)

 .املطلوبة باإلجاز  التمتع بدء
 املوظفن شؤون إلدار  ب لك والرفع اإلدارين الكلية ملنسوبي واإلدارية االضطرارية اإلجاز  منح على املوافقة( 40/8)

 .الالزم القرار إلصدار
 ب لك بالغاإلو واملعيدين واحملاضرين التدريس هيةة أعضاء غري من املتعاقدين إجاز  جتزئة أو تأجيل على فقةاملوا( 40/9)

 .املطلوبة اإلجراءات الستكمال
 .اململكة داخل التدري  أو للدراسة املعهد أو الكلية منسوبي ترشيح( 40/10)

 .اجلامعة داخل الصالحية بأص ا  املباشر االتصال .41
 أستاذ-أستاذ مشار -أستاذ مساعد العلمية: املؤهالت

 vcoledu@uqu.edu.sa معلومات االتصال
966125270580+ 

mailto:vcoledu@uqu.edu.sa
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 بطاقة الوصف الوظيفي
 البيان البند

 وكيل الكلية املسمى الوظيفي:

 عميد الكلية مسمى وظيفة الرئيس املباشر:

 لتابعة لهالوحدات واإلدارات ا
أمانة جملس الكلية/ مدير اإلدار / وحد  العالقات العامة/ وحد  االتصاالت 

اإلدارية/ وحد  تطوير البنية الت تية/وحد  شؤون أعضاء هيةة التدريس/ جلنة 

 األمن والسالمة

مسمى الوحدة التنظيمية 
 التابع هلا )االرتباط(:

 كلية الرتبية

 اهلدف العام للوظيفة:

 ة ورسالة الكلية حتقيق رؤي

 النيابة عن عميد الكلية حس  املهام املوكلة ل  

 التعاون مع مجيع اجلهات املدرجة ضمن اهليكل التنظيمي داخل الكلية 

 متثيل الكلية أمام اجلهات خار  الكلية واجملتمع وفق الصالحيات املتاحة 

 املهام والصالحيات:
 الكلية. يف واملالية إلداريةا الشؤون وأنظمة لوائح تطبيق على اإلشراف .1
 وتطوير . الكلية يف اإلداري العمل سري حسن على اإلشراف .2
 واألنظمة. اللوائح وفق للكلية املخصصة والعهد املالية الشةون على اإلشراف .3
 األخرى. الكلية ووحدات األقسام مع بالتنسيق للكلية التقريبية امليزانية إعداد .4
 للكلية. ال اتية داملوار وتعزيز تنمية على العمل .5
 واللوائح. لألنظمة وفقًا والتسلي  واالستالم واملشرتيات والصرف الشراء بطلبات يتعلق ما مجيع على اإلشراف .6
 الكلية. ميزانية من الكلية يف العمل على اإلشراف متطلبات على الصرف متابعة .7
 الكلية. أقسام مع بالتنسيق عليها نالتعي واملطلو  املعتمد  االدارية الوظائ  من الكلية احتياجات إعداد .8
 والعمال. واملستخدمن اإلدارين والفنين من الكلية ملنسوبي العادية اإلجازات تنظي  على اإلشراف .9

 .االدارين الكلية موظفي أداء تقوي  إعداد على اإلشراف .10
 وت اكر والتأشريات القامات)ا اجلوازات خي  فيما الكلية يف املتعاقدين بطلبات اخلاصة األعمال على االشراف .11

 السفر(.
 السفر. عند املتعاقدين من املطلوبة الكفاالت على املصادقة اعتماد .12
 .ونظافتها صيانتها ملتابعة اخلطط ووضع العالقة ذات اجلهات مع الكلية منش ت على اإلشراف .13
 ومتابعتها. لكليةا يف حتد  الي الطارئة األعطال بإصال  املختصة اجلهات مع التواصل على اإلشراف .14
 استخدامها. حسن يتيح مبا العلمية الندوات قاعات استخدام برامج وتنسيق املكات  توزيع على اإلشراف .15
 الكلية. يف العامة والعالقات لإلعالم شاملة خطة وضع .16
 .هلا التابعة والوحدات الكلية وكالة ألداء الالزمة اللجان بتشكيل التوصية .17
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 .الكلية عميد اىل ورفعها الوكالة أداء عن لسنويةوا الدورية التقارير إعداد .18
 .الكلية يف األقسام مع بالتنسيق عليها التعين واملطلو  املعتمد  الوظائ  من الكلية احتياجات اعداد .19
 .وخارجها اجلامعة داخل التدريبية الدورات الكلية منسوبي حبضور التوصية .20
 .العمل تركه  وعن ليةالك منسوبي مجيع مباشر  عن التبليغ على اإلشراف .21
 واللوائح. لألنظمة وفقًا اإلدارين الكلية ملوظفي التأديبية املسائالت إعداد على اإلشراف .22
 .االدارين الكلية موظفي أداء تقوي  إعداد على اإلشراف .23
 الكلية. وخار  داخل الكلية عالقات وتطوير تنسيق .24
 .توصيات  وتنفي  للكلية االستشاري اجمللس أعمال تنسيق .25
 الكلية. اىل الوفود زيار  تنظي  على االشراف .26
 اإلعالم. وسائل يف وص فيًا إعالميًا الكلية وبرامج ونشاطات مناسبات تغطية على اإلشراف .27
 للنظام وفقًا حكمه  يف ومن التدريس هيةة أعضاء غري من الكلية ملنسوبي التعري  شهادات اعتماد .28
  .اعمال  من الكلية عميد ب  يكلف  ما تنفي  .29

 أستاذ-أستاذ مشار -أستاذ مساعد املؤهالت العلمية:

  املعارف والقدرات:-الدورات التدريبية

 +966125270775 ات االتصال:معلوم
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 بطاقة الوصف الوظيفي
 البيان البند

 وكيل الكلية للشؤون التعليمية املسمى الوظيفي:

 عميد الكلية مسمى وظيفة الرئيس املباشر:

  
 الوحدات واإلدارات التابعة له

وحد  الدع  الطالبي/ جلنة االمت انات/ وحد  االختبارات والتص يح 

وحد  اإلرشاد األكادميي/جلنة اخلرب  امليدانية/الرتبية العملية/جلنة اآللي/

املعادالت/جلنة تطوير املناهج/ وحد  النشاط/ مكتبة الكلية/جلنة متابعة سري 

الشؤون )العملية التعليمية/ جلنة حقوق الطال /اإلعداد الرتبوي/وحد  التنسيق :

 وحد  القبول والتسجيل(-االكادميية

ة التنظيمية مسمى الوحد
 التابع هلا )االرتباط(:

 كلية الرتبية

 اهلدف العام للوظيفة:

  الكلية ورسالة رؤية حتقيق

  ل  املوكلة املهام حس  الكلية عميد عن النيابة

  الكلية داخل التنظيمي اهليكل ضمن املدرجة اجلهات مجيع مع التعاون

 املتاحة الصالحيات وفق واجملتمع الكلية خار  اجلهات أمام الكلية متثيل

 املهام والصالحيات:
 .اجلامعية للمرحلة واالختبارات الدراسات لالئ ة التنفي ية والقواعد اللوائح تنفي  على اإلشراف .1

 التعليمية للشةون التابعة الوحدات على اإلشراف .2

 عتماد .ا بعد تنفي   على واإلشراف الكلية لعميد ب  والرفع والندوات  احملاضرات برنامج إعداد .3

 مع بالتعاون األخرى الكليات مع والتنسيق األكادميية األقسام يف للطال  الدراسية اجلداول إعداد على اإلشراف .4

 . والتسجيل القبول عماد 

 القبول وعماد  االكادميية االقسام مع بالتنسيق وذلك جلانها  وتشكيل النهائية االمت انات سري على اإلشراف .5

 والتسجيل.

 االكادميية. االقسام وبن واليها الكلية من والت ويل القبول ضوابط تطبيق ىاإلشراف عل .6

 الطالبية. الالصفي  النشاطات وجلان الطالبية الشةون جلنة أعمال على اإلشراف .7

 املعنية. اجلهات اىل تقاريرها ورفع للوكالة التابعة اللجان رئاسة .8

 الدراسية. املقررات معادلة عملية على االشراف .9
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 وفقا اجلامعية املرحلة لطال  واالضافة احل ف عمليات وك لك الدارسة عن واالعت ار التأجيل طلبات على رافاالش .10

 اخلصو . به ا الصادر  والقرارات لألنظمة

 اخلر ن. وقوائ  احلرمان قوائ  اعداد على اإلشراف .11

 بالكلية. التعريفي االسبو  فعاليات على االشراف .12

 .ب لك املتعلقة القضايا وحل الطال  وارشاد توجي  .13

  العالقة. ذات اجملاالت يف الكلية وحدات مع التنسيق .14

   واالنظمة. للوائح وفقًا الدراسي الفصل عن الطال  اعت ار على املوافقة .15

  واالنظمة. للوائح اخر وفقًا اىل قس  من الطال  حتويل على التوصية .16

 بالكلية. مييةاالكاد االقسام من املقدمة الدراسية اجلداول اعتماد .17

 بالكلية. الطالبية النشاطات واعتماد دراسة .18

 والتسجيل. القبول وعماد  املعنية االقسام مع بالتنسيق الشع  يف الطلبة عدد زياد  إقرار .19

 .ل لك املنظمة اللوائح حس  البديلة واالختبارات القيد اعاد  طلبات على املوافقة .20

 واالنظمة. ائحاللو حس  بها والرفع احلرمان قوائ  اعتماد .21

  واالنظمة للوائح وفقا ذلك اىل احلاجة حس  الطالبية االع ار قضايا يف البت .22

 بتعيينه . والتوصية هلا التابعة واألقسام الوحدات مشريف اختيار .23

 املعنية. االقسام حاجة على بناء جديد  شع  فتح إقرار .24

 .واالنظمة للوائح وفقًا هاوبراجم بالوكالة املخصصة والعهد  املالية الشةون على االشراف .25

 .الكلية عميد اىل ورفعها الوكالة أداء عن والسنوية الدورية التقارير إعداد .26

 اعمال . من الكلية عميد ب  يكلف  ما تنفي  .27

 أستاذ-مشار  أستاذ-مساعد أستاذ املؤهالت العلمية:

  الدورات التدريبية:

  معلومات االتصال:
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 بطاقة الوصف الوظيفي
 البيان البند

 العلمي والب ث العليا للدراسات الكلية وكيل املسمى الوظيفي:

 عميد الكلية مسمى وظيفة الرئيس املباشر:

 الوحدات واإلدارات التابعة له
وحد  متابعة املبتعثن وطال  الدراسات العليا/وحد  اإلرشاد األكادميي/وحد  

ائية/جلنة ف   الرسائل تصمي  الب و  واالستشارات والت ليالت اإلحص

 العلمية/وحد  التطوير واالبتكار.

مسمى الوحدة التنظيمية 
 التابع هلا )االرتباط(:

 كلية الرتبية

 اهلدف العام للوظيفة:

  الكلية ورسالة رؤية حتقيق

  ل  املوكلة املهام حس  الكلية عميد عن النيابة

  الكلية داخل يالتنظيم اهليكل ضمن املدرجة اجلهات مجيع مع التعاون

 املتاحة الصالحيات وفق واجملتمع الكلية خار  اجلهات أمام الكلية متثيل

 املهام والصالحيات:
 واالبتعا . العليا للدراسات الكلية سياسة ومتابعة تنفي  .1

 العليا. بالدراسات القبول شروط ومراجعة تطوير على اإلشراف .2

 وجلانها. واختباراتها يةالكل يف العليا الدراسات عمليات على اإلشراف .3

  العالقة ذات اجملاالت مجيع يف الكلية وحدات مع التنسيق .4

 املعنية. للجهات تقاريرها ورفع للوكالة التابعة اللجان رئاسة .5

 تنفي  . ومتابعة العليا  الدراسات لطلبة التعريفي الربنامج فعاليات على اإلشراف .6

 العلمي. الب ث جمال يف الكلية قدرات وتطوير نشاطات على اإلشراف .7

 الكلية. يف تنفي ها آليات ووضع وخطتها الب و  اسرتاتيجية تطوير على اإلشراف .8

 خارجها. التمويلية اجلهات ومن اجلامعات من للب و  املادي الدع  توفري على اإلشراف .9

 املختلفة. تالتخصصا يف واملعيدين التدريس هيةة وأعضاء الباحثن من االقسام احتياجات ومتابعة استقبال .10

 اخلار . يف الكلية مبتعثي أحوال متابعة على اإلشراف .11

 بالكلية. املختلفة االقسام على وتوزيعها العليا الدراسات لعماد  املتقدمن العليا الدراسات طلبة ملفات استقبال .12

 من اعتمادها بعد لياالع الدراسات عماد  اىل وإرساهلا العليا الدراسات طلبة طلبات خبصو  االقسام قرارات استقبال .13
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 الكلية. جملس

 وفقًا احلرمان وقوائ  واالضافة احل ف عمليات وك لك الدراسة  عدم عن واالعت ار التأجيل طلبات على اإلشراف .14

 العليا. الدراسات لطلبة اخلصو  به ا الصادر  والقرارات لألنظمة

 يتعلق فيما األخرى الب ثية واملؤسسات يةالكل يف الب و  ومركز اجلامعة يف العلمي الب ث عماد  مع التنسيق .15

 .هلا دع  على واحلصول الب و  بإجراء

 االستقطا . بعملية يتعلق فيما اجلامعةيف  والباحثن هيةة التدريس أعضاء استقطا  إدار  مع التنسيق .16

 .للوكالة التابعة الوحدات على اإلشراف .17

 العلمي. والب ث العليا بالدراسات  اختصا ذات موضوعات من الي  حيال ما تنفي  على اإلشراف .18

 العليا. الدراسات طلبة خي  فيما اجلامعة يف العليا الدراسات عماد  مع التنسيق .19

 العليا. للدراسات االمت انات نتائج اعتماد .20

 العام والتوصي  واالختصاصات العلمي والب ث العليا للدراسات الكلية وكالة يف للعمل الداخلي النظام تطبيق .21

 هلا. التابعة الوحدات بن التنسيق وكيفية العاملن بها تلواجبا

 الوكالة. منسوبي أداء تقوي  .22

 املنظمة. اللوائح وفقًا الوكالة وعهد  ميزانية من اقرار الصرف .23

 للوكالة. التابعة الوحدات ملنسوبي واالضطرارية االعتيادية االجاز  اعتماد .24

 .الكلية عميد اىل ورفعها كالةالو أداء عن والسنوية الدورية التقارير إعداد .25

 .اعمال من الكلية عميد ب  يكلف  ما تنفي  .26

 أستاذ-مشار  أستاذ-مساعد أستاذ املؤهالت العلمية:

  الدورات التدريبية:

 +966125281922 معلومات االتصال:
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 بطاقة الوصف الوظيفي
 البيان البند

 ربامج الرتبويةوكيل الكلية للتطوير وال املسمى الوظيفي:

 عميد الكلية مسمى وظيفة الرئيس املباشر:

  
 الوحدات واإلدارات التابعة له

جلنة متابعة اخلريج/منسقات اجلود /جلنة موقع الكلية االلكرتوني/جلنة 

الرتمجة/جلنة تسويق املخرجات العلمية والعمل التطوعي/جلنة متابعة خطط 

 الت سن.

مسمى الوحدة التنظيمية 
 بع هلا )االرتباط(:التا

 كلية الرتبية

 اهلدف العام للوظيفة:

  الكلية ورسالة رؤية حتقيق

  ل  املوكلة املهام حس  الكلية عميد عن النيابة

  الكلية داخل التنظيمي اهليكل ضمن املدرجة اجلهات مجيع مع التعاون

 ةاملتاح الصالحيات وفق واجملتمع الكلية خار  اجلهات أمام الكلية متثيل

 املهام والصالحيات:
 تنفي ها. ومتابعة للكلية االسرتاتيجية اخلطة على االشراف .1

 .تنفي ها ومتابعة للكلية  والتشغيلية التطويرية اخلطط إعداد على اإلشراف .2

 .للكلية االسرتاتيجية اخلطة تنفي  متابعة .3

 .هلا احللول املالئمة اقرتا بالكلية  و التطوير واجلود  برامج تواج  الي واملشكالت الصعوبات دراسة .4

 العالقة ذات اجلهات مع والتنسيق بالكلية  العلمية األقسام يف التدريس هيةة ألعضاء التدريبية االحتياجات حتديد .5

 .تنفي ها يف

 .التدريس هيةة أعضاء من الكلية منسوبي مهارات لتطوير الالزمة اخلطط اقرتا  .6

 .للكلية املتجدد  األهداف حيقق مبا الطال  ومهارات كفاء  من للرفع الالزمة والربامج اخلطط اقرتا  .7

 النوعية واجلود  اجلامعي التطوير عماد  تقدمها الي الربامج يف التدريس هيةة أعضاء مشاركة حتفيز .8

 .الكلية يف واإلداري والب ثي التعليمي األداء يف والتميز اإلبدا  جوائز نشاطات ومتابعة تنفي  .9

 مع بالتنسيق  األكادميي واالعتماد اجلود  بشؤون يتعلق فيما النوعية واجلود  اجلامعي التطوير عماد  مع التواصل .10

 .الكلية عميد

( واخلارجين الداخلين) الكلية خدمات من املستفيدين رضا ومستوى ومتطلبات توقعات على للتعرف آليات وضع .11
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 .الكلية يف العمل كفاء  رفع يف منها واالستفاد 

 .للكلية السنوي التقرير إعداد ىاإلشراف عل .12

 .الوكالة بأعمال املتعلقة اللجان تشكيل اقرتا  .13

 .الكلية أهداف حيقق فيما العلمية  األقسام ورؤساء الكلية وكالء مع الدائ  التنسيق .14

 .الكلية عميد إىل ورفع  الكلية  يف واالعتماد اجلود  مسري  عن شامل تقرير إعداد .15

 والتوصي  واالختصاصات الرتبوية والربامج التطوير وكالة يف للعمل الداخلي النظام وضع .16

 .واألنظمة اللوائح وفق وبراجمها للوكالة املخصصة والعهد املالية الشؤون على اإلشراف .17

 .ل  التابعة الوحدات أعمال على اإلشراف .18

 .التنمية ومتطلبات الكبري  يةوالتنافس العمل سوق حاجة مع يتالءم مبا الكلية يف الرتبوية الربامج تطوير على العمل .19

 .تطبيقها يف واملساعد  األقسام يف اجلود  وضمان األداء لتقوي  عامة اسرتاتيجيات وضع .20

بالتنسيق مع وكالة الشؤون  األكادميية األقسام يف سريها ومتابعة التعليمية العملية جود  حتسن على العمل .21

 .التعليمية

 أعضاء أداء وتطوير األكادميية للربامج املستمر التطوير خالل من الكلية يف التعليمية العملية خمرجات جود  ضمان .22

 .العلمي والب ث والتعل  التعلي  جماالت يف واملوظفن التدريس هيةة

 .الربامج الرتبوية بتقوي  اخلاصة واإلرشادات اللوائح لتطبيق املتابعة .23

 .األكادميي االعتمادو اجلود  بقضايا املتعلقة اجلامعة أهداف حتقيق على العمل .24

 .بالكلية اجلود  نظام كفاء  من الرفع على العمل .25

 .األكادميي واالعتماد اجلود  ملتطلبات الكلية برامج حتقيق متابعة .26

 .اعمال من الكلية عميد ب  يكلف  ما تنفي  .27

 أستاذ-مشار  أستاذ-مساعد أستاذ املؤهالت العلمية:

 ي التخطيط االسرتاتيج الدورات التدريبية:

 الدراسة ال اتية وتقريرها

 توصي  الربنامج وتقرير  

 توصي  املقرر وتقرير  

 مؤشرات األداء واملقارنة املرجعية 

 متطلبات االعتماد الوطين والعاملي 

 2707حتويلة    012527000   معلومات االتصال:
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 بطاقة الوصف الوظيفي
 البيان البند

 القس / رئيسة رئيس قس  املسمى الوظيفي:

 عميد الكلية مسمى وظيفة الرئيس املباشر:

 املرؤوسني: 
 الوحدات واإلدارات التابعة له

 أعضاء هيةة التدريس يف القس  

 السكرتارية

 املعامل

 املختربات

مسمى الوحدة التنظيمية 
 التابع هلا )االرتباط(:

 كلية الرتبية

 الصالحيات ومراعا  اجلامعة يف واللوائح التعليماتو واألنظمة باللوائح التقيد مع اهلدف العام للوظيفة:

 بالقس   العلمية الشؤون إدار  القس  رئيسة أو رئيس يتوىل للغري  املمنوحة

 التعلي  شؤون عن شاماًل تقريرًا دراسي عام كل نهاية يف الكلية لعميد ويرفع

 القرارات تطبيق مسةولية وعلي  بالقس  واالحتياجات النشاط أوج  وسائر

 .تنفي ها ومتابعة القس  خت  الي الصادر 

 املهام والصالحيات:
 .ومتابعتها قرارات  تنفي  مسؤولية وعلي  القس  جملس رئاسة .1

 لغري   املفوضة الصالحيات مع يتعار  ال مبا بالقس  األكادميي األداء تطوير شأنها من الي والربامج اخلطط وضع .2

 .والكلية القس  جملس على اعرضه بعد الكلية لعميد ب لك والرفع

 .الكلية جملس على وعرضها واألكادميية العلمية القس  مناهج بتطوير الكفيل الدوري والتقيي  املراجعة عمل .3

 السعودين حكمه  يف ومن التدريس هيةة بأعضاء االستعانة احلكومية اجلهات طل  حيال باملوافقة التوصية .4

 تلك تنظمها الي احللقات أو واملؤمترات الندوات يف االشرتا  أو حماضرات بإلقاء القس  منسوبي من واملتعاقدين

 تت مل وأال بالقس  أدائه  على ذلك يؤ ر أال على اململكة داخل العلمية الرسائل مناقشة يف املشاركة أو اجلهات

 .الكلية جملس على ذلك وعر  ذلك  على بناًء مالية مصاري  أي اجلامعة

 واملشاكل احتياجاته  على للوقوف دراسي فصل لكل واحد  مر  عن يقل ال مبا القس  طالباتو بطال  اجتما  عقد .5

 الالزمة احللول وإ اد وآرائه  مقرتحاته  إىل واالستما  باجلامعة العلمية مسريته  خالل تواجهه  الي والصعوبات

 .لزم إن الكلية لعميد توصيات  ورفع ب لك
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 .ل  املستقبلية واخلطط القس  ميزانية مشرو  وإعداد وضع يف املشاركة .6

 .القس  موافقة بعد والتسجيل القبول لعماد  وإبالغها بالقس  اخلاصة االمت انات وجداول الدراسية اجلداول وضع .7

 وفق بالقس  للعمل املرش ن واملتعاقدين السعودين التدريس هيةة وأعضاء واحملاضرين املعيدين اختيار يف املشاركة .8

 .ل لك املنظمة الضوابطو األنظمة

 األداء تقوي  تقارير على بناًء حكمه  يف ومن التدريس هيةة أعضاء من السعودين غري عقود إنهاء أو بتجديد التوصية .9

 العميد وإحاطة للقس  املخصصة الفنية أو األكادميية الوظائ  بع  لشغل بالتعاقد والتوصية املعتمد   الوظيفي

 .ب لك

 اإلدارين واملوظفن السعودين غري من حكمه  يف ومن التدريس هيةة ألعضاء الوظيفي األداء تقوي  تقارير إعداد .10

 .الكلية لعميد ورفع  القس  بسكرتارية

 من واملتعاقدين السعودين والفنين واملعيدين واحملاضرين التدريس هيةة أعضاء إجازات تأجيل أو جتزئة على املوافقة .11

 أعضاء شؤون عماد  وإبالغ الفعلية  االحتياجات وفق ل لك املنظمة واللوائح األنظمة فقو إلغائها أو القس  منسوبي

 .التدريس هيةة

 حكمه  يف ومن واملعيدين واحملاضرين التدريس هيةة أعضاء مباشر  عن التدريس هيةة أعضاء شؤون عماد  إبالغ .12

 عن انقطاعه  عن والتبليغ اإلجاز   من دته عو بعد القس  منسوبي من والعمال واملستخدمن اإلدارين واملوظفن

 .بصور  العميد ويبلغ   العمل

 جهات من املالية أو الوظيفية املعلومات أو البيانات من التأكد يت  أن على القس  ملنسوبي اخلرب  شهادات على التوقيع .13

 .القس  ملنسوبي شكر خطابات منح ول  رمسي مستند مبوج  االختصا 

 منسوبي بإحالة كتابة والطل  التدريس  هيةة أعضاء من القس  منسوبي من تقع الي املخالفات عن العميد إبالغ .14

 .خمالفات من إليه  نس  فيما للت قيق والعمال واملستخدمن والفنين اإلدارين من القس 

 عدا ما واالضطرارية السنوية إجازاته  والعمال واملستخدمن والفنين اإلدارين من القس  منسوبي منح على املوافقة .15

 املوظفن شؤون وإلدار ( لألكادميين) التدريس هيةة أعضاء شؤون عماد  وإبالغ والدراسية االستثنائية اإلجازات

 .العمل عن واالنقطا  اإلجاز  من العود  بعد العمل مباشرته  عن( لإلدارين)

 .الكلية لعميد بها والكتابة املختلفة القس  احتياجات متابعة .16

 أستاذ-مشار  أستاذ-مساعد أستاذ ملؤهالت العلمية:ا

  الدورات التدريبية:

  معلومات االتصال:
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 بطاقة الوصف الوظيفي
 البيان البند

 وكيلة الكلية املسمى الوظيفي:

 عميد الكلية مسمى وظيفة الرئيس املباشر:

  
 الوحدات واإلدارات التابعة له

ر / وحد  العالقات العامة/ وحد  االتصاالت أمانة جملس الكلية/ مدير اإلدا

اإلدارية/ وحد  تطوير البنية الت تية/وحد  شؤون أعضاء هيةة التدريس/ جلنة 

 األمن والسالمة

مسمى الوحدة التنظيمية 
 التابع هلا )االرتباط(:

 كلية الرتبية

 اهلدف العام للوظيفة:

  الكلية ورسالة رؤية حتقيق

  ل  املوكلة املهام حس  الكلية عميد عن النيابة

  الكلية داخل التنظيمي اهليكل ضمن املدرجة اجلهات مجيع مع التعاون

 املتاحة الصالحيات وفق واجملتمع الكلية خار  اجلهات أمام الكلية متثيل

 املهام والصالحيات:
 الكلية. يف واملالية اإلدارية الشؤون وأنظمة لوائح تطبيق على اإلشراف .1

 وتطوير . الكلية يف اإلداري العمل سري حسن على اإلشراف .2

 واألنظمة. اللوائح وفق للكلية املخصصة والعهد املالية الشةون على اإلشراف .3

 األخرى. الكلية ووحدات األقسام مع بالتنسيق للكلية التقريبية امليزانية إعداد .4

 للكلية. ال اتية املوارد وتعزيز تنمية على العمل .5

 الكلية. يف العامة والعالقات لإلعالم شاملة خطة وضع .6

 واللوائح. لألنظمة وفقًا الشراء طلبات إعداد على اإلشراف .7

 الكلية. ميزانية من الكلية يف العمل اإلشراف متطلبات على الصرف متابعة .8

 العاجلة. املتطلبات من الكلية مشرتيات تأمن سرعة على اإلشراف .9

 الكلية. مستود  من الصرف أذونات على اإلشراف .10

 ومتابعتها. بالكلية اخلاصة العهد سجالت حفظ على شرافاإل .11

 .العهد  ونقل املواد صرف وطل  والتسلي  االستالم حماضر اعتماد على اإلشراف .12

 العاجلة. املتطلبات من الكلية مشرتيات تأمن سرعة على اإلشراف .13
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 الكلية. أقسام مع قبالتنسي عليها التعين واملطلو  املعتمد  الوظائ  من الكلية احتياجات إعداد .14

 والفنيات. اإلداريات من الكلية ملنسوبات والغيا  احلضور سجالت إعداد على اإلشراف .15

 والعمال. واملستخدمن اإلداريات والفنيات من الكلية ملنسوبات العادية اإلجازات تنظي  على اإلشراف .16

 الكلية. ملنسوبات الدوام خار  للعمل االست قاقات مناذ  إعداد متابعة .17

 .الكلية ملنسوبات واخلارجي الداخلي بالتكلي  التوصية .18

 الكلية. ملنسوبات الرمسي الدوام وقت خار  بالعمل بالتكلي  التوصية .19

 والباحثن. والفنين االدارين من الكلية ملنسوبات االنتدا  مهمة بانتهاء اخلاصة البيانات اعتماد على اإلشراف .20

 وخارجها. اجلامعة داخل التدريبية اتالدور الكلية منسوبات حبضور التوصية .21

 العمل. تركه  وعن الكلية منسوبات مجيع مباشر  عن التبليغ على اإلشراف .22

 واللوائح. لألنظمة وفقًا اإلدارين الكلية ملوظفات التأديبية املسائالت إعداد على اإلشراف .23

 .االدارين الكلية موظفات أداء تقوي  إعداد على اإلشراف .24

 الكلية. وخار  داخل الكلية عالقات وتطوير تنسيق .25

 توصيات . وتنفي  للكلية االستشاري اجمللس أعمال تنسيق .26

 الكلية. اىل الوفود زيار  تنظي  على االشراف .27

 اإلعالم. وسائل يف وص فيًا إعالميًا الكلية وبرامج ونشاطات مناسبات تغطية على اإلشراف .28

 وت اكر والتأشريات )االقامات اجلوازات خي  فيما الكلية يف املتعاقدات بطلبات اخلاصة األعمال على االشراف .29

 السفر(.

 السفر. عند املتعاقدات من املطلوبة الكفاالت على املصادقة اعتماد .30

 للنظام. وفقًا حكمه  يف ومن التدريس هيةة أعضاء غري من الكلية ملنسوبات التعري  شهادات اعتماد .31

 ونظافتها. صيانتها ملتابعة اخلطط ووضع العالقة ذات اجلهات مع الكلية منش ت على اإلشراف .32

 ومتابعتها. الكلية يف حتد  الي الطارئة األعطال بإصال  املختصة اجلهات مع التواصل على اإلشراف .33

 استخدامها. حسن يتيح مبا العلمية الندوات قاعات استخدام برامج وتنسيق املكات  توزيع على اإلشراف .34

 هلا. التابعة والوحدات الكلية وكالة ألداء زمةالال اللجان بتشكيل التوصية .35

 الكلية. عميد اىل ورفع  الكلية يف واملالي اإلداري األداء عن دورية وتقارير السنوي التقرير إعداد .36

 مهام . من الكلية عميد الي  يفوضها مبا القيام .37

 أستاذ-مشار  أستاذ-مساعد أستاذ املؤهالت العلمية:

  الدورات التدريبية:

 Vcoledu_f@uqu.edu.sa معلومات االتصال:

 8965حتويلة    01254262222
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 بطاقة الوصف الوظيفي
 البيان البند

 التعليمية للشةون الكلية وكيلة املسمى الوظيفي:

 عميد الكلية مسمى وظيفة الرئيس املباشر:

 الوحدات واإلدارات التابعة له

د  االختبارات والتص يح وحد  الدع  الطالبي/ جلنة االمت انات/ وح

اآللي/وحد  اإلرشاد األكادميي/جلنة اخلرب  امليدانية/الرتبية العملية/جلنة 

املعادالت/جلنة تطوير املناهج/ وحد  النشاط/ مكتبة الكلية/جلنة متابعة سري 

الشؤون )العملية التعليمية/ جلنة حقوق الطال /اإلعداد الرتبوي/وحد  التنسيق :

 القبول والتسجيل( وحد -االكادميية

مسمى الوحدة التنظيمية 
 التابع هلا )االرتباط(:

 كلية الرتبية

 اهلدف العام للوظيفة:

  الكلية ورسالة رؤية حتقيق

  ل  املوكلة املهام حس  الكلية عميد عن النيابة

  الكلية داخل التنظيمي اهليكل ضمن املدرجة اجلهات مجيع مع التعاون

 املتاحة الصالحيات وفق واجملتمع الكلية خار  هاتاجل أمام الكلية متثيل

 املهام والصالحيات:
 اجلامعية. للمرحلة واالختبارات الدراسات لالئ ة التنفي ية والقواعد اللوائح تنفي  على اإلشراف .1

 االكادميية. للشةون التابعة الوحدات على اإلشراف .2

 مع بالتعاون األخرى الكليات مع والتنسيق األكادميية قساماأل يف للطالبات الدراسية اجلداول إعداد على اإلشراف .3

  الدراسية. اجلداول وجلنة والتسجيل القبول عماد 

 االقسام. مع بالتنسيق املختلفة الكلية أقسام على الطالبات توزيع على اإلشراف .4

 القبول وعماد  ادمييةاالك االقسام مع بالتنسيق وذلك جلانها  وتشكيل النهائية االمت انات سري على اإلشراف .5

 والتسجيل.

 االكادميية. االقسام وبن واليها الكلية من والت ويل القبول ضوابط تطبيق اإلشراف على .6

 الطالبية. الالصفي  النشاطات وجلان الطالبية الشةون جلنة أعمال على اإلشراف .7

 املعنية. اجلهات اىل تقاريرها ورفع للوكالة التابعة اللجان رئاسة .8

 الدراسية. املقررات معدلة عملية على االشراف .9
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 اجلامعية املرحلة لطالبات واالضافة احل ف عمليات وك لك الدارسة عن واالعت ار التأجيل طلبات على االشراف .10

 اخلصو . به ا الصادر  والقرارات لألنظمة وفقا

 اخلر ن. وقوائ  احلرمان قوائ  اعداد على اإلشراف .11

 بالكلية. التعريفي االسبو  فعاليات على االشراف .12

 األكادميي. بالت صيل املتعلقة القضايا وحل الطالبات وارشاد توجي  .13

 تواجهها. الي والصعوبات ب  املناطة للمهام وفقا هلا التابعة بالوحدات العمل سري عن الكلية لعميد دورية تقارير تقدي  .14

 العالقة. ذات اجملاالت يف الكلية وحدات مع التنسيق .15

 واالنظمة. للوائح فقاو الدراسي الفصل عن الطالبات اعت ار على املوافقة .16

 واالنظمة. للوائح وفقا اخر اىل قس  من الطالبات حتويل على املوافقة .17

 بالكلية. االكادميية االقسام من املقدمة الدراسية اجلداول اعتماد .18

 بالكلية. الطالبية النشاطات واعتماد تشكيل .19

 والتسجيل. القبول وعماد  املعنية االقسام مع بالتنسيق الشع  يف الطلبة عدد زياد  إقرار .20

 .ل لك املنظمة اللوائح حس  البديلة واالختبارات القيد اعاد  طلبات على املوافقة .21

 واالنظمة. اللوائح حس  بها والرفع احلرمان قوائ  اعتماد .22

  واالنظمة للوائح وفقا ذلك اىل احلاجة حس  الطالبية االع ار قضايا يف البت .23

 بتعيينه . والتوصية هلا التابعة واألقسام الوحدات مشريف اختيار .24

 الكلية. منسوبات اداء تقوي  .25

 للوكالة. التابعة الوحدات ملنسوبات واالضطرارية االعتيادية االجاز  اعتماد .26

 واألنظمة. للوائح وفقًا الوكالة وعهد  ميزانية من الصرف إقرار .27

 املعنية. االقسام على بناء جديد  شع  فتح إقرار .28

 واالنظمة. للوائح وفقًا وبراجمها بالوكالة املخصصة والعهد  املالية الشةون على االشراف .29

  اعمال . من الكلية عميد ب  يكلفها ما تنفي  .30

 أستاذ-مشار  أستاذ-مساعد أستاذ املؤهالت العلمية:

  الدورات التدريبية:

 Eduaff@uqu.edu.sa معلومات االتصال:

 8918حتويلة      5426222

 0125472632مباشر 

   5472127فاكس 

 

mailto:Eduaff@uqu.edu.sa
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 بطاقة الوصف الوظيفي
 البيان البند

 العلمي والب ث العليا للدراسات الكلية ةوكيل املسمى الوظيفي:

 عميد الكلية مسمى وظيفة الرئيس املباشر:

 الوحدات واإلدارات التابعة له
تابعة املبتعثن وطال  الدراسات العليا/وحد  اإلرشاد األكادميي/وحد  وحد  م

تصمي  الب و  واالستشارات والت ليالت اإلحصائية/جلنة ف   الرسائل 

 العلمية/وحد  التطوير واالبتكار.

مسمى الوحدة التنظيمية 
 التابع هلا )االرتباط(:

 كلية الرتبية

 اهلدف العام للوظيفة:

  الكلية الةورس رؤية حتقيق

  ل  املوكلة املهام حس  الكلية عميد عن النيابة

  الكلية داخل التنظيمي اهليكل ضمن املدرجة اجلهات مجيع مع التعاون

 املتاحة الصالحيات وفق واجملتمع الكلية خار  اجلهات أمام الكلية متثيل

 املهام والصالحيات:
 البتعا .وا العليا للدراسات الكلية سياسة ومتابعة تنفي  .1

 العليا. بالدراسات القبول شروط ومراجعة تطوير على اإلشراف .2

 وجلانها. واختباراتها الكلية يف العليا الدراسات عمليات على اإلشراف .3

  العالقة ذات اجملاالت مجيع يف الكلية وحدات مع التنسيق .4

 املعنية. للجهات تقاريرها ورفع للوكالة التابعة اللجان رئاسة .5

 تنفي  . ومتابعة العليا  الدراسات لطلبة التعريفي الربنامج فعاليات على اإلشراف .6

 .العلمي الب ث جمال يف الكلية قدرات وتطوير نشاطات على اإلشراف .7

 الكلية. يف تنفي ها آليات ووضع وخطتها الب و  اسرتاتيجية تطوير على اإلشراف .8

 خارجها. التمويلية هاتاجل ومن اجلامعات من للب و  املادي الدع  توفري على اإلشراف .9

 املختلفة. التخصصات يف واملعيدين التدريس هيةة وأعضاء الباحثن من االقسام احتياجات ومتابعة استقبال .10

 اخلار . يف الكلية مبتعثي أحوال متابعة على اإلشراف .11

 بالكلية. املختلفة ماالقسا على وتوزيعها العليا الدراسات لعماد  املتقدمن العليا الدراسات طلبة ملفات استقبال .12

 من اعتمادها بعد العليا الدراسات عماد  اىل وإرساهلا العليا الدراسات طلبة طلبات خبصو  االقسام قرارات استقبال .13
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 الكلية. جملس

 وفقًا احلرمان وقوائ  واالضافة احل ف عمليات وك لك الدراسة  عدم عن واالعت ار التأجيل طلبات على اإلشراف .14

 العليا. الدراسات لطلبة اخلصو  به ا الصادر  اتوالقرار لألنظمة

 يتعلق فيما األخرى الب ثية واملؤسسات الكلية يف الب و  ومركز اجلامعة يف العلمي الب ث عماد  مع التنسيق .15

 .هلا دع  على واحلصول الب و  بإجراء

 االستقطا . بعملية يتعلق فيما اجلامعة ي والباحثن هيةة التدريس أعضاء استقطا  إدار  مع التنسيق .16

 حبثية. متيز مراكز أو متميز   علمية كراسي إنشاء تشجيع .17

 الي والصعوبات بها املناطة للمهام وفقًا هلا التابعة بالوحدات العمل سري عن الكلية لعميد دورية تقارير تقدي  .18

 تواجهها.

 .للوكالة التابعة الوحدات على اإلشراف .19

 العلمي. والب ث العليا بالدراسات اختصا  ذات موضوعات نم اليها حيال ما تنفي  على اإلشراف .20

 هلا. التابعة االدارية والوحدات وكالتها خي  فيما الكلية موقع حتديث متابعة .21

 العليا. الدراسات طلبة خي  فيما اجلامعة يف العليا الدراسات عماد  مع التنسيق .22

 العليا. للدراسات االمت انات نتائج اعتماد .23

 العام والتوصي  واالختصاصات العلمي والب ث العليا للدراسات الكلية وكالة يف للعمل لداخليا النظام تطبيق .24

 هلا. التابعة الوحدات بن التنسيق وكيفية العاملن بها لواجبات

 واللوائح. لألنظمة وفقا ووحداتها الكلية وكالة يف العمل سري حسن يقتضيها الي الداخلية القرارات اصدار .25

 الوكالة. منسوبات أداء تقوي  .26

 املنظمة. اللوائح وفقًا الوكالة وعهد  ميزانية من اقرار الصرف .27

 للوكالة. التابعة الوحدات ملنسوبي واالضطرارية االعتيادية االجاز  اعتماد .28

 .اعمال من الكلية العميد ب  يكلف  ما تنفي  .29

 أستاذ-مشار  أستاذ-مساعد أستاذ املؤهالت العلمية:

  ية:الدورات التدريب

 f@uqu.edu.sa-Edugr معلومات االتصال:

 8955حتويلة    0125426222

 

 

 

 

 

mailto:Edugr-f@uqu.edu.sa
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 بطاقة الوصف الوظيفي
 البيان البند

 وكيلة الكلية للتطوير والربامج الرتبوية املسمى الوظيفي:

 عميد الكلية مسمى وظيفة الرئيس املباشر:

 إلدارات التابعة لهالوحدات وا
جلنة متابعة اخلريج/منسقات اجلود /جلنة موقع الكلية االلكرتوني/جلنة 

الرتمجة/جلنة تسويق املخرجات العلمية والعمل التطوعي/جلنة متابعة خطط 

 الت سن.

مسمى الوحدة التنظيمية 
 التابع هلا )االرتباط(:

 كلية الرتبية

  الكلية الةورس رؤية حتقيق اهلدف العام للوظيفة:

  ل  املوكلة املهام حس  الكلية عميد عن النيابة

  الكلية داخل التنظيمي اهليكل ضمن املدرجة اجلهات مجيع مع التعاون

 املتاحة الصالحيات وفق واجملتمع الكلية خار  اجلهات أمام الكلية متثيل

 املهام والصالحيات:
 تنفي ها. ومتابعة للكلية االسرتاتيجية اخلطة على االشراف .1

 .تنفي ها ومتابعة للكلية  ومتابعة خطط الت سن إعداد على اإلشراف .2

 .هلا احللول املالئمة بالكلية  واقرتا  التطوير واجلود  برامج تواج  الي واملشكالت الصعوبات دراسة .3

 العالقة ذات اجلهات مع والتنسيق بالكلية  العلمية األقسام يف التدريس هيةة ألعضاء التدريبية االحتياجات حتديد .4

 .تنفي ها يف

 .واملوظفن التدريس هيةة أعضاء من الكلية منسوبي مهارات لتطوير الالزمة اخلطط اقرتا  .5

 .للكلية املتجدد  األهداف حيقق مبا الطال  ومهارات كفاء  من للرفع الالزمة والربامج اخلطط اقرتا  .6

 النوعية واجلود  اجلامعي التطوير عماد  قدمهات الي الربامج يف التدريس هيةة أعضاء مشاركة حتفيز .7

 .الكلية يف واإلداري والب ثي التعليمي األداء يف والتميز اإلبدا  جوائز نشاطات ومتابعة تنفي  .8

( واخلارجين الداخلين) الكلية خدمات من املستفيدين رضا ومستوى ومتطلبات توقعات على للتعرف آليات وضع .9

 .الكلية يف العمل فاء ك رفع يف منها واالستفاد 

 .للكلية السنوي التقرير إعداد اإلشراف على .10

 .الوكالة بأعمال املتعلقة اللجان تشكيل اقرتا  .11
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 .الكلية أهداف حيقق فيما العلمية  األقسام ورؤساء الكلية وكالء مع الدائ  التنسيق .12

 .الكلية عميد إىل ورفع  الكلية  يف واالعتماد اجلود  مسري  عن شامل تقرير إعداد .13

 والتوصي  واالختصاصات الرتبوية والربامج التطوير وكالة يف للعمل الداخلي النظام وضع .14

 .واألنظمة اللوائح وفق وبراجمها للوكالة املخصصة والعهد املالية الشؤون على اإلشراف .15

 .هلا التابعة الوحدات أعمال على اإلشراف .16

 .التنمية ومتطلبات الكبري  والتنافسية العمل سوق حاجة مع يتالءم مبا الكلية يف الرتبوية الربامج تطوير على العمل .17

 .تطبيقها يف واملساعد  األقسام يف اجلود  وضمان األداء لتقوي  عامة اسرتاتيجيات وضع .18

 .TQMرفع كفاء  نظام اجلود  بالكلية باتبا  نظام إدار  اجلود  الشاملة  على العمل .19

 .الربامج الرتبوية بتقوي  اخلاصة واإلرشادات اللوائح لتطبيق املتابعة .20

 .األكادميي واالعتماد اجلود  بقضايا املتعلقة اجلامعة أهداف حتقيق على العمل .21

 .بالكلية اجلود  نظام كفاء  من الرفع على العمل .22

 .األكادميي واالعتماد اجلود  ملتطلبات الكلية برامج حتقيق متابعة .23

 تو يق اخلدمات املقدمة للمجتمع. .24

 ريج والتسويق للمخرجات العلمية.متابعة اخل .25

 .اعمال من الكلية عميد ب  يكلف  ما تنفي  .26

 أستاذ-مشار  أستاذ-مساعد أستاذ املؤهالت العلمية:

  االسرتاتيجي التخطيط الدورات التدريبية:

 وتقريرها ال اتية الدراسة

  وتقرير  الربنامج توصي 

  وتقرير  املقرر توصي 

  املرجعية واملقارنة األداء مؤشرات

 والعاملي الوطين االعتماد متطلبات

 Vdfdep_coledu@uqu.dedu.sa معلومات االتصال:

0125471752 

0125426222- 8915   

 
 

 

 :الرتبية كلية لعميد التابعة اللجان مهام

mailto:coledu@uqu.dedu.sa
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 هأل27/6/1438واتريخ  43800494958 ير الامذة   بردم درار مذايل م  (2ردم )مرفق     :االستشارية اللجنة مهام

 موإمكانية التنفيةعلى جملس الكلية والقسم األوادميي لبحث سب   ومنادشتها وهلق ميها للذرضصياغة األفكار ال ي ة  م1

ومسألاع ة  رثألا هلواجأله سألري الذمأل  يف الكليألة أو القسألم األوألادميي بشألك  عألام وطريهألا للنقألا  واملشاو  الأليحبث الصذوبي  م2
 أو القسم يف يلهام الكلية

 موآلية لتنفيةهاوضف خطة  والسذي إىلهلوولها الكلية أو القسم إىل اللجنة االستشارية  واملشاريف اليحبث املوضوعاي  م3

مأل  املساع ة يف هلق مي التقومي املستق  ملخرجاي الكلية أو الرب مج التذليمي للكليألة مأل  وادألف رأ  ذو  الذالدألة مأل  ا ألرجيني  م4
 القطاع احلكومي وا اصم

متاي  اجملتمف احمللي يف إب ا  الرأ  يف سياسة القبول للطلبة ال د بلكلية والألربامج األوادمييألة ثألا يتماشألى مألف التوزيألف الغألرايف  م5
 للمجتمفم وااليتياجاي الفذليةللمملكة 

مألأل  خألألالل الذالدألألاي املباشألألرة ييامألألا  القألألرار وأصألألحابالذمألأل  وحلقألألة اهلصألألال مباشألألرة بألألني الكليألألة أو الألألرب مج وديألألاداي ال ولألألة  م6
الفذليألألة للتطألألوير  والبشألألرية وعألأل  االيتياجألألايهلألألوفري لنقألأل  صألألورة وادذيألألة عألأل  إمكألألا ي الكليألألة أو الألألرب مج األوألألادميي الذلميألألة 

 موالتنمية

لتذريألف اجملتمألف بتلألك  هألاواملسألاع ة فييف الكليألة أو الألرب مج األوألادميي  والت ريبيألة املسألتح قةاالطالع على الألربامج التذليميألة  م7
هلنفيألألألة براجمهألألألا  والقألألألائمني علألألألىعلألألألى ا ألألأل ماي اجملتمذيألألألة لتذ يألألأل  الاقألألألة بألألألني املسألألألتفي ي  مألألأل  ا ألألألرجيني  ومألألأل ن انذكاسألألألهاالألألألربامج 
 التذليميةم

افأله يف املسامهة اإلجيابيألة يف هلألةلي  الذقبألاي لتنفيألة خطألة الكليألة أو الألرب مج األوألادميي للتأل ريب امليأل اح للطألالب لتحقيألق أه  م8
 املراي  املختلفةم

املختلفة مأل   ييألة  واملعسساي اجملتمذيةاملساع ة يف هلقومي نتائج االهلفادياي املربمة بني الكلية أو الربامج األوادميية م   يية  م9
لبحاية واأمك  م  خالل الذالداي الشخصية املباشرة لتحقيق األه اف التذليمية  واإلدارية ماالنظامية  وهلةلي  الذقبايأخرن 

 اجملتمفم وجمال خ مة

 :األوادميي االعتماد لنة مهام

                                                     م                                                                                             املمارساي ألفض  والوصول فذال هلطوير حنو سذيا متطلباهله  يف وهلوفري األوادميي االعتماد خطة هلنفية على اإلشراف م1

 معليها واإلشراف اللجا  هلذ ها الي الذم  خطط مراجذة م2

 خطألألط هلنفيألألة يف واالسألألتمرار دألأل راهتا زايدة مألأل  لتمكينهألألا الألأل عم لتقألأل مي آليألألة واسألألتح ا  التنفيةيألألة، اللجألألا  أدا  عمألأل  هلقيألأليم م3
 مللكلية تطورةوامل املتنوعة االيتياجاي مف هلتناسب التحسني
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 ممناسبا هلرونه ما إضافة م4

 :االسرتاهليجي التخطيط لنة مهام

 موهلقريرها الةاهلية ال راسة نتائج على بنا  للكلية اسرتاهليجية خطة إع اد م1

 مالذم  مصلحة هلقتضيه ثا للكلية التنظيمي اسيك  حت يث م2

 مهلنفيةية خطة إىل االسرتاهليجية ا طة أه اف حتوي  م3

 مهلق مها وم   ا طة هلنفية متابذة م4

 ممناسبا هلرونه ما إضافة م5

 :الرتدياي لنة مهام

 اسألتيفا  مأل  والتحقألق أسألتاذ ودرجألة مشألار  أسألتاذ درجألة إىل للرتديألة املتق م الت ريس هياة عضو هلردية مسوغاي  يف مراجذة م1
 م النظامية واإلجرا اي الشروط

 مالت ريس هياة عضو لرتدية املطلوبة الواثئق فحص ع  هلقرير إع اد م2

 مالكلية جمللس هبا الرفف م3

 ممناسبا هلرونه ما إضافة م4

 :الرتبية كلية عمادة لوكالة التابعة الوحدات مهام
 :الكلية جملس أمانة مهام

 مالكلية جملس أعضا  هلذيني ادرتاح م1

 ماجمللس مواعي  هلوقيق م2

 ماألعمال ج ول على االطالع م3

 ماحملضر وهلوقيق اجمللس موضوعاي هلرهليب م4

 لنألة مألف بلتنسأليقمم(  السألاعاي وعأل د واملراجألف املقألررة والكتب املقرراي: )هلذ يلها أو الرتبوية امجالرب  هلطوير خطط ادرتاح م5
 مالرتبوية واألدسام الكلية مستون على الربامج هلطوير

 موهلردياهتم ون هبم، وإعارهتم، واحملاضري ، واملذي ي ، الت ريس هياة أعضا  هلذيني ادرتاح م6
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 مالذلمية المذياي أو ةللكلي ال اخلية الالئحة ادرتاح م7

 مللكلية الالزمة والبذااي الت ريب خطط ادرتاح م8

 مالامذة جمللس والتوجيه اختصاصه يف هل خ  الي الطالبية األمور يف البت م9

 مالرأ  وإب ا  الامذة جملس إليه حييله فيما النظر م10

 مأعمال م  إليها يوو  ما إجناز م11

 درار عمي  ولية الرتبية التنظيمي / وردي و الكرتوح( 3ردم ) مرفق :للقبولالشرافية ا لنة مهام

 الودوف مي انياً على إجرا  اختباراي القبول للمتق مني إىل ولية الرتبيةم م1

 متابذة األدسام يف إع اد وهلنفية اختباراي القبولم م2

 ي  املشكالي والبت يف  يف شعو  الطلبة الي د  هلطرأ أقنا  إجرا  االختبارايم م3

 شرة ثا يتم أواًل أبول، وإع اد هلقرير هلفصيلي يف هناية فرتة القبولمالرفف لنا مبا م4

 / وردي والكرتوح هلفويض صاليياي مل را  االداراي( 4مرفق ردم ) :اإلدارة م ير مهام

 مإبدارهتا املكلفني بلهاي والتنظيمية اإلدارية األعمال خيص ما و   يف الكلية ووي  مذاونة م1

 مللكلية املنسوبني( متذاد ي  أجور، بن  مستخ مني، فنيني، إداريني،) ظفنياملو  على املباشر اإلشراف م2

 عأل  خيألر  ال وثألا بلامذألة املختلفألة اإلداريألة الويأل اي وافألة  مأل  إبدارهتألا املكلألف للجهألة الألواردة االستفسألاراي وافألة  على الرد م3
 مالهة ع  املسعول م  إليه املفوضة الصاليياي ي ود

 وفألق هبمألا املرهلبطألة والتذليمألاي واإلداريألة املاليألة بلشألعو  ا اصألة والتذليمألاي واللألوائه األنظمألة هلطبيألق علألى واملتابذة اإلشراف م4
 مإبدارهتا املكلف الهة طبيذة

 الذملية خي م ثا التطويرية والرؤن األفكار عرض مف إبدارهتا املكلف الهة يف الذم  سري وهلطوير حتسني على والذم  االشراف م5
 مإبدارهتا املكلف الهة يف سعولامل على اإلدارية

 واملتابذة التذليمية، الذملية لسري الالزمة ا  ماي هلوفري على إبدارهتا املكلف الهة ع  املسعول مف بلتنسيق املباشر االشراف م6
 مباح داخ  امةالذ ا  ماي وموادف ال راسية، للقاعاي الالزمة والنظافة الصيانة أعمال هلنفية يف بلامذة املختصة الهاي مف

 مالذالدة ذاي بلهاي املسعولني مف ذلك متابذة مف إبدارهتا املكلف الهة
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 اسألتخ امها يسأل  يتأليه ثألا الذلميألة النأل واي داعألاي اسألتخ ام بألرامج وهلنسأليق بلهألة اإلدارية املكاهلب هلوزيف على االشراف م7
 مإبدارهتا املكلف الهة ع  املسعول على الذرض بذ 

 الذألألام بألأل   ودبألأل  الصألأليفية الذطلألألة فألألرتة خألألالل سألأليما ال دورايً  صألأليانتها علألألى واإلشألألراف ال راسألألية القاعألألاي هيألأل وجت هتياألألة متابذألألة م8
 مال راسي

 يف املذنية الهاي خمتلف مف والتنسيق بلهة واإلدارية التذليمية الذملية هلتطلبها الي واملستل ماي الوسائ  وافة  هلوفري متابذة م9
 مذلك

 أعضألا  السادة مكافآي لصرف ختصص والي للجهة املخصصة( وال ائمة املعدتة) املالية الُسلف لصرف واملتابذة االشراف م10
 ومتابذألة واإلداريألة، التذليميألة املسألتل ماي لتألوفري املخصصألة األخألرن الُسلف ووةلك الذلمية، للرسائ  املنادشني الت ريس هياة

 مالصرف ملسوغاي وفقاً  املختصة اإلدارة مف هلس ي ها

 ماحلاجة ودت له للرجوع ويفظه للجهة املخصصة املالية للُسلف  سج إع اد م11

 مإبدارهتا املكلف الهة ع  املسعول على الذرض بذ  إبدارهتا املكلف الهة مستودع م  بلصرف اإلذ  م12

 يأل ود عأل   خيألر  ال وثألا الذامألة املصأللحة حيقألق وثألا الامذألة داخأل  وظيفيألاً  يوازيأله ثأل  التنفيةيألة الهألاي مف املباشر االهلصال م13
 مإبدارهتا املكلف الهة يف املسعول م  له املفوضة الصاليياي

 يف والتنسأليق املباشألري ، رؤسألائهم موافقألة بذأل  إبدارهتألا املكلألف الهألة ملنسألوي والطارئألة الذاديألة اإلجألازاي مألنه علألى املوافقة م14
 والذرض أنواعها بكافة األخرن جازاياإل على املب ئية املوافقة ووةلك الذم ، مصلحة مقتضياي يسب اإلجازاي هللك منه
 ذاي الهألألاي مألف ذلألك يف والتنسألأليق اإلجألازاي هللألك بذألأل  مباشألرهتم إقبألاي ومتابذألألة إبدارهتألا، املكلألف الهألألة عأل  املسألعول علألى

 مالذالدة

 ملةلك املذ  اإلجازاي بر مج عرب صحتها م  التأو  بذ  إبدارهتا املكلف الهة ملنسوي الطبية التقارير وافة  ع  الرفف م15

 مألأل  إلألأليهم ينسألألب فيمألألا مذهألألم التحقيألألق إىل جهتألأله منسألألوي إيالألألة بطلألألب إبدارهتألألا املكلألألف الهألألة عألأل  املسألألعول علألألى الذألألرض م16
 ممالية أو إدارية خمالفاي

 مإبدارهتا املكلف للجهة السنو  التقرير إع اد يف املشاروة م17

 السألألفر وهلألألةاور والتأشألألرياي واإلدامألألاي وازايالألأل خيألألص فيمألألا الكليألألة يف املتذادألأل ي  بطلبألألاي ا اصألألة األعمألألال علألألى اإلشألألراف م18
 مإبدارهتا املكلف الهة ع  املسعول مف بلتنسيق

 يكفأل  وثألا الذمأل  مصلحة مقتضياي هلتطلبها الي واملسعولياي بملهام وهلكليفهم الهة داخ  املوظفني هلوزيف على اإلشراف م19
 مإبدارهتا املكلف الهة ع  ولاملسع  على الذرض بذ  بلهة والفنية اإلدارية الذملية سري يس 
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 خألار  أو الهألة خار  ثهام هلكليفهم الذم  مصلحة مقتضياي هلتطلب ث  إبدارهتا املكلف الهة ع  املسعول على الذرض م20
 مالرمسي ال وام ودت

 ثأل  تابذألةامل إلدارة والرفألف( ياضألر) نظألام وادألف مأل  املألوظفني وانصألراف يضألور عأل  الشألهرية التقألارير وإع اد ثتابذة االلت ام م21
 بتذمأليم جألا  ثألا االعتبار يف األخة مف يياسم النظامي اإلجرا  الختاذ شهر خالل أايم( 5) مل ة مقبول عةر ب و  غياهبم هلكرر
 ألخألألة إبدارهتألا املكلألف الهألة عأل  للمسألعول بألألةلك الذألرض ال اميألة ومألف( هألأل6/5/1436) واتريألخ( 4360074484) ردألم

 ماملتابذة رةإلدا اإليالة على ا طية موافقته

 الهألة هل ويأل  طلألب أو دألبلهم، مأل  الصادرة الطبية التقارير لتأوي  اململكة داخ ( خاصة يكومية،) الصحية الهاي خماطبة م22
 التألأل ريس هياألألة أعضألألا  شألألعو  إلدارة صألألحتها مألأل  التأوألأل  بذألأل  املرضألألية اإلجألألازة املوظألألف مألألنه بطلألألب والرفألألف التقريألألر، أبصألأل 

 اإلجألألازاي هلضألمني مأل  االنتهألألا  حلألني( ياضألر) نظألام يف للموظألألف اإلجألازة مألنه وأتويأل  بألألةلك ذألةاملتاب إدارة وهل ويأل  واملألوظفني،
 مبذالية( 15) بلفقرة جا  ثا الذم  يتم مث اإللكرتوح اإلجازاي لنظام املرضية

 اطألألالع مألألف بألألةلك اإلدار  التطألألوير ويألأل ة وخماطبألألة اململكألألة داخألأل  الت ريبيألألة للألأل وراي الهألألة منسألألوي هلرشألأليه علألألى املوافقألألة م23
 ماملرشحني ع  إبدارهتا املكلف الهة ع  املسعول

 سألته أمضألوا ممأل  فألأدى الوظيفيألة املرهلبألة نفألس يف هألم ممأل  إبدارهتألا املكلألف الهألة منسألوي لكافة الوظيفي األدا  هلقارير إع اد م24
 هبم ا اص الوظيفي األدا  هلقومي إع اد فيتم مرهلبته م  أعلى وظيفية مرهلبة على وانوا  أو وإشرافه إدارهله حتت األد  على أشهر
 (موالذماداي واملذاه  الكلياي) اإلدارة مل ير األعلى الرئيس فب  م 

 بألةلك للقيألام جهتأله منسألوي مأل  يألرا  مأل  هلكليألف أو الأل وام، ودألت خألار  وفألرتة الرمسألي ال وام خالل مي انية جبوالي القيام م25
 قألألال  بقألأل ر الألألوالي وهلكألألو  منسألألوبيها، إىل املوولألألة األعمألألال جنألألازوإ بلهألألة الذمألأل  سألألري انتظألألام ومتابذألألة لإلشألألراف وذلألألك عنألأله،
 مال وام ودت خار  فرتة خالل األد  على واي ة ومرة الرمسي، ال وام فرتة خالل األد  على مراي

 مبه املناطة واملسعولياي املهام نطاق يف أعمال م  إبدارهتا املكلف الهة ع  املسعول به يكلفه ما هلنفية م26

 للكشألف( متذادأل ي  أجألور، بنأل  مسألتخ مني، فنيألني، إداريألني،) إبدارهتألا املكلألف الهألة منسألوي حتويأل  خطابي ىعل التوديف م27
 مالطيب

 ماملوظفني إجرا اي الستكمال احلكومية بلهاي املتذلقة املراسالي اعتماد م28

 مونطاده اإلدارة عم  اختصاص يف الامذة داخ  الذالدة ذاي الهاي مف التنسيق م29

 مواالستالم الفحص مةوراي لىع التوديف م30

 ع  إبدارهتا املكلف الهة ع  املسعول إبياطة وااللت ام الذه  ونق  املواد صرف وطلب والتسليم االستالم حماضرة اعتماد م31
 اإلجرا اي م  النوعية هة  م  يتم إجرا  أ 
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 املسألعول مألف ذلك يف والتنسيق( الباياني ،الفنيني اإلداريني،) جهته ملنسوي االنت اب مهمة بنتها  ا اصة البيا ي اعتماد م32
 مإبدارهتا املكلف الهة ع 

 علألألى وعرضألألها واملكتبيألألة والتقنيألألة واملاليألألة البشألألرية املألألوارد مألأل  إبدارهتألألا املكلألألف الهألألة ايتيألألا  عألأل  الالزمألألة ا طألألابي إعألأل اد م33
 معليها مناسباً  يرا  ما ليتخة الهة ع  املسعول

( وليألاً   أو ج ئيألاً ) بذملأله القيألام أو الذمأل  رأس علألى وجألود  يالألة يف املهام بذض يف ذاونتهمل الهة منسوي م  يرا  م  هلرشيه م34
 مإبدارهتا املكلف الهة مسعول م  ذلك على( ال اخلية) ا طية املوافقة م  الب  احلالتني ولتا  ويف رمسية، إبجازة التمتف أقنا 

 ماملوظفاي زايإجا لرفف( اإللكرتونية اإلجازة) نظام ثتابذة االلت ام م35

 مأعمال م  إليها يوو  ما إجناز م36

 :التحتية البنية هلطوير وي ة مهام

 :عامة مهام/ أوال

 نقألألألأل -املسألألألألاع ة ا ألألألأل ماي الذمألألألأل ، أمألألألألاو  واملذألألألأل اي، التجهيألألألأل اي، املرافألألألألق، املبألألألألاح،) التحتيألألألألة البنيألألألألة حتسألألألألني هلنفيألألألألة متابذألألألألة م1
 (-املواصالي

 موهلوقيقه إنفاذ  مت ثا شهر  هلقرير إع اد م2

 مأعمال م  إليها يوو  ما ازإجن م3

 :املرافق لنة مهام/ اثنيا

 م املذنية وا  ماي للموجوداي االفرتاضي الذمر وإطالة املت اخلة ا  ماي هلناغم أج  م  املباح بني األعمال هلنسيق م1

 موهلرهليبها نظافتها على واإلشراف دورية بصورة الكلية مستودعاي متابذة م2

 مم(م ال راسية القاعاي الساياي، املكاهلب،: )ةالذام واملرافق املباح صيانة م3

 ممم(ماألرضياي ال يكور، الذامة، النظافة اإلضا ة، نظم السباوة، الكهربئية، الطادة اسوا ، هلكييف) صيانة على اإلشراف م4

 مال ورية التقارير إع اد م5

 مأعمال م  إليها يوو  ما إجناز م6

 :الفين ال عم لنة مهام/ اثلاا

 منيةالتق املشاو  ي  م1
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 التأل ريس، هياألة وأعضألا  واملألوظفني للطألالب املوجهألة( User Technical Manual) التقنيألة املسألتخ م أدلألة إعأل اد م2
 مال راسية والقاعاي املذام  يف وملحقاهتا احلاسب ألجه ة ا اطاة االستخ اماي لتجنب إرشادية هلذليماي ووتابة

 مبلامذة املختصة الهة مف بلتنسيق لالستخ ام اتهاوهتي التقنية أجه ة م  يل م ثا الكلية منسوي هل وي  م3

 محت ياها ومتابذة الكلية وي اي  يف يف وملحقاهتا اآليل احلاسب أجه ة حلصر بيا ي داع ة هلكوي  م4

 مالكلية ملنسوبي والفاوس اساهلف خ ماي إنشا  متابذة م5

 ماجملالس أو االجتماعاي أو اللقا اي انذقاد خالل واملسموع املرئي االهلصال هلنسيق على االشراف م6

 م  الكلية منسوي لميف سر  وردم مستخ م اسم هلوفري م7

 املنسألوبني وهلأل ريب هلنفيألةها علألى واإلشألراف املألوظفني وفألا ة  ورفألف الذم  لتطوير الفين ال عم ثجال خاصة هل ريبية خطة هلنفية م8
 م ال د

 يألألومي،: )دور  بشألألك  والربجميألألاي التشألألغي  ألنظمألألة املسألألتمر والتحألأل يث الودائيألألة واإلجألألرا اي للصألأليانة زمألألين جألأل ول إعألأل اد م9
 (مشهرية أسبوعية،

 ماملطلوبة للمواصفاي مطابقتها م  والتأو  املستلمة ال ي ة اآليل احلاسب أجه ة ومذاينة فحص م10

 مالكلية حلاجة مسه وعم  الشبكة مشاو  على اإلشراف م11

 لةلك الضرورة دعت وولما النهائية، ولالختباراي اسي،در  فص  و   ب اية يف للطالباي اآليل احلاسب مذام  وإع اد جتهي  م12
 مفين عط  أ  م  األجه ة هللك خلو م  التأو  مف

 وهلرويألب مذالتهألا ومتابذألة احلاسألب ومذام  الكلية وي اي يف وملحقاهتا احلاسب أبجه ة ا اصة األعطال بالغاي استقبال م13
 ماملتج دة األجه ة وملحقاي الطابذاي وهلذريف

 ميومي بشك  وصيانتها الذرض أجه ة أعطال وي  ال راسية القاعاي على اإلشراف م14

 املقرتيألألاي وهلقألأل مي واجهتهألألا الألألي واملذودألألاي الويألأل ة منجألأل اي عألأل ( وسألألنوية وشألألهرية أسألألبوعية) للووالألألة دوريألألة هلقألألارير إعألأل اد م15
 مإلكرتونياً  ذلك وأرشفة

 مأعمال م  إليها يوو  ما إجناز م16

 :الذامة والذالداي اإلعالم وي ة مهام

 مواملختصني ال وار واألساهلةة الكلية وضيوف والوفود األفراد الستضافة الالزمة الرتهليباي اختاذ م1
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 ماجملتمذية الشراواي وإدارة وا ارجية ال اخلية الكلية عالداي وهلطوير هلنظيم م2

 مالكلية طرق يف االلكرتونية الشاشاي وعرب الامذة مودف على بلكلية ا اصة واألخبار االعال ي نشر م3

 ماحملتون وحت يث بلكلية املتذلقة واإلعال ي األخبار وإضافة اإللكرتوح الكلية مودف هلطوير على الذم  م4

 مالكلية ملنسوبي والتق ير الشكر شهاداي إع اد م5

 ماالجتماعي التواص  ودنواي اإلعالم وسائ  يف يق م ما وو  الكلية عرب املنشورة األخبار متابذة م6

 (وخارجياً  داخلياً ) الكلية بفذالياي ا اصة ال عواي هلوجيه م7

 مالكلية هلقيمها الي احلفالي وهلنظيم إع اد يف االشرتا  م8

 مااليتفاالي متطلباي هلوفري م9

 ماللجنة إجنازاي ع  فصلي هلقرير إع اد م10

 مأعمال م  إليها يوو  ما إجناز م11

 :اإلدارية االهلصاالي وي ة مهام

 :الصادر/ أوال

 ماملطلوبة املرفقاي لكام  استيفا ها م  تأو وال هلص يرها دب  املذامالي مراجذة م1

 ماملختلفة الهاي م  الصادرة بملذامالي املتذلقة املراجذاي استفساراي على اإلجابة م2

 ماملذامالي لتوقيق الصادر ملفاي وهلرهليب إع اد م3

 ماالختصاص ثجال عالدة سا أخرن مهام أب  القيام م4

 مأعمال م  إليها يوو  ما إجناز م5

 :دالوار / اثنيا

 مالكلية داخ  اإلداراي على وهلوزيذها الواردة والفاوساي املذامالي استالم م1

 واألدسألألألام اإلداراي إىل وهلألألألوجيههم املختلفألألألة الهألألألاي مألألأل  الألألألواردة ثذألألألامالهتم املتذلقألألألة املراجذألألألاي استفسألألألاراي علألألألى اإلجابألألألة م2
 ماملختصة

 ماالختصاص ثجال عالدة سا أخرن مهام أب  القيام م3
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 مأعمال م  هاإلي يوو  ما إجناز م4

 :واملوظفاي الت ريس هياة أعضا  شعو  وي ة مهام

 مالذم  بياة يف واإلجيابية األلفة نشر م1

 مالتواص  وف  التذام  أبساليب واالرهلقا  للكلية والوال  إجيابية عم  بياة لتوفري املنسوبني بني واملنازعاي املشكالي ي  م2

 مالكلية نسويمل الطبية التقارير لتوفري املذنية الهاي خماطبة م3

 مال ي ة الذقود ووةلك للمتذاد ي  الذقود جت ي  دراراي إع اد م4

– مولألود ورعايألة الوضألف االسألتانائية، املرضألية، االضألطرارية، الذاديألة،: )الكليألة ملنسوي اإلجازاي منه على املوافقة طلب رفف م5
 (مالوفاة املرافق، االستن ال، الذلمي، التفرغ ،-الطالباي لشطر بلنسبة

 (مأستاذ مشار ، أستاذ مساع ، استاذ) الت ريس هياة وأعضا  واحملاضري  املذي ي  هلذيني دراراي إع اد م6

 موا ارجي ال اخلي االنت اب دراراي إع اد م7

 موا ارجي ال اخلي االنت اب لقراراي اإلفادة إع اد م8

 مالصيفية اإلجازة فرتة خالل الذم  دراراي واعتماد إع اد م9

 مالغياب احلسم دراراي إع اد م10

 مالوظيفي والسج  بلراهلب والتذريف الذم  هلذريف شهاداي إص ار م11

 مواملتذاد ي  السذوديني م  موظف و   ملف يف واملكاهلباي القراراي  يف يفظ م12

 مالامذة وخار  داخ  املنقولني ملفاي إرسال م13

 مالرب مج يف الامذة ومنسوبي منسوي بيا ي إدخال م14

 ماالختصاص لهة هبا والرفف الكلية منسوي لميف م الذ بطاداي إع اد على اإلشراف م15

 مالوي ة إجنازاي ع  فصلي هلقرير إع اد م16

 مأعمال م  إليها يوو  ما إجناز م17

 :والسالمة األم  لنة مهام

 مالكلية وسالمة أم  لضما  الطارئة املوادف يف اهلباعها جيب الي الصحيحة بلطرق والتذريف التوعية نشر م1
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 مسا الصيانة وطلب والسالمة األم  وإم اداي أجه ة  يف متابذة م2

 مالصيانة ملتابذة زمنية ج ولة عم  م3

 املكتبألألة، السألألاية، املمألألراي، القاعألألاي، املذامألأل ،) الكليألألة مرافألألق لميألألف والسألألالمة األمألأل  وسألألائ  هلألألوفر مألأل ن عألأل  هلقريألألر إعألأل اد م4
 (ماألغةية استامار معسساي

 مالكلية يف التجميف لنقاط خارطة هلصميم م5

 موالطوارئ لإلخال  خطة إع اد م6

 مالطوارئ يالة يف لإلخال  فذلية جتريبية خطة إع اد م7

عم  دلي  إجرا اي التذام  مف احلاالي اإلسذافيه الطارئة )احلاالي الطارئةممم، هلسليم احلالألة للجهألاي املختصألة خألار  مبأل   م8
 الكلية إ  است عى األمرم وذلك بلتذاو  مف الذيادة الطبية يف ولية الرتبية(م

 موالسالمة األم  وسائ  هلوفر بيا  منوذ  يف ذلك قيقهلو  م9

 ماللجنة إجنازاي ع  فصلي هلقرير إع اد م10

 مأعمال م  إليها يوو  ما إجناز م11

 :التعليمية للشؤون الرتبية كلية الةلوك التابعة الوحدات مهام
 :الطالي ال عم وي ة مهام

 ماألوادميية الطالباي وايتياجاي دضااي متابذة م1

 املختصة والهاي التذليمية للشعو  الكلية ووي  مف بلتنسيق مذالتها على والذم  التذار ياالي ودراسة ذةومتاب استقبال م2
 مالذالدة ذاي

 مالذالدة ذاي الهاي مف بلتنسيق مادية( أو اجتماعية أو )نفسية الصذاب بتةلي  الطالباي مساع ة م3

 مالامذية للذقوبي املنظمة واإلجرا اي الطالب يقوق بالئحة الطالباي هلوعية م4

 مسلووه  لضبط التحصيلية ود راهتم مهاراهتم لتطوير واملشورة بلنصه الطالباي هلوجيه م5

 وويلة إىل والرفف الطالبية األنشطة وي ة مف بلتذاو  الطالي ال عم وي ة أنشطة خيص فيما سنوية هلفصيلية خطة إع اد م6
 اإلجيابية الشخصية ومفهوم التحصيلية الطلبة مهاراي لتنمية يه ف يبهل ري بر مج ا طة هلتضم  التذليمية، للشعو  الكلية
 موالشخصي األوادميي للتمي  ودفذهم
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 مالتذليمية للشعو  الكلية وويلة إىل ورفذه الوي ة أنشطة خيص فيما فصلي هلقرير إع اد م7

 بذ  هلنفيةها ومتابذة هبا، هلقرير وإع اد إليهم هلقّ م الي ا  ماي خبصوص الطالباي م  واملاليظاي االدرتاياي استقبال م8
 ماعتمادها

 مالطالبية ا  ماي خيص فيما الذلمية األدسام مف التنسيق م9

 مأعمال م  إليها يوو  ما إجناز م10

 :لنة فرعية()الطالب لنة محاية يقوق  مهام

ملوظفني والطالب بذ  الة  هلنتمي إليه اللجنة م  أعضا  هيئ الت ريس وا النظر يف هلظلماي الطالب جتا  منسوي الكلية
 املرور بإلجرا اي األولية للتظلماي الطالبيةم

 مهام سكرهلري أو سكرهلرية اللجنة الفرعية:

محاية يقوق الطالب بذمادة شعو  الطالب،  هلوفري نسخ م  الئحة يقوق الطالب وواجباهله، ومناذ  التظلم، م  ل   وي ة م1
 وإعطاؤها للطلبة املتظلمنيم

 بة بذ  هلذباتهم للنموذ  املذ  سةا الغرض، وطلب إفادة رئيس القسم وإفادة امل عى عليه إ  وج اتماستقبال هلظلماي الطل م2

 التنسيق بني األعضا  لتح ي  مواعي  انذقاد اللجا م م3

إبالغ الطالب ثا مت يف هلظلمه م  إجرا ، وأخة هلوديذه بلذلم، وبلرضى إ  وج ، فإ  مل يرضى الطالب أو مل يقتنف، أو  م4
بذض يقه دو  بذض، فيخرب  السكرهلري أو السكرهلرية أب  م  يقه رفف هلظلمه إىل اللجنة ال ائمة -يف نظر -ليهوص  إ

 خالل م ة ال هلتجاوز مخسة عشر يوماً م  اتريخ إبالغ الطالب بقرار اللجنة الفرعيةم

فإ  مل يرض أو مل يقتنف فيخرب  إبالغ امل عى عليه ثا مت يف ال عون م  إجرا ، وأخة هلوديذه بلذلم، والرضى إ  وج ،  م5
السكرهلري أو السكرهلرية أب  م  يقه رفف ع م دناعته إىل اللجنة ال ائمة خالل م ة ال هلتجاوز مخسة عسر يوماً م  اتريخ 

 إبالغه رمسياً بقرار اللجنة الفرعية، ويكتفي يف إبالغه إخطار رئيس دسمه وتابياً 

 ا إىل وي ة محاية الطالب بذمادة شعو  الطالبمرفف التقارير الوافية ع  و  دضية ومرفقاهت م6

 :)لنة فرعية( لنة التأديب مهام

 مم  وي ة التأديب بذمادة شعو  الطالباستقبال دضااي املخالفاي الطالبية احملالة  م1

 لتطبيق الذقوبة الصادرة حبقهمم الطالب أو الطالبةخماطبة القسم الة  ينتمي إليه  م2

 يف هلطبيق الذقوبة املقررة حبقهمم أو الطالبة متابذة الطالب م3
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 م  أتدية عقوبتهمم الطالب أو الطالبةرفف هلقرير لوي ة التأديب بذمادة شعو  الطالب بذ  انتها   م4

 :التنسيق وي ة مهام

 :التسجي / أوال

 ماملشكالي وافة  ومذالة التسجي ، وضف يول املذلوماي صحة هلوفر لضما  ال راسية؛ ال اول جتهي 

 املتذلقة اإلجرا اي لتسهي  املختلفة واإلداراي والكلياي األوادميية والشعو  القبول وعمادة الذلمية األدسام مف التنسيق م1
 مالتذليمية الشعو  ثهام

 ماللوائه وفق الالزمة بلواثئق أخرن لامذاي التحوي  يف يرغبو  الةي  الكلية طالباي هل وي  م2

 ماللوائه فقو  ومذالتها االنسحاب بنماذ  الطالباي هل وي  م3

 مالقي  إعادة ياالي متابذة م4

 مدراسي فص  و   يف خترجهم املتودف الطالباي دوائم إع اد م5

 مللخرجياي التخر  متطلباي يصر م6

 ماألوادميي اإلرشاد مف بلتذاو  ا رجيني مف التواص  طرق  يف هلسجي  م7

 محمل دةا املواعي  يف إليهم وهلسليمها والسلو  السرية يس  بشهاداي ا رجياي هل وي  م8

 مل راستها الكلية؛ جملس على عرضها هلست عي الي الطالباي ومذلوماي بيا ي هي جت م9

 م املذتم ة اآللية وفق ومذالتها الطالباي/  الطالب م  املقرراي مذادلة مناذ  استالم م10

 مأعمال م  إليها يوو  ما إجناز م11

 : القبول وي ة مهام/ اثنيا

 ماألوادميية ونتائجه الابوهلية األوراق يف  فيه حيفظ طالب لك  خاص ملف جتهي  م1

 مالتذليمية املنظومة يف طالب لك  الكرتوح ملف فته م2

 مأعمال م  إليها يوو  ما إجناز م3

 :األوادميية الشعو / اثلاا

 هلطبيقهام م  والتأو  البكالوريوس ملريلة ال راسية واللوائه واألنظمة اإلجرا اي هلنفية م1
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 ثهام املتذلقة اإلجرا اي لتسهي  املختلفة واإلداراي والكلياي والتسجي  القبول مادةوع الذلمية األدسام مف التنسيق م2
 التذليميةم الشعو 

 الذلميةم األدسام على املشرفني مف بلتنسيق للطالب األوادميي اإلرشاد عملية على اإلشراف م3

 مسيدرا فص  و   ب اية بل راسة دي هم واملذاد احملوالي الطالباي مذادالي مراجذة م4

 ماألدسام بني ال اخلي التحوي  عملياي على اإلشراف م5

 للطالبم واإلضافة احلةف عملياي متابذة م6

 مللخرجياي الطرف إخال  مناذ  وهلسليم خترجهم املتودف الطالباي ياالي متابذة م7

 مأعمال م  إليها يوو  ما إجناز م8

 :اآليل والتصحيه االختباراي وي ة مهام

 (مالتطوير ووالة م  منوذ ) التذليمية األدسام لا  مف بلتذاو  االختبارية للمذايري مقرر ختبارا استيفا  م ن ع  هلقرير إع اد م1

 الذلمية األدسام داخ  الذشوائي التصحيه لا  مف بلتذاو  الطالباي، اجابي م  عشوائية عينة هلصحيه هلقرير إع اد م2
 (مالتطوير ووالة م  منوذ )

 مهبا وااللت ام الذلمية، األدسام مف او بلتذ اآليل التصحيه مواعي  ج ولة م3

 مالوي ة إجرا اي لتبسيط احلاجة دعت ولما  االجتماع م4

 مالتذليمية الشعو  لووالة وهلسليمه الوي ة إجنازاي ع  هلقرير إع اد م5

 مأعمال م  إليها يوو  ما إجناز م6

 :األنشطة وي ة مهام

 ممم(م اجتماعية، ققافية، صحية،) املذرفية الوانب املتذ دة بألنشطة سنوية خطة إع اد م1

 (مممالاقايفم املوهوبي، الصحي، ال يين، الناد ) الطالبية األن ية على االشراف م2

 موصقلها الطالبة شخصية بنا  يف واالسهام( مموفنًيام ورايضًيا، واجتماعًيا، ققافًيا،) الطالباي مواهب اوتشاف م3

 ميةاإلب اع طاداهتم وهلوظيف املوهوبي بلطالباي االهتمام م4
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 دورهم على والتأوي  هبا وهلذريفهم الوط  ثنج اي وربطهم اململكة رؤية على هلذريفهم خالل م  للطالباي الوطين احلس هلنمية م5
 مالرؤية هة  هلنفية يف

 (مواألضحى الفطر وعي  ّ  الوطين اليوم) بململكة ا اصة االيتفاالي هلفذي  م6

ممم(  ملتقياي، حماضراي، للصحة، الذاملي اليوم اإلرهاب، ملكافحة امليالذ اليوم )مذرض الذاملية للفذالياي األنشطة هلفذي  م7
 مالامذة هلوجهاي يسب

 منفوسهم يف اإلجيابية والسلووياي النبيلة القيم وغرس إضافية، ومهاراي مذارف إوساهبم م8

 مالفريق بروح والذم  الشريف، التنافس روح إذوا  م9

 مالتذليمية شعو لل ورفذه الوي ة إلجنازاي فصلية هلقارير إع اد م10

 مخيصه فيما و   الكلية داخ  واللجا  الوي اي مف التنسيق م11

 مأعمال م  إليها يوو  ما إجناز م12

 :األوادميي اإلرشاد وي ة مهام

 ال منية امل ة ضم  املتطلباي  يف واهنا  ال راسية ا طة امتام حيقق ثا دراسته اقنا  الطالب ومتابذة الالزم ال عم هلوفري م1
 م املتاية

 مللطالب ال راسي التق م ومتابذه ورص  للطالب ال راسي ال ول طيطخت م2

 مللطلبة واإلرشادية األوادميية املذلوماي هلق مي م3

 مولوائحها وأنظمتها الامذة ورؤية برسالة الطالب هلذريف م4

 م القسم ورؤية برسالة الطالب هلذريف م5

 مبلكلية الطالبية األنشطة يف املشاروة على الطالب هلشجيف م6

 (ممهاراهله وهلطوير الةايت التذلم) طرق هلنوع حنو وهلوجيهه الذم ، سوق يف ب ور  الطالب هلوعية م7

 موميوسم الةهنية د راهتم هلالئم الي الذلمية التخصصاي على الّتذرف على الطالب مساع ة م8

 الذقباي على التغلب يف مومساع هت الذلمي مستواهم لرفف ومتابذتهم هبم واالهتمام وإرشادهم دراسياً  املتذاري  الطالب هلوجيه م9
 مهلواجههم الي

 ماخلممممم واالضافة واحلةف التسجي  مواعي  خصوصا الطالب على وعرضه الامذي الذام هلقومي ع  اإلعالم م10
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 مأعمال م  إليها يوو  ما إجناز م11

 :الطالب يقوق لنة مهام

 مزمالئهم بسم للتح   الطالب م  جمموعة ختصيص م1

 مالتذليمية الذملية خيص ما و   حتسني هب ف اهلهومقرتي أرائه الطالب مشاروة م2

 ممم(مالتذام  هلذسف نتيجة،) الت ريس هياة عضو م  بلتظلم املتذلقة الطالب شكاون يف والفص  التحقق م3

 مالامذة مث الكلية مث القسم م  ب  ا الوظيفي اسرم بتتبف عليها احلصول وويفية الامذية، حبقودهم الطالب هلبصري م4

 مواللوائه األنظمة مف هلتوافق الي البالط يقوق دعم م5

 مأعمال م  إليها يوو  ما إجناز م6

 :االمتحا ي سري لنة مهام

 على املرادباي هلوزيف االختباراي، ج اول هلنفية) ييث م  وذلك النهائية بالختباراي يتذلق ما و   على اإلشراف م1
 ممم(ماألدسام م  املذتم ة النهائية لنتائجا استالم النهائية، االختباراي سري متابذة النهائية، االختباراي

 مراجذة وهلذ ي  ج اول االختباراي النهائية لتجنب هلذارض املواعي  ثا يتناسب مف مصلحة الطالبم م2

 القاعاي والسذة املتاية لذ د الطالبم ج اول وهلذ ي  مراجذة م3

كماسا م  دب  اللجا  الفرعية يف األدسام، وهلسليمها هلذباة ومراجذة النماذ  الواردة م  اللجنة الذليا لالختباراي، ومتابذة است م4
 ملتفق عليهاموفق املواعي  ا

هلذميمها على و يف ضو  الئحة يقوق وواجباي الطالب يف جامذة أم القرن،  خاصة بلكلية االمتحا ي يضور ضوابط وضف م5
 مطالباألعضا  وال

 مللطالب االمتحا ي لوائههلذميم  م6

 مالطالب وال اول األسبوعية( على القاعاي هلوفري النماذ  ا اصة )أمسا  م7

  قاعاي الشاغرة هب ف االستفادة منها يف فرتة االختباراي د ر اإلمكا مهلسكني الالتذاو  مف الكلياي األخرن يف   م8

 استح ا  النماذ  الالزمة لتنفية إجرا اي املهام ا اصة بللجنة ثرونة ويسرم م9

 االختبارمهلوقيق  يف اإلجرا اي املتبذة يف سري  م10
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أتسيس داع ة بيا ي هلشم : )أمسا  األعضا  وطرق التواص  مذهم وداعاي الكلية( لتسهي  اإلجناز واملتابذة، وحت ياها  م11
 فصليام

 مأعمال م  إليها يوو  ما إجناز م12

 :التذليمية الذملية سري متابذة لنة مهام

 مالت ريس ساعاي م  له خصص ثا املادة أستاذ الت ام متابذة م1

 ممتصلة حماضراي قال  ع  املادة أستاذ هلغيب بذ  التذليمية الشعو  لووالة الرفف م2

 مأعمال م  إليها يوو  ما إجناز م3

 :املذادالي لنة مهام

 مللقسم هبا والرفف للطالب ال راسية املقرراي مذادلة م1

 مأعمال م  إليها يوو  ما إجناز م2

 :يف الكلية والقسم املناهج هلطوير لنة مهام

 : الكلية يف ال راسية وا طط املناهج لنة يسرئ مهامأوال/ 

 مالربامج ملنادشة ا اصة اللقا اي وهلنظيم اللجنة اعضا  بني املستمر التنسيق م1

 ماألدسام م  املق مة الربامج هلطوير آلياي ملتابذة زمين ج ول وضف م2

 مالربامج هلطوير عملياي ملتابذة: بلكلية األدسام مف املستمر التواص  م3

 مبلكلية األوادميية الربامج بتطوير صلة له ما و   يف بلامذة ال ائمة الذليا ولنة املناهج الكلية مف التنسيق م4

 :بلكلية ال راسية وا طط املناهج لنة مهاماثنيا/ 

 مالكلية يف املناهج بتطوير يتذلق فيما الكلية جمللس امل روسة واملقرتياي الذلمية االستشاراي هلق مي م1

 مللمصاددة الكلية لذمي  اللجنة حماضر ورفف األدسام، م  املق مة ال راسية ا ططو  املناهج هلقييم م2

 مبشأهنا االدرتاياي ورفف ال ي ة، لالختصاصاي الذم  وسوق التنمية، ياجة دراسة م3

 مأعمال م  إليها يوو  ما إجناز م4

 :القسم يف ال راسية وا طط املناهج لنة رئيس مهاماثلاا/ 
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 مالرب مج لنة أعضا  بني واملهام ال راسية ياملقررا هلوصيف هلوزيف م1

 مالرب مج ملنادشة ا اصة، اللقا اي وهلنظيم اللجنة، أعضا  بني املستمر التنسيق م2

 مذلك ومتابذة هلطوير الرب مج لتنفية زمين، ج ول وضف م3

م وخارجها الامذة داخ  يف الرب مج خمرجاي م  املستفي ة الهاي مف الذم  وور  واالجتماعاي االهلصاالي هلنظيم م4
 مالكلية إدارة مف بلتنسيق

 للتطوير الامذة ووالة م  واعتمادها ال راية والربامج ب طط الصلة ذاي والنماذ  واإلجرا اي املتطلباي على االطالع م5
 ماألوادميي واالعتماد للتقومي الوطنية اسياة ما  الصلة ذاي والهاي

 مالرب مج هلطوير يف ال ديق ختصه يسب و   اللجنة ار خ م  املتخصصني م  يرا  ث  االستذانة م6

 :القسم يف ال راسية املناهج وا طط لنة مهامرابذا/ 

 آلية وفق للقسم ال راسية الربامج هلطوير يف مرجذية بوصفها والامذاي، الكلياي يف املناظرة ال راسية للربامج مسه عم  م1
 ماملسه

 للرب مج احلالية املتغرياي ضو  يف هلطويرها أو هلذ يلها وادرتاح وأه افه، ورسالته مجللرب  احلالية للرؤية سنوية مراجذة عم  م2
 ماملقرتح التذ ي  لإلدرار القسم جملس على وعرضها

 ملتوصيفها اللجنة أعضا  على وهلوزيذها ال راسي، بلرب مج ا اصة ال راسية املقرراي حت يث/  يصر عم  م3

 التذلم نواهلج خمرجاي مف م ن هلوافقها وحت ي  واملخرجاي، واملراجف ومفرداهتا، وأه افها ال راسية، املقرراي هلوصيف مراجذة م4
 مال راسي بلرب مج ا اصة

 ومتطلباي واملنطقي، الذلمي، هلسلسلها مراعاة مف ال راسية للخطة ال راسية املستوايي على ال راسية املقرراي هلوزيف م5
 ماملصايبة أو السابقة ال راسية املقرراي

 والتخصص، والقسم، والكلية، الامذة، ملتطلباي واستيفائها ال راسي للرب مج املذتم ة ال راسية الوي اي ع د اجذةمر  م6
 ماخلاألوادميي ممم واالعتماد

 موج ي إ  عليه، التذ يالي وادرتاح ل راسته القسم، جملس إىل ال راسي الرب مج رفف م7

 مف هلتذارض التذ يالي أال شريطة للجنة، يذاد عليه هلذ يالي وجود يالة ويف ال راسي، الرب مج ب راسة القسم جملس يقوم م8
 (مللمعهالي الوطين )اإلطار وقيقة وضوابط مذايري

 مخارجيني حمكمني بواسطة الرب مج حتكيم م9
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 مالنظامية االجرا اي الستكمال القسم، جملس إىل التحكيم بذ  ال راسية ا طة رفف م10

 مأعمال م  إليها يوو  ما إجناز م11

 (:الذملية الرتبية) املي انية ا ربة لنة مهام

 مبلكلية املي انية ا رباي وادف يول الةاهلية ال راسة إع اد يف املشاروة .1

 مالتذليمية املناطق مف بلتنسيق املي انية ا رباي ممارسة نظام هلطوير .2

 ماملي انية ايا رب  لتحسني بمل ارس املتذاونني واملذلمني املي انيني املشرفني أدا  هلطوير .3

 مالتخصص جمال يف املي انية ا ربة هلوصيف مناذ  وحت يث اجناز .4

 مالتخصص جمال يف املي انية ا ربة هلقارير مناذ  وحت يث اجناز .5

 مالتخصص جمال يف املي انية ا ربة هلقييم استماراي مناذ  وهلطوير حتسني .6

 مصالتخص جمال يف املي انية ا ربة هلقييم استماراي مناذ  هلرديم .7

 مبلكلية املي انية للخرباي دلي  عم  .8

 مأعمال م  إليها يوو  ما إجناز .9

 :الذملية الرتبية مكتب مهام

 مالذملية الرتبية لتطبيق املسجلني طالباي أع اد يصر .1

 مبلتطبيق املذنية امل ارس خماطبة .2

 مالتقييم استماراي جتهي  .3

 مبلتطبيق املذنية للم ارس الطالب هلوجيه .4

 ملتقييما نتائج استالم .5

 مومتابذتها الطالب هلواجه الي املشكالي م  التحقق .6

 مأعمال م  إليها يوو  ما إجناز .7

  :الرتبو  اإلع اد مكتب مهام
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جملس ولية الرتبية الاالث يف مصاددة بنا  على  ال بلوم الذام يف الرتبية واالوتفا  برب مجبر مج االع اد الرتبو  التتابذي  مت إلغا 
  درار إلغا  مكتب اإلع اد الرتبو ( 5مرفق )    هأل28/1/1439

 :الكلية مكتبة مهام

 – القاعاي خ ماي – )اإلعارة املستفي ي  مف والتفاع  املرجذية وا  ماي املذلوماي خ مة هلق مي على املنسوبي هل ريب .1
 (سنو  جرد – فصلية إيصائية

 مايواملذلوم ا  ماي لتق مي جبودة وفاعلية املكتبة مقتنياي هلوفري .2

 استخ ام على املستفي ي  وهل ريب الذالية والودة الكفا ة ذاي املذلوماي وهلقنياي وخ ماي مصادر إىل النفاذ هلوفري .3
 (التصنيف – )الفهرسة بفاعلية املذلوماي وهلقنياي خ ماي مصادر واستامار

 مالةايت التذلم عملية لتحضري التذليم ووسائط مصادر  ف .4

 ماملتاية التخصصاي يسب حملتواييا وبنا  هلطوير يف االستمرار .5

 مالامذية البحو  على احلصول متطلباي وحتقيق واألدا  الودة حتسني .6

 :العلمي والبحث العليا للدراسات الرتبية كلية لوكالة التابعة الوحدات مهام
 :األوادميي اإلرشاد وي ة مهام

 م املتاية ال منية امل ة ضم  املتطلباي  يف امتام حيقق ثا دراسته اقنا  الذليا ال راساي طالب متابذة .1

 ماملتذاري  الذليا ال راساي طالب متابذة .2

 مي   على طالب لك  املشرفني م  املق مة االشرافية التقارير متابذة .3

 مال راسي هلق مهم ومتابذه ورص  الذليا ال راساي لطالب ال راسي ال ول واعتماد إع اد .4

 مللطالب واإلرشادية ةاألوادميي واملذلوماي املشورة هلق مي .5

 م الذلمي البحث خيص فيما وهلوجهاهتا الامذة ورؤية برسالة الذليا ال راساي طالب هلذريف .6

 مالذلمية املنادشاي إلجرا اي التنسيق .7

 مأعمال م  إليها يوو  ما إجناز .8

 :الذلمية الرسائ  فحص لنة مهام
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 أم جبامذة الذلمية الرسالة وتابة  يف عليها املنصوص للوائه الذليا ال راساي طالب م  املق مة الرسالة مطابقة م  التحقق .1
 مالقرن

 موال وتورا  املاجستري رسائ  أصالة م  والتحقق الذلمي االدتباس اوتشاف وبرامج أدواي أفض  استخ ام .2

 مأعمال م  إليها يوو  ما إجناز .3

 :املبتذاني متابذة وي ة مهام

 ماألدسام هلوجهاي مف يتماشى الة  ال ديق خصصالت اختيار يف الذليا ال راساي طالب هلوجيه .1

 مالذليا ال راساي لطالب االبتذا  متطلباي يصر .2

 م اململكة يف التذليم وزارة يف هبا مذرتف جامذاي يف دبول على احلصول يف الذليا ال راساي طالب مساع ة .3

 ماململكة وخار  داخ  ابتذاقه اقنا  الذليا ال راساي طالب ودعم متابذة .4

 ماالبتذا  طالب مف للتواص  بيا ي ع ةدا عم  .5

 ممبتذث لك  خاص ملف يف االبتذا  طالب هلق م هلقارير هلوقيق .6

 مالقسم مصلحة مف يتناسب ثا الذليا ال راساي طالب البتذا  مقننة ج ولة عم  .7

 مأعمال م  إليها يوو  ما إجناز .8

 

 :اإليصائية والتحليالي واالستشاراي البحو  هلصميم وي ة مهام

 مالت ريس هياة ألعضا  السابقة السنة يف حمكمة علمية جمالي يف نشر ما  دع يصر .1

 حبو  أبمسا  ج ولة عم م الت ريس هياة ألعضا  املاضية السنة خالل للمعمتراي املق مة التقارير أو الذم  أوراق ع د يصر .2
 مالبحو  نتائج م  املستفي ة والهاي الذلمية األحبا  و يف الذليا ال راساي

 موي اقته نوعيته ييث م  املختار الذلمي البحث ملوضوع املشورة  ميهلق .3

 مالذلمية األحبا  استبا ي حتكيم .4

 ماالستبا ي لنتائج االيصائي التحلي  عم  .5

 مأعمال م  إليها يوو  ما إجناز .6
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 وي ة التطوير واالبتكار:مهام 

بتكاراي علمية، برامج، حماضراي، ن واي، ور  عم ، و هلساهم يف هلطوير ال راساي الذليا وحتسني جودة خمرجاي براجمها م  ا
 لقا اي علميةممم

 :الرتبوية والربامج للتطوير الرتبية كلية لوكالة التابعة الوحدات مهام
 :الودة منسقي مهام

 ماألدسام ويف الكلية يف الودة ققافة نشر .1

 ماألدسام يف الذم  فرق وبني التطوير ووي  بني التنسيق .2

 مالقسم يف بر مج لك  الةاهلية ةال راس إع اد .3

 موهلوقيقها للقسم األدا  معشراي متابذة .4

 مواالعتماد الودة متطلباي ضو  يف واألوادميي اإلدار  الذم  إجرا اي لتطوير املرئياي وإب ا  املقرتياي هلق مي .5

 ماألوادميي االعتماد متطلباي هلنفية يف األدسام إجنازاي متابذة .6

 مملمكنةا التحسني أولوايي حت ي  .7

 ماألوادميية األدسام يف الودة هلطبيق على القائمة الذم  فرق لميف الالزمة التسهيالي هلق مي .8

 ماألوادميية األدسام يف االعتماد إجرا اي ونتائج جهود هلوقيق .9

 ماألدسام يف الودة مستوايي ع  دورية هلقارير إع اد .10

 ممم(م الطالب خربة هلقييم  مج،الرب  هلقييم مقرر، هلقييم) التقييم استماراي واستالم هلوزيف .11

 مأعمال م  إليه يوو  ما إجناز .12

 :الرت ة لنة مهام

 ملددسام األوادميي االعتماد متطلباي واثئق هلر ة م1

 مأعمال م  إليه يوو  ما إجناز م2

 :التحسني خطط متابذة لنة

 مللكلية االسرتاهليجية وا طة الةاهلية ال راسة ضو  يف األدسام يف التحسني ألولوايي يصر م1
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 م التحسني أولوايي وهلق م هلنفية متابذة م2

 مأعمال م  إليه يوو  ما إجناز م3

 :ا ريج متابذة لنة

 مالتذليمية الشعو  ووالة مف بلتذاو  الكلية خرجيي لميف بيا ي داع ة عم  م1

 مالربامج يف ا رجيني رأ  هلقييم م2

 ما رجيني مهاراي مستون يف الذم  أربب هلقييم م3

 مأعمال م  ليهإ يوو  ما إجناز م4

 

 :التطوعي والذم  الذلمية املخرجاي هلسويق لنة

 مالكلية خمرجاي م  املستفي ة القطاعاي ايتياجاي وادف على التذرف م1

 م ومنتجاهتا خ ماهتا وهلطوير لتحسني املستفي ة القطاعاي وبني للكلية الذلمية املخرجاي بني الوص  مه ة هلكو  م2

 ماملختلفة القطاعاي نيوب الرتبية ولية  بني الذالدة هلوطي  م3

 مأعمال م  إليه يوو  ما إجناز م4

 :لنة هلطوير مودف الكلية اإللكرتوح

 .هلطوير املودف إلكرتوح للكلية واألدسام األوادميية بللغتني الذربية واإلجنلي ية م1

 .دف وحت يث احملتونورؤسا  األدسام لتطوير املو ووالة التطوير  كرتوح، والتنسيق مفجتميف ومراجذة حمتون املودف اإلل م2

 اإلعال  ع  إجنازاي الكليةم م3

 .التنسيق مف املودف االلكرتوح بلامذة م4

 أعمال م  إليه يوو  ما إجناز م5

 : للكلية التابعة املراكز مهام
 :الت ريبية ال وراي مرو  مهام
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 املرو  ورسالة رؤية حتقيق م1

 الرتبوية والربامج التطوير ووالة أه اف حتقيق م2

 للمرو  سرتاهليجيةاال ا طة هلنفية م3

 (مممإداراي دياداي، عليا، دراساي طالب هل ريس، هياة أعضا  املذلمني، للطالب،) هلطوير  بر مج هلصميم م4

  الت ريبية وال وراي الذم  ور  إلدامة ينسق م5

 الت ريبية وال وراي الذم  لور  الذام الو على اإلشراف م6

  واملت ربني امل ربني ع  بيا ي هلوفري م7

 الت ريبية وال وراي الذم  ور  يف املستخ مة الذلمية املادة هلوفري م8

  الت ريبية وال وراي الذم  ور  يقيم م9

 الت ريبية وال وراي الذم  ور  هلقييم ع  بيا ي يوفر م10

 الت ريبية ال وراي ملف أو اإلجنازاي ملف ضم  إجنازاهله هلوقيق م11

 مةللورش املق مة الهة مف بلتذاو  واملت ربني للم ربني شهاداي يص ر م12

 م(الرتبوية والربامج التطوير ووالة يف) هل رييب بر مج هلقييم استمارة م  الراجذة التغةية بنتائج االستذانة م13

 مأعمال م  إليهم يوو  ما إجناز م14

 : التذليم هلقنياي مرو  مهام

 ماجملتمف وخ مة البحاية النشاطاي يف الفّذالة واملشاروة التذليم هلقنياي جمال يف التطوراي متابذة م1

 مالتذليمية الذملية هلطوير يف التقنية واألجه ة املواد وظيفهل م2

 ماملتوفرة التذليمية والوسائ  واألجه ة واملواد األدواي ع  شاملة آلية بيا ي داع ة أتسيس م3

 مالتذليمة والوسائ  األدواي الستخ ام املالى الطرق يوضه ملف هلوفري م4

 الق رة هلطوير يف واملسامهة التذليم، هلقنياي مرو  يف املتوفرة اإلمكانياي م ن ع  املستفي ة الفااي إبعالم املرو  دور هلفذي  م5
 ماحل ياة بلتقنياي م عومة منوذجية مقرراي هلق مي يف التنافسية

 ماألجه ة لصيانة زمين ج ول عم  م6
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 مالتذليمية الشعو  لووالة هبا والرفف التذليم هلقنياي مرو  ايتياجاي يصر م7

 م عليها التغلب سب  وادرتاح األدا ، ومذوداي املرو ، وإجنازاي نشاطاي ع  فصلي هلقرير إع اد م8

 مالتذليم هلقنياي مرو  هلطوير ع  مستقبلية خطة إع اد م9

 مأعمال م  إليه يوو  ما إجناز م10

  :للكلية التابعةالعلمية  معياتاجل مهام
 المذية السذودية للمناهج واإلشراف الرتبو  )جسما(:أوال/

 ال املناهج واإلشراف الرتبو  والذم  على هلطوير  وهلنشيطهمهلنمية الفكر الذلمي يف جم م1

 حتقيق التواص  الذلمي بني أعضا  المذية م  خالل اللقا اي والن واي الذلميةم م2

 هلطوير األدا  الذلمي واملهين ألعضا  المذيةم م3

 هليسري هلبادل اإلنتا  وا رباي الذلمية يف جمال اإلشراف الرتبو م م4

 املهاراي البحاية لطالب وطالباي ال راساي الذليا؛ م  خالل احملاضراي والن واي وور  الذم مهلطوير األدا  الذلمي و  م5

 هلطوير األدا  املهين للمذلمني واملذلماي؛ م  خالل برامج الت ريب أقنا  ا  مة يف جمال التذليم والت ريسم م6

 الذم  على متكني التذليم واإلشراف الرتبو  م  خالل الربامج املق مةم م7

 ا  شرواي وحتالفاي مف  ذياي علمية عاملية يف جمال املناهج واإلشراف الرتبو مبن م8

 هلشجيف االبتكار واإلب اع يف جمال املناهج واإلشراف الرتبو م م9

 هلشجيف نشر املذلوماي وإجرا  ال راساي والبحو  الذلمية احملكمةم م10

 يف الذلمية الي خت م احلق  الرتبو مهلفذي  دور طالب وطالباي ال راساي الذليا يف إجرا  البحو  واملشار  م11

 الفذال مف املعسساي التذليمية واجملتمذيةم  التواص هلفذي  دور المذية يف خ مة اجملتمف م  خالل  م12

 إدامة مذرض سنو  للكتاب يف جماالي اهتمام المذية )املناهج واإلشراف الرتبو ، وطرق الت ريس وهلقنياي التذليم(م م13

 السذودية للخط الذري:المذية الذلمية اثنيا/

 إييا  هلرا  ا ط الذري واحملافظة عليه وف  م  الفنو  األصلية له جةور  وعرادته، وهلشجيف املوهوبني فيهم م1
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 االرهلقا  ثستون الوعي الاقايف الفين يف جمال ا ط الذري ل ن فااي اجملتمفم م2

لت ريس واملهتمني بةلك ع  طريق املعمتراي واجملالي املسامهة يف نشر األحبا  الذلمية يف جمال التخصص ألعضا  هياة ا م3
 الذلمية املتخصصةم

 االهتمام بل راساي ا اصة بتذليم ا ط الذري يف السنواي األوىل م  التذليمم م4

إاتية الفرصة أمام  يف الذاملني يف جمال ا ط الذري م  أعضا  هياة الت ريس يف الامذاي ويف الكلياي وموجهي التذليم  م5
 لذام يف املسامهة ل فف عجلة التق م الذلمي يف جمال ا ط الذريما

 املسامهة يف هلطوير جمال البحث الذلمي ا اص بلتقنياي املذاصرة ألدواي الكتابة الذربيةم م6

 االهتمام ثجال البحث يف ال راساي االجتماعية والنفسية للخطوط والت وير ا طيم م7

 رتبية الفنية:المذية الذلمية السذودية للاثلاا/

هلنمية املفاهيم الذصرية للرتبية الفنية الي هلشك  سلو  اإلنسا   اليا ووج انيا ومذرفيا ومهارايم واستامار ذلك يف خ مة  م1
 اجملتمف يف إطار مبادئ ال ي  اإلسالمي احلنيفم

 اي واجملالي الذلمية املتخصصةم املسامهة يف نشر األحبا  الذلمية ألعضا  هياة الت ريس واملهتمني بةلك ع  طريق املعمتر  م2

 االرهلقا  ثستون الوعي الاقايف الفين التشكيلي ل ن فااي اجملتمفم م3

ااتية الفرصة أمام  يف الذاملني يف جمال الرتبية الفنية م  أعضا  هياة الت ريس يف الامذاي ويف الكلياي وموجهي وم رسي  م4
 مي يف جمال الرتبية الفنيةمالتذليم الذام يف املسامهة ل فف عجلة التق م الذل

 املسامهة يف هلطوير جمال الرتبية الفنية ثا يتفق مف ا طط التنموية لل ولةم م5

 رعاية املوهوبني يف جمال الفنو  التشكيليةم م6

 المذية الذلمية السذودية للرتبية الب نية وعلوم احلروة:رابذا/

 روةمهلطوير وهلنمية الفكر الذلمي يف جماالي الرتبية وعلوم احل م1

 حتقيق التواص  الذلمي بني منتسبني المذيةم م2

 إاتية الفرصة إىل المذية لإلسهام يف يروة التق م يف جمال المذيةم م3

 مهام منسوبي كلية الرتبية:

 :الرتبوية بألدسام الت ريس هياة أعضا  مهام
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 صألاليياي هنألا  فألإ  األدسألام، ورئيسألاي ا ورؤسأل الكليألاي وعمي اي وعم ا  الامذة ووال  ثهام ختتص صاليياي هنا  وا   وملا 
 وأنظمة لوائه م  مستنبطة الصاليياي يف ذلك الامذة يف الذليا اإلدارة ي دي ود  الت ريس هياة عضو هبا يقوم أ  جيب وواجباي
 :يلي فيما وهلتلخص واإلدارية الذلمية رسالته حتقيق يف هبا ويستنري الت ريس هياة عضو هبا ليذم  امل نية ا  مة ونظام الامذة

 هلنفيألألةها آليألألاي وحت يألأل  الامذألألة يف واإلدار  الذلمألألي الذمألأل  هلطألألوير علألألى هلسألألاع  ثقرتيألألاي بلامذألألة املختصألألة للجهألألاي الرفألألف م1
 مهلفذيلها وطرق

 يتحمألأل  للجامذألألة أو ل مالئألأله أو لطالبأله إسألألا ة وأ  وسألأللو ، فكألر مألأل  لطالبألأله يق مألأله مألا وألأل   عألأل  مسألعول التألأل ريس هياألألة عضألو م2
 ودواعألأل  والتذليمألألاي بألنظمألألة يلتألأل م وأ  القألألومي، وا لألألق بألمانألألة يتصألألف أ  عليألأله جيألألب إذ واألنظمألألة، اللألألوائه حبسألألب هلبذتهألألا

 مالوظيفة بشرف خم  هو ما و   ع  يرتفف وأ  املرعية، واآلداب السلو 

 شألأنه مأل  يألاد  وأل   عأل  هلقريألراً  القسألم رئأليس إىل ويقأل م واملختألرباي القاعألاي داخأل  النظألام يفألظ التأل ريس هياألة عضو يتوىل م3
 مبلنظام اإلخالل

 األوألادميي للتطألوير الامذألة وويأل  لأل ن يلأل م ثألا والتوصألية اجملتمألف خ مة يف والامذة والكلية القسم أنشطة يف بفاعلية املشاروة م4
 ماجملتمف وخ مة

 اجملتمف   مة خصصةامل النقاط له وحتتسب الاقافية، الربامج ضم  واملعمتراي الن واي ادرتاح يف الت ريس هياة عضو يساهم م5
 مالرتدية عن 

 منظمألألاي أو خاصألألة أو يكوميألألة لهألألاي استشألألارية خألأل ماي هلقألأل مي املختصألألة الهألألاي موافقألألة بذألأل  التألأل ريس هياألألة لذضألألو جيألألوز م6
  األصأللي عملأله على ذلك يعقر أال على الامذة ولوائه ضوابط وفق متفرغ غري ومستشار  اململكة يف مقار سا دولية أو إدليمية
 واجملألالس اللجألا  يف واإلسألهام املكتبيألة سألاعاهله خألالل مكتبأله يف والتواجأل  الت ريسألي الذب  وخباصة متفرغ غري اراً مستش وونه
 مفيها إليه ياجتها الامذة هلرن الي

 املنظمة والضوابط اللوائه وفق وخارجها اململكة داخ  واملعمتراي الن واي حلضور بطلب يتق م أ  الت ريس هياة لذضو جيوز م7
 ملةلك

 مأسبوعياً  ساعة وقالقني مخساً  يكمهم يف وم  الت ريس هياة عضو يعد  م8

 الذلميألألة واللجألألا  املكتبيألألة والسألألاعاي األوألألادميي واالرشألألاد والبحألألث التألأل ريس يف الذمألأل  سألألاعاي التألأل ريس هياألألة عضألألو يقضألألي م9
 مالامذة يف املختصة الهاي م  هبا يكلف الي األخرن واألعمال اجملتمف وخ مة

 القسألم جملس على والذرض املختصة للجهاي بةلك والرفف ختصصه هلطوير يف واملسامهة ختصصه جمال يف تج يس ما متابذة م10
 ممنه يل م ما
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 وادألرتاح املنألاهج مفألرداي بتذأل ي  القسألم جملس ل ن والتوصية ختصصه جمال يف الذلم إليه هلوص  ما أي   لطالبه ينق  أ  م11
 مشاملةال النوعية الودة حتقق الي املطورة املقرراي

 والكليألة القسألم مسألتون علألى فيهألا عضواً  يكو  الي واللجا  اجملالس م  غري  ويف القسم جملس أعمال يف بفاعلية املشاروة م12
 مأتخري دو  االجتماعاي مواعي  يف واحلضور والامذة

 سألة  احملأل دة ملواعيأل ا يف والت ريس بحلضور ويلت م مقرراي م  القسم رئيس به يكلفه ما هل ريس الت ريس هياة عضو يتوىل م13
 القبول وعمادة القسم رئيس مف التنسيق بذ  إال اجملموعاي ضم أو احملاضراي وأماو  مواعي  هلغيري بذ م يلت م وما  املقرراي،
 موالتسجي 

 تبألاراخ موع  هلغيري وع م النهائية االختباراي ثواعي  يتذلق ما وخاصة الامذي، ال راسي بلتقومي الت ريس هياة عضو يلت م م14
 موالتسجي  القبول وعمادة القسم رئيس مف التنسيق بذ  إال مقرر أ 

 يضألذها أ  القسألم رئأليس ادألرتاح علألى بنألا ً  االدتضألا  عن  وجيوز ي رسه، الة  املقرر اختبار أسالة الت ريس هياة عضو يضف م15
 مالكلية جملس خيتار  م 

 يف أواألألألر أو متخصصألألألاً  مذألألأله يشألألألر  أ  احلاجألألألة عنألألأل  مالقسألألأل لألألألرئيس وجيألألألوز النهألألألائي، االختبألألألار أوراق املقألألألرر مألألأل رس يصألألألحه م16
 ميرا  م  إىل التصحيه يسن  أ  الضرورة عن  الكلية جمللس وجيوز التصحيه،

 رصألأل  وشألألوف  يف الطألألالب عليهألألا حيصألأل  الألألة  الألأل رجاي النهألألائي االختبألألار بتصألألحيه دألألام الألألة  الألأل ريس هياألألة عضألألو يرصألأل  م17
 القبألألول عمألألادة لألأل ن اآليل احلاسألألب يف إبدخاسألألا ويقألألوم القسألألم رئألأليس اعليهألأل يصألألادق مث عليهألألا ويودألألف لألألةلك، املذألأل ة الألأل رجاي
 موالتسجي 

 ال راسألة الئحألة عليأله هلألنص مألا وفق به املتذلقة واأليوال الطالب اختباراي ضوابط مراعاة ع  مسعول الت ريس هياة عضو م18
 مالتنفيةية والقواع  الامذية للمريلة واالختباراي

 يقأل م الألة  وهألو القسم داخ  واإلدارية واملالية الذلمية الشعو  إدارة ع  املسعول وونه  القسم رئيس مف املستمر التواص  م19
 هألألةا يف إليهألألا املشألألار صألألاليياهله وفألألق ألعضألألائه الذلمألألي النشألألاط وعألأل  القسألألم يف الذمألأل  سألألري عألأل  الكليألألة عميألأل  إىل سألألنوايً  هلقريألراً 
 مالقرار

 

 

      :يوالفن الكادر اإلداري مهام

 وظيفيبطاقة الوصف ال      
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 البيان البند
 خا  سكرتري املسمى الوظيفي:

 رئيس القس  األكادميي أو اإلداري  مسمى وظيفة الرئيس املباشر:

مسمى الوحدة التنظيمية 
 التابع هلا )االرتباط(:

 كلية الرتبية

 اهلدف العام للوظيفة:
 املواعيد ترتي  نم ذلك وما يتبع احلكومين املسةولن مكات  يف السكرتارية أعمال تتوىل

 ذات اللجان يف واملشاركة ومتابعتها املعامالت وتوجي  ومرافقته  والزوار الضيوف واستقبال

 اجملال به ا العالقة ذات االخرى باألعمال والقيام التقارير وإعداد العالقة

 املهام والصالحيات:

 املبلغة جيهاتوالتو التعليمات على بناًء املسؤول مقابالت مواعيد وتنظي  حتديد .1

 اجلهة وخار  داخل واالقسام االدارات لدى املوضوعات متابعة .2

 وتصديرها نسخها ومتابعة السرية املعامالت على الت رير .3

 املبلغة اليومية التوجيهات على بناًء املسؤول اىل وحتويلها اهلاتفية املكاملات على الرد .4

 املختصة واالقسام اراتاالد اىل وتوجيهه  دخوهل  وتنظي  املراجعن استقبال .5

 العالقة ذات واالحصائيات التقارير واعداد العالقة ذات اللجان يف املشاركة .6

 اجناز ما يوكل إلي  من مهام. .7

 البكالوريو   -الثانوية العامة  -املتوسطة   املؤهالت العلمية:

 الدورات التدريبية:

 السكرتارية التنفي ية 

 برامج احلاس  اآللي

 مل مع ضغوط العملمهارات التعا

 مهارات التعامل مع الرؤساء

 

 

 

 

 

 بطاقة الوصف الوظيفي
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 البيان البند
 سكرتري املسمى الوظيفي:

 رئيس القس  األكادميي أو اإلداري  مسمى وظيفة الرئيس املباشر:

 تنفي  ومتابعة لاالعما جداول بت ضري يتعلق فيما وذلك واجملالس اللجان سكرتارية تتوىل اهلدف العام للوظيفة:

 مع التنسيق من ذلك وما يتبع العمل جمال يف الدراسات بع  وإجراء والقرارات التوصيات

 االعمال يف ختت  الي الوظائ  السلسلة ه   تشمل كما العالقة ذات و االدارات اجلهات

 والقيام ريرالتقا واعداد   اخل..  والوارد الصادر حيث من واالقسام واالدارات املساند  االدارية

 اجملال به ا العالقة ذات االخرى باألعمال

 املهام والصالحيات:
 جلنة أو جملس او بهيةة اخلاصة السكرتارية مهام كافة تأدية .1

 االجتماعات ه   بأعمال العالقة ذات املعلومات وحتضري الدورية لالجتماعات والت ضري االعداد .2

 ومتابعتها وتبلغيها اهليةة أو لساجمل او اللجان عن الصادر  القرارات اعداد .3

 وحفظها املعامالت واستالم الوارد  املكاتبات على الرد .4

 اللجنة بأعمال العالقة ذات اجلهات بن التنسيق .5

 احلاجة عند اليها للرجو  والقرارات املعلومات حفظ على االشراف .6

 العالقة ذات املواضيع عن التوصيات وتقدي  واالحصائيات الدورية التقارير اعداد .7

 اجناز ما يوكل إلي  من مهام. .8

 البكالوريو  -الثانوية العامة -املتوسطة   املؤهالت العلمية:

 الدورات التدريبية:

 السكرتارية التنفي ية 

 برامج احلاس  اآللي

 مهارات التعامل مع ضغوط العمل

 مهارات التعامل مع الرؤساء

 

 

 

 

 

 بطاقة الوصف الوظيفي
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 البيان البند
 اإلداري مساعد سمى الوظيفي:امل

 رئيس القس  األكادميي أو اإلداري   مسمى وظيفة الرئيس املباشر:

مسمى الوحدة التنظيمية 
 التابع هلا )االرتباط(:

 كلية الرتبية

تتوىل األعمال االدارية املساعد  يف االدارات والوحدات والفرو  واملكات  واملراكز  اهلدف العام للوظيفة:

فيات واملدار  الي تتطل  النواحي التنظيمية إ ادها كاإلجراءات االدارية واملالية واملستش

االخرى ذات العالقة  باألعمالوإعمال السكرتارية والنسخ والعالقات واالستعالمات والقيام 

 به ا اجملال

 املهام والصالحيات:
 وتوزيعها اوتسجيله الفر  أو اإلدار  أو للوحد  ترد الي األعمال استقبال .1

 الصور وتوزيع األساسات وحفظ املعامالت تصدير .2

 بها توجد الي التنظيمية اجلهة يف النسخ أو العامة العالقات أو السكرتارية وأعمال املالية أو االدارية االعمال تأدية .3

 الوظيفة

 .واالحصائيات التقارير إعداد .4

 اجناز ما يوكل إلي  من مهام. .5

 البكالوريو  -الثانوية العامة -سطة املتو  املؤهالت العلمية:

 الدورات التدريبية:

 السكرتارية التنفي ية 

 برامج احلاس  اآللي

 مهارات التعامل مع ضغوط العمل

 مهارات التعامل مع الرؤساء

 

 

 

 

 

 

 بطاقة الوصف الوظيفي
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 البيان البند
 بلغة آلة ناسخ املسمى الوظيفي:

 القس  األكادميي أو اإلداري  رئيس  مسمى وظيفة الرئيس املباشر:

مسمى الوحدة التنظيمية 
 التابع هلا )االرتباط(:

 كلية الرتبية

 واجلداول والتقارير وامل كرات اخلطابات بنسخ املتعلقة الوظائ  السلسلة ه   تشمل اهلدف العام للوظيفة:

 أي أو العربية لغةبال الكلمات معاجلة أجهز  على أو العادية الكاتبة االلة على واالحصائيات

 على الفين واالشراف الس   عمليات قبل املراجعة إعاد  من ذلك يتبع وما معينة أجنبية لغة

 به ا العالقة ذات االخرى باألعمال والقيام والعاملن العمل عن التقارير واعداد االعمال ه  

 اجملال

 املهام والصالحيات:
 ر اللجان باللغة العربية أو أي لغة أجنبية.نسخ اخلطابات وامل كرات والتقارير وحماض .1

 نسخ اجلداول وتسطريها على اآللة الكاتبة أو على جهاز معاجلة الكلمات. .2

 مراجعة املواد قبل س بها. .3

 اجناز ما يوكل إلي  من مهام. .4

 البكالوريو  -الثانوية العامة -املتوسطة   املؤهالت العلمية:

 الدورات التدريبية:

 نفي ية السكرتارية الت

 برامج احلاس  اآللي

 مهارات التعامل مع ضغوط العمل

 مهارات التعامل مع الرؤساء
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 بطاقة الوصف الوظيفي
 البيان البند

 (خمترب) معمل فين املسمى الوظيفي:

 رئيس القس  األكادميي  مسمى وظيفة الرئيس املباشر:

مسمى الوحدة التنظيمية 
 التابع هلا )االرتباط(:

 لقس  األكادميي ا

 او الت ليالت إلجراء املساعد  الفنية باألعمال تتعلق الي الوظائ  السلسلة ه   تشمل اهلدف العام للوظيفة:

 واالشراف التقارير واعداد النتائج اخرا  من ذلك يتبع وما وغريها الكيميائية الرتكيبات

 اجملال  ابه العالقة ذات االخرى باألعمال والقيام االعمال ه   على

 املهام والصالحيات:
 ضوء على حتليلها املطلو  للمواد الكيميائية الت اليل إجراء يف املساعد  العينات  وحتضري املخترب أجهز  تشغيل .1

 الباحث او املهند  او الطبي  توجي  حس  املخترب حملل حيدد  ما

 املخترب اجهز  نظافة على واالشراف الدورية الصيانة إجراء .2

 احمللل يقرر  حسبما الت اليل نتائج إعداد .3

 السجالت وحفظ املخترب عمل حول الفنية التقارير إعداد .4

 اجناز ما يوكل إلي  من مهام. .5

 بكالوريو  فين خمتربات املؤهالت العلمية:

 الدورات التدريبية:
 برامج احلاس  اآللي

 مهارات التعامل مع ضغوط العمل

 مهارات التعامل مع الرؤساء
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 بطاقة الوصف الوظيفي
 البيان البند

 طبي  املسمى الوظيفي:

 املركز الطيب اجلامعي  مسمى وظيفة الرئيس املباشر:

 املمر  املرؤوسني 

مسمى الوحدة التنظيمية 
 التابع هلا )االرتباط(:

 وكيل الكلية 

 راء الالزماالشراف العام على الوضع الص ي ملنسوبن الكلية واج اهلدف العام للوظيفة:

 املهام والصالحيات:
 .املرضية احلاالت تشخي  (1

 .املري  حالة حس  طبية وصفة حترير (2

 .األمر لولي تسليمها أو ملشفى لنقلها حتتا  الي الطارئة احلاالت عن التبليغ (3

 .ب لك احلالة مس ت إن املرضية اإلجازات منح (4

 .أعمال من إلي  يوكل ما إجناز (5

 شري ط  ب املؤهالت العلمية:

 التواصل مهار  الدورات التدريبية:

 واملرضى األطباء بن العالقة بناء مهار 

 واملوظفن األطباء بن العالقة بناء مهار 

 املشرتكة الفوائد بعقلية والتفاو  التعامل مهار 

 7479 معلومات االتصال:

7466 

 حتويالت العيادات يف مبنى ي  و  ط 
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 بطاقة الوصف الوظيفي
 البيان لبندا

 ممر  املسمى الوظيفي:

 الطبي   مسمى وظيفة الرئيس املباشر:

مسمى الوحدة التنظيمية 
 التابع هلا )االرتباط(:

 وكالة الكلية  –املركز الطيب 

مساعد  الطبي  يف االشراف على الوضع الص ي ملنسوبن الكلية واجراء  اهلدف العام للوظيفة:

 الالزم.

 ت:املهام والصالحيا
 .املواعيد وادار  املرضى استقبال .1

 .للعياد  القادمن املرضى استقبال .2

 .املرضى مع اجليد والتعامل واالرشاد التوجي  .3

 .اهلات  على الرد .4

 .واملكتبية الطبية اعماهلا يف الطبيبة مساعد  .5

 .السجالت يف احلاالت تو يق .6

 .أعمال من إلي  يوكل ما إجناز .7

 املؤهالت العلمية:
 ي دبلوم متر

 بكالوريو  متري 

 الدورات التدريبية:
 التواصل مهار 

  العالقة بناء مهار 

 التعامل مع ضغوط العمل مهار 
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 بطاقة الوصف الوظيفي
 البيان البند

 واخلدمات العهد  مسؤول املسمى الوظيفي:

 وكالة الكلية  مسمى وظيفة الرئيس املباشر:

مسمى الوحدة التنظيمية 
 ا )االرتباط(:التابع هل

 الكلية وكالة

 وحفظ وترتي  النظامية املستندات مبوج  وصرفها العينية العهد وحفظ أستالم يتوىل اهلدف العام للوظيفة:

 اجملال به ا العالقة ذات االخرى باألعمال والقيام ب لك اخلاصة السجالت

 املهام والصالحيات:
 وشهريا وأسبوعيا يوميا فاملنصر أمجالي وبيان املستود  سجالت يف لقيد (1

 استالمها املطلو  املواد وعينات الطلبات مواصفات بن مطابقة عمل (2

 املوجود  البضائع كمية عن والتقارير القوائ  اعداد (3

 صرفها على املوافقة متت الي لألصناف االخرا  م كرات قطع (4

 النو  حس  وتصنيفها بالسجالت االوراق حفظ تنظي  (5

  ابتة سجالت يف النتائج وتسجيل املتعدد  جلردا عمليات يف املساعد  (6

 اجناز ما يوكل إلي  من مهام. (7

 البكالوريو  املؤهالت العلمية:

 احلاس  اآللي الدورات التدريبية:

 مهارات التعامل مع الرؤساء

 مهارات التعامل مع ضغوط العمل

 8910حتويلة:  معلومات االتصال:
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 بطاقة الوصف الوظيفي
 البيان البند

 الصيانة مشرف املسمى الوظيفي:

 وكيل الكلية مسمى وظيفة الرئيس املباشر:

 فريق العمل  املرؤوسني: 

مسمى الوحدة التنظيمية 
 التابع هلا )االرتباط(:

 وكيل الكلية  –وكيل اجلامعة 

 كلية.ال قاعات ومعامل ومرافقجلميع  تقدي  خدمات التشغيل والصيانة اهلدف العام للوظيفة:

 املهام والصالحيات:
 (.جنار  دهانات  سباكة  كهرباء ) املرافق جتهيزات صيانة ألعمال الزمين اجلدول تابعة .1

 .املرافق يف التكيي  نظام صيانة ألعمال الزمين اجلدول متابعة .2

 .ملفات ضمن اإلجنازات تو يق .3

 .اإلجنازات عن دورية تقارير تقدي  .4

 .أعمال من إلي  يوكل ما إجناز .5

 بكالوريو - انوية عامة  املؤهالت العلمية:

 واسالي  الصيانة دورات يف انوا  الدورات التدريبية:
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 بطاقة الوصف الوظيفي
 البيان البند

 والسالمة األمن مراق  املسمى الوظيفي:

 وكيل الكلية –وكيل اجلامعة  مسمى وظيفة الرئيس املباشر:

 فريق العمل  املرؤوسني: 

مسمى الوحدة التنظيمية 
 التابع هلا )االرتباط(:

 الكلية وكيل – اجلامعة وكيل

 مباني الكلية وسالمة أمن على احملافظة اهلدف العام للوظيفة:

 املهام والصالحيات:

 املهنية بالسالمة اخلاصة احمللية والتشريعات القوانن معرفة .1

 ومنشات  رت بإدا السالمة باشرتاطات اخلاصة القوانن معرفة .2

 والسالمة األمن عن املسةولن توجيهات تطبيق .3

 السالمة وتشريعات لقوانن وتطبيق  والتزام  إملام  .4

 السالمة أنظمة يف خلل أو قصور أي عن التبليغ .5

 العمل يف السالمة وجتهيزات معدات توفري من التأكد .6

 العمل يف الشخصية احلماية التجهيزات كافة توفري من التأكد .7

 العمال قبل من العمل يف السالمة والتشريعات القوانن كافة تطبيق من التأكد .8

 العمل مقرات لكافة للمخاطر وحتليل وختمن تقيي  إجراء إمتام من التأكد .9

 واملعدات واآلالت األجهز  لكل وختمن تقيي  إجراء إمتام من التأكد .10

 العمل مقر يف السالمة إلجراءات دوري تفتيش إجراء .11

 احلرائق ومعدات الطوارئ خمار  على دوري تفتيش إجراء .12

 املؤسسة أو املنشا  قبل من املوضوعة السالمة سياسة تنفي  من التأكد .13

 هل  املخصصة لألعمال السالمة أساسيات على اجلدد العمال تدري  من التأكد .14

 وفر املت السالمة ووسائل وأنوا  استخدامها وطرق عمل  مقر يف السالمة ووسائل اشرتاطات معرفة .15

 للمسةولن وتقدميها املهنية السالمة خي  مبا العمال شكاوى دراسة .16

 وتدوينها األسبا  ومعرفة احلواد  يف الت قيق نتائج معرفة .17

 السالمة سجالت ومتابعة كتابة .18

 السالمة اشرتاطات حتديد يف االجتهاد عدم .19

 .أعمال من إلي  يوكل ما إجناز .20

 الثانوية العامة -طة املتوس –االبتدائية  املؤهالت العلمية:

 دور  يف إجراءات األمن والسالمة الدورات التدريبية:

   8891حتويلة : معلومات االتصال:
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 بطاقة الوصف الوظيفي
 البيان البند

 مراسل املسمى الوظيفي:

 رئيس القس  األكادميي أو اإلداري  مسمى وظيفة الرئيس املباشر:

مسمى الوحدة التنظيمية 
 ا )االرتباط(:التابع هل

 اإلداري أو األكادميي القس  رئيس-وكالة الكلية

 والقيام باألعمال  الكلية وخارجها والطرود واملعامالت داخل الرسائل إيصال اهلدف العام للوظيفة:

 .اجملاالت به   العالقة ذات األخرى

 املهام والصالحيات:

 توزيع الربيد داخل وخار  الكلية. .1

 .أعمال من  إلي يوكل ما إجناز .2

 الثانوية العامة-املتوسطة  –االبتدائية  املؤهالت العلمية:

 مهارات التواصل  الدورات التدريبية:
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 بطاقة الوصف الوظيفي
 البيان البند

 النظافة مشرف املسمى الوظيفي:

 وكالة الكلية  مسمى وظيفة الرئيس املباشر:

 فريق العمل  املرؤوسني: 

مى الوحدة التنظيمية مس
 التابع هلا )االرتباط(:

 وكالة الكلية 

 االشراف العام على أعمال النظافة يف الكلية. اهلدف العام للوظيفة:

 املهام والصالحيات:
 .املرافق نظافة أعمال على االشراف (1

 .االمت انات فرت  وجتهيزها القاعات ترتي  (2

 .املرافق نظافة جود  لضمان يلزم ما اقرتا  (3

 .أعمال من إلي  يوكل ما إجناز (4

 الثانوية العامة-املتوسطة  –االبتدائية  املؤهالت العلمية:

 الدورات التدريبية:
 مهارات التعامل

 بناء فرق العمل
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 بطاقة الوصف الوظيفي
 البيان البند

 النظافة عامل املسمى الوظيفي:

 وكيل اجلامعة –مشرف النظافة  مسمى وظيفة الرئيس املباشر:

مسمى الوحدة التنظيمية 
 التابع هلا )االرتباط(:

 وحد  اخلدمات

 القيام بأعمال النظافة يف الكلية. اهلدف العام للوظيفة:

 املهام والصالحيات:
 .بها املكل  للمرافق شاملة نظافة طرق تنفي  .1

  .تنظي  احلمامات قبل حضور املوظفن إىل مكاتبه  وخالل ساعات الدوام .2

  .املقرتنظي  املكات  واألبوا  والزجا  واجلدران والستائر املعدنية يف  .3

 .املشاركة يف تنظي  غرف األجهز  واملمرات واألجهز  واملعدات واأل ا  واللوازم .4

 .القيام بنقل النفايات يوميا وحس  الربنامج املعد ل لك من قبل املسؤول املباشر .5

 .وفة واستعماهلا على أفضل وج  ودون تب ير او إسرافاحملافظة على املواد التشغيلية املصر .6

 .عدم مغادر  مركز العمل دون عل  املسؤول املباشر وموافقت  املسبقة .7

إبالغ املسؤول املباشر او رئيس القس  فورا عن األمور الي حتتا  إىل صيانة فورية يف املركز مثل الكهرباء  .8

 .ذلكوشبكة امليا  وشبكة اجملاري وغري 

 .فظة على املظهر العاماحملا .9

 .القيام بأية أعمال أخرى يكل  بها من قبل املسؤول املباشر او رئيس القس  .10

 االبتدائية فما دون املؤهالت العلمية:

 اخلامات مع التعامل مهارات الدورات التدريبية:



  

 65  التنظيمي        وكالة كلية التربية للتطوير والبرامج التربويةالدليل 

 

 بطاقة الوصف الوظيفي
 البيان البند

 مدير اإلدار  املسمى الوظيفي:

 وكيل الكلية رئيس املباشر:مسمى وظيفة ال

 وحد  العهد واخلدمات الوحدات التابعة له

 وحد  األمن والسالمة بالكلية

 إدار  كلية الرتبية التابع هلا )االرتباط(:مسمى الوحدة التنظيمية 

 باجلهات والتنظيمية اإلدارية األعمال خي  ما كل يف الكلية وكيل معاونة اهلدف العام للوظيفة:
 املهام والصالحيات: .بإدارتها املكلفن

 .بإدارتها املكلفن باجلهات والتنظيمية اإلدارية األعمال خي  ما كل يف الكلية وكيل معاونة .1
 .للكلية املنسوبن( متعاقدين أجور  بند مستخدمن  فنين  إدارين ) املوظفن على املباشر اإلشراف .2
 ال ومبا باجلامعة املختلفة اإلدارية الوحدات كافة من بإدارتها كل امل للجهة الوارد  االستفسارات كافة على الرد .3

 .اجلهة عن املسؤول من إلي  املفوضة الصالحيات حدود عن خير 
 املرتبطة والتعليمات واإلدارية املالية بالشؤون اخلاصة والتعليمات واللوائح األنظمة تطبيق على واملتابعة اإلشراف .4

 .بإدارتها ل املك اجلهة طبيعة وفق بهما
 التطويرية والرؤى األفكار عر  مع بإدارتها املكل  اجلهة يف العمل سري وتطوير حتسن على والعمل االشراف .5

 .بإدارتها املكل  اجلهة يف املسؤول على اإلدارية العملية خيدم مبا
 العملية لسري لالزمةا اخلدمات توفري على بإدارتها املكل  اجلهة عن املسؤول مع بالتنسيق املباشر االشراف .6

 الدراسية  للقاعات الالزمة والنظافة الصيانة أعمال تنفي  يف باجلامعة املختصة اجلهات مع واملتابعة التعليمية 
 .العالقة ذات باجلهات املسؤولن مع ذلك متابعة مع بإدارتها املكل  اجلهة مباني داخل العامة اخلدمات ومواقع

 حسن يتيح مبا العلمية الندوات قاعات استخدام برامج وتنسيق باجلهة إلداريةا املكات  توزيع على االشراف .7
 .بإدارتها املكل  اجلهة عن املسؤول على العر  بعد استخدامها

 بدء وقبل الصيفية العطلة فرت  خالل سيما ال دوريًا صيانتها على واإلشراف الدراسية القاعات وجتهيز تهيةة متابعة .8
 .الدراسي العام

 خمتل  مع والتنسيق باجلهة واإلدارية التعليمية العملية تتطلبها الي واملستلزمات الوسائل كافة توفري ةمتابع .9
 .ذلك يف املعنية اجلهات

 الساد  مكاف ت لصرف ختص  والي للجهة املخصصة( والدائمة املؤقتة) املالية الُسل  لصرف واملتابعة االشراف .10
 التعليمية املستلزمات لتوفري املخصصة األخرى الُسل  وك لك العلمية  ائلللرس املناقشن التدريس هيةة أعضاء

 .الصرف ملسوغات وفقًا املختصة اإلدار  مع تسديدها ومتابعة واإلدارية 
 .احلاجة وقت ل  للرجو  وحفظ  للجهة املخصصة املالية للُسل  سجل إعداد .11
 .بإدارتها املكل  اجلهة عن املسؤول على  العر بعد بإدارتها املكل  اجلهة مستود  من بالصرف اإلذن .12
 عن خير  ال ومبا العامة املصل ة حيقق ومبا اجلامعة داخل وظيفيًا يوازي  مبن التنفي ية اجلهات مع املباشر االتصال .13

 .بإدارتها املكل  اجلهة يف املسؤول من ل  املفوضة الصالحيات حدود
 املباشرين  رؤسائه  موافقة بعد بإدارتها املكل  اجلهة نسوبيمل والطارئة العادية اإلجازات منح على املوافقة .14

 األخرى اإلجازات على املبدئية املوافقة وك لك العمل  مصل ة مقتضيات حس  اإلجازات تلك منح يف والتنسيق
 اإلجازات تلك بعد مباشرته  إ بات ومتابعة بإدارتها  املكل  اجلهة عن املسؤول على والعر  أنواعها بكافة

 .العالقة ذات اجلهات مع ذلك يف والتنسيق
 اإلجازات برنامج عرب ص تها من التأكد بعد بإدارتها املكل  اجلهة ملنسوبي الطبية التقارير كافة عن الرفع .15

 .ل لك املعد
 من إليه  ينس  فيما معه  الت قيق إىل جهت  منسوبي إحالة بطل  بإدارتها املكل  اجلهة عن املسؤول على العر  .16

 .مالية أو إدارية لفاتخما
 .بإدارتها املكل  للجهة السنوي التقرير إعداد يف املشاركة .17

 



  

 66  التنظيمي        وكالة كلية التربية للتطوير والبرامج التربويةالدليل 

 

 دلي  التصنيف م  ا  مة امل نية( 6مرفق ردم )  

 
 وت اكر والتأشريات واإلقامات اجلوازات خي  فيما الكلية يف املتعاقدين بطلبات اخلاصة األعمال على اإلشراف .18

 .بإدارتها املكل  اجلهة عن املسؤول مع بالتنسيق السفر
 العمل مصل ة مقتضيات تتطلبها الي واملسؤوليات باملهام وتكليفه  اجلهة داخل املوظفن توزيع على اإلشراف .19

 .بإدارتها املكل  اجلهة عن املسؤول على العر  بعد باجلهة والفنية اإلدارية العملية سري حسن يكفل ومبا
 اجلهة خار  هاممب تكليفه  العمل مصل ة مقتضيات تتطل  مبن بإدارتها املكل  اجلهة عن املسؤول على العر  .20

 .الرمسي الدوام وقت خار  أو
 إلدار  والرفع( حاضر) نظام واقع من املوظفن وانصراف حضور عن الشهرية التقارير وإعداد مبتابعة االلتزام .21

 يف األخ  مع حياهل  النظامي اإلجراء الختاذ شهر خالل أيام( 5) ملد  مقبول ع ر بدون غيابه  تكرر مبن املتابعة
 اجلهة عن للمسؤول ب لك العر  الزامية ومع( هة6/5/1436) وتاريخ( 4360074484) رق  بتعمي  جاء مبا االعتبار
 .املتابعة إلدار  اإلحالة على اخلطية موافقت  ألخ  بإدارتها املكل 

 طل  أو قبله   من الصادر  الطبية التقارير لتأكيد اململكة داخل( خاصة حكومية ) الص ية اجلهات خماطبة .22
 شؤون إلدار  ص تها من التأكد بعد املرضية اإلجاز  املوظ  منح بطل  والرفع التقرير  بأصل اجلهة ويدتز

 حلن( حاضر) نظام يف للموظ  اإلجاز  منح وتأكيد ب لك املتابعة إدار  وتزويد واملوظفن  التدريس هيةة أعضاء
 .بعالية( 15) بالفقر  جاء مبا العمل يت     نياإللكرتو اإلجازات لنظام املرضية اإلجازات تضمن من االنتهاء

 مع ب لك اإلداري التطوير وحد  وخماطبة اململكة داخل التدريبية للدورات اجلهة منسوبي ترشيح على املوافقة .23
 .املرش ن عن بإدارتها املكل  اجلهة عن املسؤول اطال 

 ممن فأدنى الوظيفية املرتبة نفس يف ه  ممن تهابإدار املكل  اجلهة منسوبي لكافة الوظيفي األداء تقارير إعداد .24
 تقوي  إعداد فيت  مرتبت  من أعلى وظيفية مرتبة على كانوا أو وإشراف  إدارت  حتت األقل على أشهر ست  أمضوا
 (.والعمادات واملعاهد الكليات) اإلدار  ملدير األعلى الرئيس فبل من به  اخلا  الوظيفي األداء

 للقيام جهت  منسوبي من يرا  من تكلي  أو الدوام  وقت خار  وفرت  الرمسي الدوام خالل يةميدان جبوالت القيام .25
 وتكون منسوبيها  إىل املوكلة األعمال وإجناز باجلهة العمل سري انتظام ومتابعة لإلشراف وذلك عن   ب لك

 وقت خار  فرت  خالل ألقلا على واحد  ومر  الرمسي  الدوام فرت  خالل األقل على مرات  ال  بقدر اجلوالت
 .الدوام

 .ب  املناطة واملسؤوليات املهام نطاق يف أعمال من بإدارتها املكل  اجلهة عن املسؤول ب  يكلف  ما تنفي  .26
( متعاقدين أجور  بند مستخدمن  فنين  إدارين ) بإدارتها املكل  اجلهة منسوبي حتويل خطابات على التوقيع .27

 .الطيب للكش 
 .املوظفن إجراءات الستكمال احلكومية باجلهات املتعلقة اسالتاملر اعتماد .28
 .ونطاق  اإلدار  عمل اختصا  يف اجلامعة داخل العالقة ذات اجلهات مع التنسيق .29
 .واالستالم الف   م كرات على التوقيع .30
 املكل  جلهةا عن املسؤول بإحاطة وااللتزام العهد ونقل املواد صرف وطل  والتسلي  االستالم حماضر  اعتماد .31

 اإلجراءات من النوعية ه   من يت  إجراء أي عن بإدارتها
 مع ذلك يف والتنسيق( الباحثن الفنين  اإلدارين ) جهت  ملنسوبي االنتدا  مهمة بانتهاء اخلاصة البيانات اعتماد .32

 .بإدارتها املكل  اجلهة عن املسؤول
 وعرضها واملكتبية والتقنية واملالية البشرية املوارد من ارتهابإد املكل  اجلهة احتيا  عن الالزمة اخلطابات إعداد .33

 .عليها مناسبًا يرا  ما ليتخ  اجلهة عن املسؤول على
 أو جزئيًا) بعمل  القيام أو العمل رأ  على وجود  حالة يف املهام بع  يف ملعاونت  اجلهة منسوبي من يرا  من ترشيح .34

 مسؤول من ذلك على( الداخلية) اخلطية املوافقة من البد احلالتن كلتا ويف رمسية  بإجاز  التمتع أ ناء( كليًا
 .بإدارتها املكل  اجلهة

 .املوظفات إجازات لرفع( اإللكرتونية اإلجاز ) نظام مبتابعة االلتزام .35
 .أعمال من إليها يوكل ما إجناز .36
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