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  الریاضیاتالقسم  للجنة االستشاریة لبرنامجھدف ا: ثانیا

. البرنامج األكادیميالى تقدیم المشورة والرأي حیال تطویر الریاضیات تشاریة لبرنامج تھدف اللجنة االس •

الحلول لمشاكلھ. مع تقدیم اإلضافة إلى الخطط والبرامج األكادیمیة  منھ. وإیجادوتلبیة احتیاجات المستفیدین 

في المجتمع السعودي  متغیرات التنمیة المستدامة مع یتالءمالقائمة واستحداث البرامج األكادیمیة بما 

	الوطني.وبرنامج التحول  2030ویتماشى مع رؤیة المملكة 

 

	االستشاریة لبرنامج قواعد التشكیل وآلیة العمل للجنة: ثالثا

ال یقل أعضاؤھا عن (عشرة) أعضاء وال یزید عن یرشح مجلس القسم أعضاء اللجنة االستشاریة على أ •

ویعتمد التشكیل  األساسیین.ویرفع المجلس بثالثة مرشحین احتیاط مع المرشحین  عشر) عضوا.(خمسة 

 الكلیة.المقترح من عمید 

 التالي:النحو  االستشاریة علىیكون تشكیل اللجنة 		

 االستشاریة.رئیسا للجنة  القسم.رئیس  -

إلى عشرة) أعضاء من خارج الكلیة من ذوي الخبرة من داخل المملكة فیما یتصل بمجال عمل البرنامج  (سبعة	-

 األكادیمي.

 القسم.أعضاء من الخبرات المتمیزة من داخل  خمسة)(ثالثة إلى  -

اعتماد عد اللجنة االستشاریة بدعوة من رئیسھا مرتین على األقل سنویا. وال تباشر اللجنة عملھا إال بتجتمع  •

 لعضویتھا.عمید الكلیة للمرشحین 

كما یجوز لھا دعوة من ترى من خارج اللجنة  خارجھا.یجوز عقد جلسات اللجنة االستشاریة داخل الكلیة أو  •

 جلساتھا.لحضور 

 للتجدید.كون عضویة اللجنة االستشاریة لمدة (عام) قابل ت •

 بشأنھا.الالزم  التخاذ ترفع توصیات اللجنة االستشاریة إلى مجلس القسم •

 



 :كالتاليالقسم تشاریة لبرنامج تكون مھام اللجنة االس ابعا:ر

صیاغة األفكار الجدیدة ومناقشتھا الخاصة بالبرنامج األكادیمي وتقدیمھا للعرض على مجلس القسم لبحث  •

 التنفیذ.سبل وإمكانیة 

بحث الصعوبات والمشاكل التي ربما تواجھ سیر العمل في البرنامج األكادیمي وطرحھا للنقاش ومساعدة  •

 	حلھا.القسم في 

وآلیة بحث الموضوعات والمشاریع التي یوكلھا القسم إلى اللجنة االستشاریة والسعي إلى وضع خطة  •

 لتنفیذھا.

ن مالعالقة  للقسم من واقع رأي ذوي األكادیمیة المساعدة في تقدیم التقویم المستقل لمخرجات البرامج •

	والخاص.الخریجین من القطاع الحكومي 

تمثیل المجتمع المحلي في إبداء الرأي في سیاسة القبول للطبة الجدد بالبرنامج األكادیمي بما یتماشى مع  •

 للمجتمع.لیة ـالتوزیع الجغرافي للمملكة واالحتیاجات الفع

من خالل العالقات  وأصحاب القرار وقیادات الدولة مباشر بین البرنامج األكادیمي اتصاللعمل كحلقة ا •

المباشرة حیثما توفرت لنقل صورة واقعیة عن إمكانات البرنامج األكادیمي العلمیة والبشریة وعن 

 والتنمیة.الفعلیة للتطویر  تاالحتیاجا

سم والمساعدة فیھا لتعریف المجتمع بتلك البرامج االطالع على البرامج التعلیمیة والتدریبیة المستحدثة للق •

والقائمین على تنفیذ تلك  الخریجینعلى الخدمات المجتمعیة لتعزیز الثقة بین المستفیدین من  انعكاسھاومدى 

 البرامج.

لمساھمة اإلیجابیة في تذلیل العقبات لتنفیذ خطة القسم والبرنامج األكادیمي للتدریب المیداني للطالب لتحقیق ا •

 المختلفة.أھدافھ في المراحل 

االتفاقیات المبرمة بین البرامج األكادیمیة للقسم من ناحیة والمؤسسات المجتمعیة  تقویم نتائجالمساھمة في  •

النظامیة واإلداریة ما أمكن من خالل العالقات الشخصیة المباشرة  المختلفة من ناحیة أخرى وتذلیل العقبات

 المجتمع.لتحقیق األھداف التعلیمیة والبحثیة ومجال خدمة 

 امسا:خ

علما أنھ ال یترتب على ھذا التشكیل أي  أعمالھا،ة بأي من الزمالء في القسم لمساندتھا في تنفیذ للجنة حق االستعان 

	.مالیةالتزامات 


