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تطططططططططططططططططططويطططططططططر املطططططططططنطططططططططاهطططططططططج 

والخطط الططدراسططططططططططططيططة 

بالقسطططططططم بما ي  طططططططجم 

مططططا مططططعططططططايطططط ططططر الططططجططططودة 

واالعتماد املعمول بها 

 في الجامعة.

 

نشططططططططططططر الوتي عر أملميططة تطوير املنططاهج الططدراسططططططططططططيططة ب ن  •

 أعضاء مليئة التدريس والطالب.

اقا الواملي للمناهج واملقررات الدراسططططططططططططية  • دراسطططططططططططططة الو

للتعرف على أبرز املشططططاالت الوا تواجو تطوير وت دي  

 ملذه املقررات.

تقديم الولول العملية املناسططططططططططططملة للمشططططططططططططاكل املتعلقة  •

بتطوير املناهج بالبرامج املختلفة حسططططططططططططع ا ولوية  ما 

وضططططططططططططا تليطططططة عمليطططططة لتنفيطططططذ مقترحطططططات تطوير املنطططططاهج 

 الوالية بناًء على نتائج الدراسات ا ولية.

 تطوير واست داث الخطط الدراسية للبرنامج. •

طططط  • اديميطططططة والةقطططططاةيطططططة املختلفطططططة متطططططاألعطططططة ا نشططططططططططططططططططة ا كط

 املرتملطة بتطوير وت دي  املقررات الدراسية.

اإلشططططططططططططراف على تنفيطططذ ثططططة تطوير وت طططديططط  املقررات  •

بالبرنامج  مر ثالل متاألعة تطمليق التوصططططططيات وتقديم 

 املشورة الالزمة لذلك.

 النظر في الخطط الدراسية السابقة للبرنامج  •

مماثلة م ليا النظر في ثطط دراسطططططية  قسطططططام  •

.
ً
 وعامليا

ً
إقليميا  و

 مراجعة تقارير املقررات. •

مراجعططططة تراء املوام ن واملراجع ن الخططططارجي ن  •

 للبرنامج.

مراجعة تراء أعضطططاء مليئة التدريس الوا تهرت  •

في تقارير املقررات واالسططططططططططططءملانات  وتراء الطالب 

الوا تهرت في االسططططططططططططءملططططانططططات الوا وزعطططط   وتراء 

 جهات التوتيف 

تقرير شططططططططامل عر الخطة الدراسططططططططية  وما كتابة  •

 يعدل وما ي ذف وما يضاف.

الخططططة الطططدراسططططططططططططيطططة السطططططططططططططططابقطططة  -

 والوالية للبرنامج.

الخطط الطططططدراسططططططططططططيطططططة  قسططططططططططططططططام  -

 مماثلة.

تطططططقططططططاريطططططر املطططططقطططططررات فطططططي مطططططلطططططفططططططات  -

 املقررات. 

 التقارير الواردة مر املوام ن  -

االسطططططططططططططططءطططملططططططانططططططات املطططططططملطططقططططططة عطططلطططى  -

)الطططططططططططططططططالب  أعضطططططططططططططططططططاء ملططططططططيططططططططئططططططططة 

وتططيططف  الططتططططططدريططس  جططهططططططات الططتطط

 الخرج ن(.

عططلططى نططمططوذج مططقططتططر  مططر لططجططنططططططة  -

 الجودة بالقسم.

 توصيف املقرر الواملي. -

 نموذج م ضر اجتماعات. -

نطططمطططوذج تطططوصطططططططططططططططيطططف املطططقطططرر مطططر  -

 الهيئة.

 نموذج تقرير املقرر مر الهيئة. -
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تطططنططططظططططيططططم االثطططتططططملططططططارات  تن

الخطططاصطططططططططططططططة بطططالقسططططططططططططم 

بطططالت سططططططططططططيق ما لجنطططة 

 االثتملارات بالكلية.

 االمت انات الخاصة بطالب القسم.اإلشراف على  •

طططططاديطمطيططططططة  • الطتط سطططططططططططططيطق مطا وكطيططططططل الطكطلطيططططططة لطلشطططططططططططططؤون ا كط

والتعليميططططة  ومقررا لجططططان االمت ططططانططططات بططططا قسططططططططططططططططام 

 .ا ثرى بالكلية

إعداد جداول االمت انات وتوزيعها على أعضططططططططططططاء مليئة  •

  .التدريس بالقسم واملتعاون ن

اقملططططططة والاونترول في امت ططططططانططططططات  • متططططططاألعططططططة أعمططططططال املر

 .عداد العاماإل 

اقملططططططة والاونترول في امت ططططططانططططططات  • متططططططاألعططططططة أعمططططططال املر

 .مقررات القسم

اقملة وتوزيعها  • اعداد الخطابات الخاصططططططططططططة بةعمال املر

اقمل ن  .على املر

 .ما يستجد مر أعمال تخص االمت انات •

وضططططططططططططا جططططططداول االمت ططططططانططططططات ال هططططططائيططططططة وتوزيا  •

اقملات.  املر

دراسططططططططططططططة ا سططططططططططططئلططة وارتملططاطهططا بنواتج التعلم في  •

 املقرر والبرنامج.

دراسططططططططططططططة نتطططائج االثتملطططارات وكتطططابطططة تقطططارير حول  •

التملاير ةيها وارتفاع الدرجات أو انخفاضططططها  أو 

التفاوت ب ن الشططططططططططططعع الوا تدر  التوصططططططططططططيف 

 نفسو.

اسططططتقراء تراء املسططططتفيدير مر االثتملارات حول  •

 االثتملار.

 .الدراسة واالثتملارات الئ ة -

الجطططططداول مطملوعطططططة مر عمطططططادة  -

 القملول والء جيل.

مخطط لقططططططاعططططططات القسططططططططططططم مر  -

وكالة الكلية للشطططؤون التعليمية 

 بالكلية ووحدة االثتملارات.

النماذج والاشططططططوةات الخاصططططططة  -

اقمل ن.  باالثتملارات واملر

https://dar.ksu.edu.sa/sites/dar.ksu.edu.sa/files/imce_images/majliss.pdf
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اإلشططططططططططططططططططططططططراف عططططططططططططلططططططططططططى 

الشؤون الطالبية مر 

تططططططططوجططططططططيططططططططو وإرشطططططططططططططططططططاد  

طططططاوى الطططططططالب   وشططططططططططططططكط

باإلضطططططاةة إملى ت سطططططيق 

ومتطططططاألعطططططة ا نشططططططططططططططططططة 

 الطالبية املختلفة.

اسططتقملال شططكاوى الطلملة ةيما يخص املقرر الدراأطط ا أو  •

  .أعضاء مليئة التدريس

اقترا  الولول لها •   .دراسة مشاالت الطلملة و

على صططططططططططططقلهططا الاشططططططططططططف عر مواملططع الطالب  والعمططل  •

 وتنميتها وتطويرملا.

العمل على تشطططجيا الطلملة ودعم نشطططاطهم  واإلشطططراف  •

على رحالتهم  وتنظيم املسطططططططططابقات والندوات واللقاءات 

  .العلمية

اقترا  ال شططططططططططططططاططططات الالصططططططططططططفيطططة وتنفيطططذملطططا ما الطلملطططة  •

ك شطططرة القسطططم والندوات واملواضطططرات العامة  و  رملا 

  .دراسيةمر ال شاطات املتعلقة با عمال ال

تقططططططديم اقتراحططططططات ةيمططططططا يختص بتطوير البرنططططططامج في  •

  .القسم

اقططتططرا   • دراسطططططططططططططططططة املططخططططططالططفططططططات الططقططططططانططونططيططططططة لططلطططططلططملططططططة  و

  .العقوبات لها وةق ا نظمة املعمول بها

دراسططططططططططططططططة إعططططادة تلططططططططططططوي  االثتملططططارات في حططططالططططة وجود  •

  .اثتالف ةيها

 ما ي ال إليها مر مجلس القسم أو رئيس القسم. •

 الالصفية. اقترا  ال شاطات •

 اقترا  الفعاليات وتقديمها لرئيس القسم. •

اسططططططططططتقملال الشططططططططططكاوى  ودراسططططططططططتها  والعمل على  •

 حلها.

وثططططططيططططططقططططططة حططططططقططططططو  وواجططططططملططططططات  -

 الطالع الجامعي.

 الئ ة تةديع الطالب -

 الئ ة إعادة تنظيم املكاةآت -

 نماذج الشكاوى  -

 النماذج االثرى للجنة. -

https://dar.ksu.edu.sa/sites/dar.ksu.edu.sa/files/imce_images/lyh_tdyb_ltlb.pdf
https://dar.ksu.edu.sa/sites/dar.ksu.edu.sa/files/imce_images/lyh_tnzym_lmkfat.pdf
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اإلشططططططططططططراف على كتطابططة 

الطططططتطططططقطططططريطططططر السططططططططططططططططنطططططوا 

 للبرنامج

 التقرير.النظر في بنود  •

جما المليانات واإلحصطططاءات الخاصطططة بالتقرير السطططنوا  •

 مر الجهات ذات العالقة 

تعملئة النموذج وإرسطططططططططالو إملى وحدة الجودة بالقسطططططططططم في  •

نهاية الفصل الدراأ ا الةاني أو بداية الفصل الدراأ ا 

 ا ول مر العام الجديد.

اعداد التقرير السطططططططططططنوا للبرنامج حسطططططططططططع نموذج  •

لالعتمطططططاد ا كطططططاديقا ومليئطططططة تقويم املركز الوطنا 

التعليم والتططططططدريططططططع بططططططالتعططططططاون ما اللجططططططان ذات 

 العالقة.

نططططمططططوذج الططططتططططقططططريططططر السطططططططططططططططنططططوا  -

املططعططتططمططططططد مططر املططركططز الططوطططنططا 

طططططاديقا ومليئططططططة  لالعتمططططططاد ا كط

 تقويم التعليم والتدريع
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رعططططططططططايططططططططططة وتططططططططططوجططططططططططيططططططططططو 

الطالب في املسططططططططططططتوى 

طططططططططططططططططططططططططاديططططططططططططططططططططططططططقططططططططططططططططططططططططططا   ا كط

والشطططططططططططططططططططططططططططخ ططططططططططططططططططططط ططططططططططططططططا  

والطططططططططططططططططططنطططططططططططططططططططف ططططططططططططططططططططططططط طططططططططططططططططططا  

واالجططططططططططططططططتططططططططططططططططمططططططططططططططططاتططططططططططططططططي  

ومسطططططططططططططططططاعططططططدتطططهطططم نططط طططو 

 النجا  واإلنجاز.

إرشطططططططططططططاد وتوجيططو الطلملططة في القسططططططططططططم ةيمططا يخص املواد  •

الطططططدراسططططططططططططيطططططة واملهطططططارات الضططططططططططططروريطططططة ومتطططططاألعطططططة الطلملطططططة 

   .املتعثرير وإرشادملم أكاديمًيا ونفسًيا

ططاديميططططة  • اقملططططة ودراسطططططططططططططططة حطططاالت التعثر الطال ي )ا كط مر

اسطططططططملة على أسطططططططا  والسطططططططلوكية( وعمل التوصطططططططيات املن

 ا نظمة اإلدارية وا كاديمية للجامعة. 

ت ططططططديططططططد الطلملططططططة ذوا الوططططططاجططططططة لخططططططدمططططططات نفسططططططططططططيططططططو  •

واجتماعيو ومسطططططاعدتهم على التللع عليها  بالت سطططططيق 

 ما الجهات ذات العالقة في الجامعة. 

نلططططططططططططح وتوجيططططططو الطالب لت سطططططططططططط ن أدا هم وإنجططططططازملم  •

 ا كاديقا.

ب والطالملات االشططططططططططراف على القملول والء ططططططططططجيل للطال  •

وت ديد الععء ا كاديقا املناسططططططططططع لهم حسططططططططططع الئ ة 

 الدراسة في القسم.

متططططاألعططططة متطلملططططات التخرج لطلملططططة وطططططالملططططات القسططططططططططططم   •

 والتةكد مر استامالها.

توزيا الطالب على أعضططططططططططططاء مليئة التدريس في القسططططططططططططم  •

 كمرشدير أكاديمي ن للطالب.

التواصطططططل ما أعضطططططاء مليئة التدريس أسطططططاتذة املقررات  •

 حول أداء الطلملة وسلوكهم. 

اسططططططططتعرال كاةة القضططططططططايا ذات الصططططططططلة املوالة للجنة  •

 مر قملل رئيس القسم  ضمر نطا  مهام اللجنة.

 متاألعة الطالب املقملول ن في كل عام دراأ ا  •

ا. •  توجيو الطالب دراسيًّ

ا. •  مساعدة الطالب نفسيًّ

ا.مساعدة الطال  •  ب اجتماعيًّ

 معالجة حاالت التةثر الدراأ ا. •

نماذج لجنة اإلرشططططططططططططاد ا كاديقا  -

 بالقسم والكلية والجامعة
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تقويطة وتطدعيم عالقطة 

الططقسطططططططططططططم بططخططريططجططيططططططو  

وتططططططططططعططططططططططزيططططططططططز أواصططططططططططططططططططططططر 

التواصطططططططططططططططل املسططططططططططططتمر 

مططططططططعططططططططهططططططططم  وربطططططططططططططططططهططططططططم 

 بجهات التوتيف.

 إنشاء قاعدة بيانات للخريج ن. •

اقيل واملشططططططططططططاكل  • ا كثر أملمية الوا تقف في ت ديد العر

طريق الطالب ألعد التخرج  وتعيق انضمامهم إملى سو  

 .العمل

إجراء دراسة تجريبية ألشةن عدد الخريج ن بما في ذلك  •

ال سملة املئوية للعامل ن والعاطل ن عر العمل  وكذلك 

تزويطططد الجهطططات املعنيطططة ب تطططائج ملطططذه الطططدراسططططططططططططططة التخطططاذ 

 .اإلجراءات الالزمة

مر الخريج ن حول املنطططططاهج العلميطططططة  تلقي مالحظطططططات •

واملقررات الدراسططططططية في كل املسططططططارات العلمية للقسططططططم  

ملططططططا مر شطططططططططططططططططةنططططططو تطوير الخطط والنظم التعليميططططططة في 

 .القسم

دعوة ثريجي الكليططة الططذير شططططططططططططللوا منططاصطططططططططططططع قيططاديططة  •

 .للمشاركة كمت دث ن في أحداث القسم والكلية

ي دعم االسططططططططططططتفططططططادة مر تجططططططارب الخريج ن وتعططططططاونهم ف •

العمليططططة التعليميططططة للقسططططططططططططم  وتقططططديم دورات تططططدريبيططططة 

 لطلملة القسم.

 بناء قاعدة بيانات الخريج ن.  •

 عقد لقاءات ما الخريج ن واملتوقا تخرجهم. •

متطططططاألعطططططة الخريج ن ألعطططططد تخرجهم والتواصططططططططططططططططل  •

 معهم.

 متاألعة جهات التوتيف والتواصل معها. •

 اعداد استطالعات رأا الخريج ن  وت ليلها. •

رة لكل ثريج تضططططم جميا اسططططتما -

 املعلومات الخاصة بو.

 قاعدة بيانات الخريج ن. -

اسطططططتمارة لجهات التوتيف ذات  -

 العالقة بالبرنامج.

تنفيططذ االسططططططططططططءملططانططات الخططاصطططططططططططططة   -

.
ً
 بالخريج ن إلاترونيا

 بريد الاتروني ثاص باللجنة. -

 الخطابات. -

 النماذج الخاصة باللجنة. -
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 االملططططططتططططططمططططططام بططططططكططططططل مططططططا

يططططططططططططخططططططططططططص شططططططططططططططططططططططططؤون 

الططتطططططويططر والططجططودة فططي 

 القسم.

اإلشططططططططراف على الخطة االسططططططططتراتيجية للقسططططططططم ومتاألعة  •

  .تنفيذملا

متطططططاألعطططططة جودة  وقيطططططا  أداء البرنطططططامج  ومطططططدى رضططططططططططططططططا  •

 املستفيدير عر كاةة أنشطة القسم.

مراجعطططططة جودة أداء وتقييم أعضططططططططططططططططاء مليئطططططة التطططططدريس  •

 .وكاةة م سو ي القسم

 .مر جهات داثلية وثارجية ا كاديميةتيس ر املراجعة  •

التعرف على نقاط ضططعف البرنامج  وما يتعرل لو مر  •

اقترا  الولول لها  .مخاطر و

طططططاديميططططططة والتطوير  اقترا  • مملططططططادرات لتعزيز الجودة ا كط

والوا قد تتضططططططططططططمر برامج أو دورات جديدة  وأسططططططططططططاليع 

 .التدريس  ومخرجات التعلم  وطر  التقييم

أنشططططططططططططططططططة أعضططططططططططططططططاء مليئطططططة جما المليطططططانطططططات حول جميا  •

 للنموذج املعططططططد(  ومؤشططططططططططططرات ا داء 
ً
التططططططدريس )وةقططططططا

الرئيسطططططططططة للقسطططططططططم  وا نشططططططططططة ا كاديمية ا ثرى ذات 

 .الصلة  ولجان القسم

اإلشططططططططراف على اسططططططططتامال ملفات املقررات الدراسططططططططية   •

 .حسع متطلملات الجودة واالعتماد ا كاديقا

 تمادباالعاإلشططططططططططراف وتسططططططططططهيل كاةة الجوانع املتعلقة  •

 .ا كاديقا

املسطططططططططططططاملمططة ما وحططدة الجودة بططالكليططة  في نشططططططططططططر ثقططاةططة  •

الجودة  وتنظيم املواضطططططرات التةقيفية  وورم العمل 

 وأسملوع الجودة  وحضور ملذه الفعاليات.

الكليططططططة للتطوير الت سططططططططططططيق ما سططططططططططططعططططططادة وكيططططططل  •

والجودة بخصططططططططططططوص متطططططاألعطططططة ت قيق متطلملطططططات 

طططططاديقا للخطط الططططططدراسططططططططططططيططططططة الوا  االعتمططططططاد ا كط

 يقدمها القسم.

السططططططططططططعي لتلمليططططططة متطلملططططططات الجودة في القسططططططططططططم   •

والرةا بمطططططا ي تطططططاج القسططططططططططططم إملى سططططططططططططعطططططادة رئيس 

 القسم.

مناقشطططططططططططة الخطط الدراسطططططططططططية بصطططططططططططفة مسطططططططططططتمرة  •

ودة بهدف مالءمة ملذه الخطط ما متطلملات الج

 واالعتماد ا كاديقا.

العمططططططل على إشطططططططططططططططططاعططططططة رو  الجودة والتم   ب ن  •

 أعضاء القسم وطالبو.

•  

 دليل الجودة -

نمططططططاذج املركز الوطنا لالعتمططططططاد  -

ططاديقا ومليئطططة تقويم التعليم  ا كط

 والتدريع

 اإلطار الوطنا للمؤملالت -

 الخطة الدراسية -

 ا داءمؤشرات  -

 االسءملانات -
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إعداد وتجه   كتيملات وأدلة القسطططططم  وكذلك ال شطططططرات  •

الطططتطططعطططريطططفطططيططططططة بططططططالطططقسططططططططططططططم  وةطططرص الطططعطططمططططططل  والطططخطططططططط 

 الدراسية.

كاةة الت ديات واملصطططاعع املتعلقة اعداد تقارير حول  •

اقترا  الولول لها  .بالجودة ا كاديمية والتطوير و

إعططططططداد تططقططريططر الططقسططططططططططططططم السططططططططططططططنططوا ومططؤشططططططططططططططرات ا داء  •

 .مر رئيس القسم اعتمادملاا ساسية ألعد 

كاةة املواضطططططططيا املوالة إليها مر قملل رئيس  اسطططططططتعرال •

 القسم  ضمر نطا  مهام اللجنة.
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االملتمام بصفة عامة 

ألشطططؤون أعضطططاء مليئة 

الطططططططتطططططططدريطططططططس ومطططططططر فطططططططي 

حطططاطططمطططهطططم مطططر تطططعطططيططط طططن 

وتطططططططططططططرقطططططططططططططيطططططططططططططة ونطططططططططططططدب 

وإعطططارة...إلو. وكطططذلطططك 

مطططا يختص بطططاالبتعطططاث 

 واململتعة ن.

النظر في تعي ن أعضطططاء مليئة التدريس الجدد مر ثالل  •

دراسطططططططططططططططططة طلملططططططاتهم وإجراء املقططططططابالت معهم والرةا إملى 

 .اللجنة وتوصياتهامجلس القسم بم اضر 

النظر في طلملات ترقية أعضطططططاء مليئة التدريس  وة ص  •

أوراقهم  والرةا إملى مجلس القسطططططططططططم بم اضطططططططططططر اللجنة 

 .وتوصياتها

النظر في طلملات أعضططططاء مليئة التدريس ومر في حامهم  •

املتعلقططططة بططططالنقططططل  والنططططدب  واإلعططططارة  واالسططططططططططططتقططططالططططة  

تمرات  واالسءشارة )متفرغ  و  ر متفرغ(  وحضور املؤ 

وورم العمطططل  والطططدورات التطططدريبيطططة  والرةا بطططذلطططك إملى 

 .مجلس القسم

النظر في تعي ن املعيططططدير  واملوططططاضططططططططططططرير  والملططططاحة ن   •

ومسطططططططططططططططططاعطططططدا الملطططططاحة ن  وإجراء اثتملطططططارات التوتيف 

 .املناسملة لهم  والرةا بالتوصيات إملى مجلس القسم

الططنططظططر فططي طططلططملططططططات ابططتططعططططططاث املططعططيططططططديططر واملططوططططططاضطططططططططططططريططر  •

سطططططططالمة البرامج الوا ير ملون االلت ا  بها  والت قق مر

وتمشططططططيها ما سططططططياسططططططة القسططططططم في االبتعاث ومر  ططططططوة 

 .أورا  القملول و  رملا مر الوثائق

متاألعة مملتعثا القسططططططططططم  وإعداد تقارير عر أوضططططططططططاعهم  •

  .الدراسية  والرةا بها إملى مجلس القسم

دراسطططططططة احتياجات القسطططططططم مر أعضطططططططاء مليئة التدريس  •

 .والرةا بذلك إملى رئيس القسمومر في حامهم  

دراسططططة ما ي ال إملى اللجنة مر موضططططوعات ذات عالقة  •

 مر رئيس القسم ومجلس القسم

دراسة ملفات املرشو ن لشلل وتائف املعيدير  •

 واملواضرير.

إعططططططداد واإلشططططططططططططراف على االثتملططططططارات واملقططططططابالت  •

الشططططططططططططخصططططططططططططيطططططة للمرشططططططططططططو ن لشططططططططططططلطططططل الوتطططططائف 

 ا كاديمية.

املقططططططدمططططططة مر طرف  دراسطططططططططططططططططة طلملططططططات االبتعططططططاث •

 املعيدير واملواضرير.

النظر في احتيططططططاج القسططططططططططططم مر أعضطططططططططططططططططاء مليئططططططة  •

  وإعداد تقرير سططططنوا 
ً
 وتخصططططصططططا

ً
التدريس عددا

 بهذا الشةن.

دراسطططططططططططططططططة ملفططططططات املرشططططططططططططو ن )سططططططططططططعودي ن و  ر  •

سططططططعودي ن( لشططططططلل الوتائف ا كاديمية )أسططططططتاذ 

 مساعد  أستاذ مشارك  وأستاذ( بالقسم.

املقطططططدمطططططة مر أعضطططططططططططططططططاء مليئطططططة دراسطططططططططططططططططة امللفطططططات  •

التدريس للترقية مر درجة أسططططططططططططتاذ مسططططططططططططاعد إملى 

درجة أسطططتاذ مشطططارك أو مر درجة أسطططتاذ مشطططارك 

إملى درجة أستاذ  وذلك مر ثالل ة ص املوتوى 

العلقا لجميا ا ب طططططاث املقطططططدمطططططة  والتطططططةكطططططد مر 

اسططططططططططططءيفاء عضططططططططططططو مليئة التدريس املتقدم للترقية 

ا لطططلشططططططططططططططروط املطططوضططططططططططططططوعططططططة مطططر املطططجطططلطططس الطططعطططلطططقططط

 للجامعة.

دراسطططططططططططة طلملات التفرغ العلقا للسطططططططططططادة أعضطططططططططططاء  •

 مليئة التدريس.

الئ ططططططة التوتيف للسططططططططططططعودي ن  -

 و  ر السعودي ن.

 الئ ة االبتعاث. -

 النماذج الخاصة باللجنة -
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تقويطة وتطدعيم عالقطة 

القسططططططططططططم بم سططططططططططططوبيططططو 

ومجتمعططططططو الخططططططار ي  

وبطططططططططططططنطططططططططططططاء الصططططططططططططططططططططططططورة 

الططططططذملنيططططططة اإليجططططططابيططططططة 

عطططططططططططططططر الطططططططططططططططقسططططططططططططططططططططططططططم  

والططتططعططريططف بططططططةملططططططداف 

القسططططططططططططم وأنشطططططططططططططتطططططو 

ورسطططططططططططططالتطو ا كطاديميطة 

والمل ةيططططططة في ثططططططدمططططططة 

 املجتما.

اقططا الططتططواصطططططططططططططططططل  • إدارة حسطططططططططططططططططابططططططات الططقسطططططططططططططم عططلططى مططو

 االجتماتي  ونشر ا ثملار ةيها.

اإلشططططططراف على تطوير املوقا اإللاتروني للقسططططططم  وإدارة  •

 بططططططةول  بططططططالت سططططططططططططيق ما 
ً
م توى املوقا وت ططططططديةططططططو أوال

 .الفنااملسؤول ن في الدعم 

إعطداد ونشططططططططططططر وت طديط  التقطارير اإلعالميطة الطدوريطة عر  •

 القسم وأنشطتو املختلفة.

إصططططططططططططططدار ال شططططططططططططرات والبرامج اإلعالميطططة الوا تهطططدف إملى  •

التعريف بدور القسططططم  وانشطططططتو  وبرامجو بالت سططططيق 

 .ما ا قسام والوحدات املعنية داثل الكلية

داد ت رير ا ثملطططططار  وصططططططططططططيطططططا طططططة املواد اإلعالميطططططة  وإعططططط •

امللفططات اللططططططططططططوفيططة  والتقططارير اإلعالميططة الططدوريططة عر 

 القسم والبرنامج.

 تلطية املناسملات اإلعالمية الوا تقام في القسم. •

 .تلطية املناسملات اإلعالمية الوا تقام في القسم •

نشططططططططططططر أثملططططار القسططططططططططططم على وسطططططططططططططططائططططل التواصطططططططططططططططل  •

االجتمططاتي واملوقا االثملططارا للجططامعططة )الشططططططططططططملاطة 

ونشططططططططططرملا على الصططططططططططف ة الرئيسططططططططططة العناملوتية(  

 لكلية السياحة واآلثار.

الت سططططططططططططيق ما وسطططططططططططططططائططططل اإلعالم املختلفططططة لتعزيز  •

التلطيطططططة اإلعالميطططططة ل شططططططططططططططططاططططططات القسططططططططططططم عنطططططد 

 .الواجة

ة   • التعريف بطططططا يطططططام التراثيطططططة الوطنيطططططة والعطططططامليططططط 

والت سططططططططططططيق ما ا قسطططططططططططططططططام والجهططططططات املعنيططططططة في 

 .االجامعة؛ إلقامة أنشطة ثاصة بها وتلطيته

ا رشططططططططفة الورقية واإللاترونية للمواد اإلعالمية؛  •

 .مر أجل توثيق أعمال وةعاليات القسم

ضطططططططططططططططوابططططط حططططوكططططمططططططة وتططططنططططظططططيططططم  -

اسطططططططتخدام حسطططططططابات التواصطططططططل 

 .االجتماتي بجامعة امللك سعود

 سابات التواصل االجتماتيح -

مطملوعططات )مطويططات  رول تب   -

 بانر  بوب تب  ...(

 إعالنات إلاترونية وورقية. -

 مقاالت -

 رسالة الجامعة  -

اقا االثملارية -  املو

اللططططططططططططوف والقنوات االثملططططاريطططة  -

 املولية

 صور  -

 ةيديوملات -

 رسائل جوال. -

 رسائل إلاترونية -
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االملططططططتططططططمططططططام بططططططكططططططل مططططططا 

يطططططتطططططعطططططلطططططق بططططططالطططططجططططططداول 

الططدراسططططططططططططيططة للبرنططامج  

وتططططططططططططوزيططططططططططططا الططططططططططططعططططططططططططعء 

الدراأططط ا على أعضطططاء 

 مليئة التدريس.

 .إعداد جداول املقررات الدراسية لكل ةصل دراأ ا •

توزيا املقررات الدراسطططططططططية على أعضطططططططططاء مليئة التدريس   •

 للععء التدري طططططططططططط ا لكل م هم. وكذا املتعاون ن مر 
ً
طملقا

 .الخارج  ما مراعاة التخصص الدقيق

الععء التدري  ا  وتوزيعها على أعضاء إعداد جداول   •

  .مليئة التدريس بالقسم واملتعاون ن

 ما يستجد مر أعمال تخص الجداول.  •

تطوزيطا املطقططررات عطلططى أعضطططططططططططططططططاء ملطيططئططططططة الطتططططططدريطس  •

 .بالقسم ب سع التخصص الدقيق

 .املقررات ا قرب للتخصص العام •

مراعاة توازن الععء التدري طططط ا ب ن أعضططططاء مليئة  •

 .التدريس

 الجداول مر رئيس القسم.اعتماد  •

 متاألعة الععء التدري  ا. •

 الخطة الدراسية. -

قائمة بةعضطططططططططططططاء مليئة التدريس  -

 وتخصصاتهم العامة والدقيقة.

https://drive.google.com/file/d/1b5IEC4zWgxA9SS4YPf421IQuSVeKAPxX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b5IEC4zWgxA9SS4YPf421IQuSVeKAPxX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b5IEC4zWgxA9SS4YPf421IQuSVeKAPxX/view?usp=sharing
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اقططططططططططططططملطططططططططططططة  إدارة ومططططططططططططططر

واإلشطططططراف على جميا 

جططططططططوانططططططططع الططططططططملطططططططط طططططططط  

 العلقا في القسم.

 تشجيا وتعزيز وت سيق ا نشطة المل ةية في القسم. •

باملشطططططططططاريا المل ةية املهمة واملرتملطة اسطططططططططت داث قائمو  •

 باحتياجات التنمية.

اقترا  املشططروعات والتوصططيات مر أجل ت سطط ن جودة  •

 المل   العلقا في القسم.

جما المليانات حول ا ب اث املنجزة مر قملل م سطططططططططو ي  •

 للقططططالططططع املعططططد مر قملططططل وحططططدة الجودة 
ً
القسططططططططططططم وةقططططا

والجودة ا كاديمية وإرسططططططططططططال التقرير إملى لجنة التطوير 

 ا كاديمية بالقسم.

مراجعة كل مشططططططططططاريا المل   املقدمة مر قملل أعضططططططططططاء  •

 القسم في حال االحتياج لعرضها على مجلس القسم.

ت سططططططططططططيق ا نشططططططططططططططططة المل ةيطططة وا نشططططططططططططططططة ا ثرى ذات  •

 الصلة بالترقية ا كاديمية.

الت سططططططططططططيق ما املراكز داثل الجامعة وثارجها ألشططططططططططططةن  •

 م.تمويل ا نشطة المل ةية للقس

التعطاون ما عمطادة المل ط  العلقا مر أجطل تعزيز قطدرة  •

 القسم المل ةية.

اسطططططططتعرال كاةة القضطططططططايا ذات الصطططططططلة املوالة لها مر  •

 قملل رئيس القسم  ضمر نطا  مهام اللجنة.         

تشططططططططططططجيا أعضططططططططططططططططاء مليئططططة التططططدريس على المل طططط   •

ا ا ب اث الوا تمس املجتما  العلقا وثصططططططططططططوصططططططططططططً

 السعودا.

ب ةية حي  يشطططططططارك ا عضطططططططاء في تاوير مجاميا  •

 القسم كل حسع تخصصو.

وضططططططططططططا برامج عمليطة لتعزيز العالقطة ب ن القسططططططططططططم  •

 واملجتما املولي ومتاألعة تنفيذملا.

تعميق االتصطططططال ب ن القسطططططم والجهات املسطططططؤولة  •

 عر الخطط التنموية.

جما وتملويططططططع املشطططططططططططططططططاريا الوا نفططططططذملططططططا القسططططططططططططم  •

 وأعضططططططططططططاهه ونواتج إسططططططططططططهامات تلك املشططططططططططططاريا في

 ثدمة املجتما وثطط التنمية.

تشجيا وتنمية رو  اململادرة عند الطالب لت س ن  •

مردود الدور الخدمي للمجتما مر ثالل الندوات 

وامل شطططططططططططططورات بططططططالتط سطططططططططططططيطق ما اللطجططططططان املعطنطيططططططة 

 بالقسم.

نشططططططططططططر الةقططاةططة العلميططة واملجتمعيططة بكططل بططةملميططة  •

 التراث وضرورة حمايتو واملواةظة عليو.

 

الالئ ططة املوحطدة للمل طط  العلقا  -

 في الجامعات

النمطططططاذج الخطططططاصطططططططططططططططططة بطططططالمل ططططط    -

الططعططلططقططا املططعططتططمططططططدة مططر عططمططططططادة 

جططامعططة امللططك المل طط  العلقا في 

 سعود

https://dsrs.ksu.edu.sa/sites/dsrs.ksu.edu.sa/files/imce_images/llyh_lmwhd_llbhth_llmy_bljmt.pdf
https://dsrs.ksu.edu.sa/sites/dsrs.ksu.edu.sa/files/imce_images/llyh_lmwhd_llbhth_llmy_bljmt.pdf
https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/1248
https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/1248
https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/1248
https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/1248
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تتوملى اإلشططططططططططططراف على 

تنفيططذ ثطططة االعتمططاد 

ا كاديقا بالقسم مر 

ثططالل الططططططدعططم الططفططنططا 

واالسططططططططططططططططططططططططططططططططءشططططططططططططططططططططططططططططططططارا 

واإلرشطططططططططططططططططططططادا الططططططططططذا 

سطططططططططططططططططتططططططقططططططدمططططططو لططططططفططططططر  

الطططعطططمططططططل الطططرئطططيسططططططططططططططيططططططة 

 
ً
للجان الخاصة سعيا

نطططط ططططو تطططططططططويططططر ةططططعططططططال 

 
ً
ومسططططططططططططططططططتطططططططدام ووةطططططططقططططططا

 ةضطططططططططططل املمارسطططططططططططات 

 واملناهج العاملية.

 

 

تنفيذ ومتاألعة نشططططططططططططاطات التقويم واالعتماد ا كاديقا  •

 في القسم.

اسططططططططططتقملال ةر  مليئات االعتماد ا كاديقا املختلفة مر  •

ثططططارج الجططططامعططططة ولجططططان الجودة مر داثططططل الجططططامعططططة  

 والذير يقومون بزيارات للقسم مر ح ن إملى تثر.

اإلشططططططططططططراف على عمليططة التقويم الططذاتي لبرامج القسططططططططططططم  •

د تقططططارير الططططدراسطططططططططططططططة الططططذاتيططططة للبرامج املختلفططططة  وإعططططدا

 ا كاديمية بالت سيق ما لجنة الجودة.

جما المليانات واملعلومات ألشطططكل مسطططتمر عر متطلملات  •

 االعتماد ا كاديقا في القسم

عقد اجتماعات دورية ملناقشططططططططططططة كيفية تطمليق متطلع  •

  .اعتماد البرامج ا كاديمية

 إعداد ملف  توصيف البرنامج ا كاديقا. •

طططططاديقا في  • توثيق جهود ونتططططططائج إجراءات االعتمططططططاد ا كط

 القسم والرةا بها إملى رئيس القسم.

القيام باملهام ا ثرى الوا تكلف بها اللجنة ةيما يتعلق  •

 باالعتماد ا كاديقا.

تفعيططل دور اللجططان املختلفططة في القسططططططططططططم لت قيق  •

 متطلملات االعتماد ا كاديقا

ر بالكلية ةيما الت سطططيق ما وكالة الجودة والتطوي •

 يخص حصول البرنامج على االعتماد ا كاديقا

الططعططمططططططل عططلططى تططوةطط ططر جططمططيططا مططتطططططلططملططططططات االعططتططمططططططاد  •

 ا كاديقا 

الططططنططططمططططططاذج املططططعططططتططططمططططططدة مططططر املططططركطططططز 

الوطنا لالعتمطططاد ا كطططاديقا ومليئطططة 

 تقويم التعليم والتدريع



  كلية السياحة واآلثار                 

 قسم إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي

 

Dr. Yasser Alhiagi 
 

 13صفحة | 

والنماذج أداة العمل طريقة العمل املهام واملسؤوليات الهدف العام اللجنة  

ما
جت
امل
ة 
دم
وث
ة 
ةي
قا
لة
ت ا
يا
عال
لف
ة ا
جن
 ل

 

 

 

اقططططططططتططططططططرا  وتططططططططنططططططططفطططططططططيطططططططططذ 

ومططططططططططططططططططططططططتططططططططططططططططططططططططاألططططططططططططططططططططططططعططططططططططططططططططططططططة 

طططططاةططططططة الططططططفططططططعططططططالططططططيططططططات  كط

الةقططاةيططة الوا يقيمهططا 

القسطططططم أو يشطططططارك بها 

داثططططططططل الططططططططجططططططططامططططططططعططططططططة 

وثططططططارجططططططهططططططا  وتططططططعططططططزيططططططز 

روابطططططططططططط الطططططططططططقسططططططططططططططططططططططم 

 باملجتما.

 

 

 وضا ثطة الفعاليات بالقسم وتنفيذملا. •

الت سططططططططططططيق ما وحطططططدات الكليطططططة ولجطططططانهطططططا ذات العالقطططططة  •

 للمشاركة في ا نشطة الطالبية املختلفة.

الفعطططططاليطططططات الةقطططططاةيطططططة ترشططططططططططططي  طالب للمشططططططططططططططططاركطططططة في  •

والعلمية املختلفة داثل الجامعة وثارجها بالت سطططططططططيق 

 ما اللجنة الطالبية.

تنظيم زيطططارات طالبيطططة ميطططدانيطططة ملؤسططططططططططططسطططططططططططططططات املجتما  •

املطططوطططلطططي  وكططططططذلططططططك الطططتطططرتطططيططططططع لطططزيططططططارات الطططقططططططائطططمططط طططن عطططلططى 

مؤسططسططات املجتما املولي للقسططم بالت سططيق ما اللجنة 

 الطالبية.

قاءات الوا يعقدملا ت واللالترتيع والت سططططيق للمناسططططملا •

 القسم.

حفظ أعمطططططال اللجنطططططة مر م طططططاضططططططططططططر وتقطططططارير وأثملطططططار   •

 والرةا لسعادة رئيس القسم ب  و م ها.

 
 النماذج الخاصة باللجنة
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ومططططططططتططططططططاألططططططططعططططططططة بططططططططرامططططططططج 

الططططططططتططططططططدريططططططططع لطططططططططططططططططالب 

اقطططا  الططططقسطططططططططططططططم فططططي مططططو

 التدريع املختلفة. 

أماكر ومؤسططططططططططسططططططططططات التدريع وةق توزيا املتدرب ن على  •

 .املعاي ر الوا يراملا القسم

الت سطيق ما مؤسطسطات التدريع املتاحة لقملول الطلملة  •

 .املتدرب ن

 .توزيا املشرة ن على الطلملة املتدرب ن •

متاألعة املتدرب ن واملشططططططرة ن والورص على حسططططططر سطططططط ر  •

 .العمل

 .عقد لقاء ما املشرة ن وتملليلهم بكل جديد •

الطلملطططططة املتطططططدرب ن وإرشططططططططططططططططادملم ألعمليطططططة عقطططططد لقطططططاء ما  •

 .التدريع امليداني

اسطططططتقملال التقارير ما نهاية كل ةصطططططل ورصطططططد الدرجات  •

 في كشف عالمات الطالع.

 وضا الخطة التدريبية في القسم. •

 ت ديد جهات التدريع. •

الطططتطططواصطططططططططططططططططل مطططا جطططهططططططات الطططتططططططدريططططططع  وتطططوجطططيططططططو  •

 الخطابات الالزمة لها عر طريق رئيس القسم.

 على جهات التدريع.توزيا الطالب  •

 االشراف على البرنامج التدريبا. •

اعداد التقارير الخاصططططططططططططة بالتدريع  والرةا بها  •

 املى رئيس القسم.

 توصيف مقرر التطمليق العملي. -

 ثطابات. -

 نموذج التقرير الختامي. -

 


