اجلزء الثاني :القسم األكادميي

ً

أوال :جملس القسم
 -1تعريف:
يتألف جملس القس م م من أعض مميئ الت الت فيس ا  ،ولكل جملس قس م م ص ممت اي يف الؤ م م و
األكيدميات يف ود النظيم ولوائح .
 -2تنظيم المجلس:
 -1جيتمع جملس القس مرة كل شهر على األقل ،وال يصح االجتميع إال حبضوف ثلثي
أعضيئ .
 -2يرتأس اجمللس فئاس القسم األكيدميي و صم ف قرافا اجمللس غألبلةات القلقت ألصموا
األعضيئ احليضرين وعن التسيوي يرجح اجلينب الذي ا الرئاس.
 -3عترب قرافا اجمللس ان ممذة مممي د يرد علاهممي اعرتام من عما م الكلاممت أو العه م لت
( )15مخس م ممت عؤ م ممر يومي من فيي وص م مموعي إلا  .وإ ا اعرتم علاهي أعيد ي إىل جملس
القس م م م م مؤ م م م ممروعت اوجهت نظر ،ل فا م م م ممتهي من ج ي  ،ا اقي اجمللس على فأي ي
القراف العرتم علا إىل جملس الكلات للةت ا .
 -3مهام المجلس:
 -1التوصم م م م م ممات اتعاني أعضم م م م م مميئ الت الت فيس ،والعا ين ،واهتيض م م م م م مرين ،وإعيف  ،ون
و رقاي .

،

 -2التوصات إبقراف لقط ال فا ت أو ع يلهي.
 -3التوصات إبقراف الربامج والني ج ال فا ات والكتب القرفة والراجع يف القس .
 -4ؤجاع أعضيئ القس على إع اد الةحوث العلمات ،و نساقهي ،والعمل على نؤر ي.
 -5اقرتاح أمسمميئ أش م م م م م م مممميي بمل مترربني من وي الكممينممت العلماممت الةمميف ة غلت م فيس أو
اإلشراف على الةحوث والر يئل العلمات.
 -6االقرتاح والتوص ممات غال ممتعينت صتمصم مص ممني اص ممرت ائرين ،من الس ممعوديني وبمل  ،ل ة
حم دة للت فيس يف القس .
 -7الر ع جمللس الكلات اتقرير عن يلت الةتعثني يف دفا ته اع مضي نصف ال ة.
 -8ف ع قرير نوي مرصل عن وضع االاتعيث يف القس إىل جملس الكلات اع إقراف.،
 -9اقرتاح ضوااط القةو والتحويل من القس وإلا .

 -10اقرتاح اخلقط الت مت لل فا ي العلاي وضوااط القةو غلقس .
 -11النظر يف التقرير الق م عن إجني ا عضو الت الت فيس لت التررغ العلمي.
 -12النظر امي ال إلا جملس الكلات أو فئاس أو وكتؤ ي لل فا ت وإا ائ الرأي.
 -13ؤكال جلي دائمت أو م قتت من اني أعضيئ الت الت فيس.
 -4صالحيات المجلس:
 -1/4الشؤون األاكاييمي::
 -1التوصممات ا فا ممت القيلب لقرفا دفا ممات إ ا أاى القيلب القرفا القلوات للتمر وكي مع ل
أقل من القلوب لر ع مع ل الرتاكمي ،و لك يف يلت جني يف القرفا وف وا يف الع .
 -2ؤكال جلي من اني أعضيئ أو من بمل .
 -3اقرتاح دفجت األعمي الرصلات صي ال يقل عن  30دفجت.
 -4التوصممات أب يكو ضمممن االلتةيف النهيئي التةيف عملي أو شممروي وحت د ال فجت اليت ختص م
عمي.
 -5الوا قت على ا م م م م م م ممتثنيئ مقرفا الن وا واألحبيث والقرفا العملات من االلتةيفا والتق يرا
وحت ي قايس حتصم م م م م م ممال القيلب يف ذ ،القرفا والقرفا العلمات من اللوائح اهت دة ل فجي
األعمي الرصلات وطرق ا تسي ي واللوائح اخليصت صي يتضمن االلتةيف النهيئي.
 -6التوصات اتح ي م ة االلتةيف النهيئي صي ال يقل عن يعت وال يزي عن ثتث يعي .
 -7السم م م ممميح للقيلب انيئ على وصم م م ممات م فس اليدة ،غ م م م ممتكمي متقلةي أي مقرف يف الرصم م م ممل
ال فا م م م ممي التيي ،ويرص م م م م للقيلب يف م م م ممجل األكيدميي ق ير بمل مكتمل ( ) أو ) (ICوال
سممب ضمممن الع الرصمملي أو الرتاكمي إال التق ير الذي صممل علا القيلب اع ا ممتكمي
متقلةي لك القرف ،وإ ا أمضى صت دفا اي وا ا ود يغمل ق ير بمل مكتمل( ) أو )(IC
يف جل القيلب لع م ا تكميل يستة ا ق ير فا ب ( م م م) أو ) (Fو سب ضمن الع
الرصلي والرتاكمي.
 -8السميح ارص ق ير (م) أو ) (IPللقيلب إ ا كي القرف يتقلب أكثر من صل دفا ي ،واع
انتهيئ القيلب من دفا م م م م ممت القرف مينح التق ير الذي صم م م م ممل علا  ،وإ ا د يسم م م م ممتكمل القرف يف
الوقت اهت د اجو للمجلس الوا قت على فصم م م م ق ير بمل مكتمل ( ) أو ) (ICيف م م ممجل
القيلب.
 -9التوصات صعيدلت القرفا اليت دف هي القيلب ليف اجليمعت.
 -10التوصات اتؤكال جلي مراجعت النظمل لتلتةيفا .

 -11التوصات اتؤكال جلنت لتقاا العملات الت فيسات ألعضيئ الت الت فيس.
 -12اعتميد و يع اهتيضرا والتميفين واألعمي على أعضيئ الت الت فيس ومن يف كمه .
 -13التوص ممات اص ممرف ذكرة ممرر غل فجت الس مماي ات ولرة وا ة لت الر لت ال فا ممات الوا ة إ ا
كي الربانمج األكيدميي للقيلب يتقلب ررة ليف م ينت ال فا ت.
 -2/4شؤون أعضاء هيئ :التدريس:
 -1/2/4شؤون أعضاء هيئ :التدريس السعوييين:
 -1التوصات اتعاني أعضيئ الت الت فيس.
 -2التوصات اتعاني اهتيضرين والعا ين وم ف ي اللغت ومسيع ي الةي ثني.
 -3التوصات غلتعاني على ف ةت أ تي مسيع من دو اشرتاط احلصو على دفجت ال كتوفا،
يف التمصصي اليت ال متنح اهي دفجت ال كتوفا ،و ق الضوااط اهت دة يف نظيم ولوائح
التعلا العيي.
 -4التوصات ارتقات عضو الت فيس و رشاح ع د من اهتكمني التمصصني ال يقل عن
مثينات.
فيسات إ ا اد ع د الو ا الت فيسات ألعضيئ الت
 -5التوصات اصرف ا و ا
الت فيس ومن يف كمه عن النصيب القرف.
 -6التوصات حبصو عضو الت الت فيس على إجي ة ررغ علمي ل ة عيم دفا ي اع مضي
مخس نوا من عاان أو متتع إبجي ة ررغ علمي ياقت ،أو ل ة صل دفا ي وا
اع مضي ثتث نوا من عاان أو متتع إبجي ة ررغ علمي ياقت.
 -7التوصات اقةو قيفير التررغ العلمي ألعضيئ الت الت فيس.
 -8التوصات غلوا قت على عمل عضو الت الت فيس اصرت مستؤيف بمل متررغ يف اجلهي
احلكومات أو الققيع اخليي أو النظمي اإلقلامات أو ال ولات.
 -9التوصات غلوا قت على مؤيفكت عضو الت الت فيس يف ال مترا والن وا اليت عق دالل
الملكت وليفجهي.
 -10التوصات ان ب عضو الت الت فيس ومن يف كم للعمل ل ى اجلهي احلكومات.
 -11التوصات إبعيفة ل مي عضو الت الت فيس ومن يف كم .
 -12التوصات إبيريد عضو الت الت فيس يف مهمت علمات ليف مقر اجليمعت.
 -13التوصات إبيريد عضو الت الت فيس للت فيس ليف الملكت.

 -14التوصات غلسميح لعضو الت الت فيس غلسرر إلجرائ حبوث يف جيمعت بمل جيمعت
لت العقلت الصارات.
 -15التوصات اقةو ا تقيلت عضو الت الت فيس ومن يف كم أو إ يلت إىل التقيع الةكر
انيئ على طلة .
 -16التوصات غال تعينت أب ي ذة بمل مترربني ل ة ال زي عن نتني قيالت للتج ي .
 -17التوصات صنح األ تي بمل التررغ مكي أة عيد أو مراوط الر ةت العلمات اليت كي علاهي،
د يكن من أعضيئ الت الت فيس السياقني اح د جملس اجليمعت مق اف الكي أة صي
ال يتجيو أو مراوط ف ةت أ تي مسيع .
 -18التوصات غال تعينت غلكريئا السعوديت التمازة من ليف اجليمعت للقايم غلت فيس.
 -19التوصات انقل عضو الت الت فيس ومن يف كم يف نقيق ختصص العلمي من قس
إىل ألر دالل الكلات.
 -20التوصات انقل عضو الت الت فيس ومن يف كم يف نقيق ختصص العلمي من كلات
إىل كلات ألرى يف اجليمعت.
 -21التوصات انقل عضو الت الت فيس ومن يف كم إىل وظارت ليف اجليمعت.
 -22ر ع التوصاي السياقت إىل جملس الكلات.
 -2/2/4أعضاء هيئ :التدريس غير السعوييين:
 -1التوصات اتوظاف من جتيو احل األعلى للعمر( تني نت ماتديت) يف ود عؤر
نوا لأل ي ذة واأل ي ذة الؤيفكني ومخس نوا لأل ي ذة السيع ين وثتث
نوا غلنسةت للرلي األلرى.
 -2التوصات غ تسيب اخلربا يف بمل الت فيس اجليمعي إ ا كينت يف جمي التمص
واع ال ل العلمي الذي مت التعيق مع على أ ي اواقع نت لكل نتني.
 -3التوصات حبضوف عضو الت الت فيس م مترا أو ن وة علمات.
 -4ر ع التوصاي السياقت إىل جملس الكلات.
 -3/4شؤون االبتعاث والتدريب:
 -1التوصات غاتعيث العا ين واهتيضرين والتم ي ع أو إايئ اعثي .
 -2التوصات غلوا قت على غامل الةتعث لتمصص أو جيمعت أو ال ال فا ت.
 -3التوصات إبيقيف خمصصي الةتعث إ ا-:
بمل ختصص أو جيمعت أو مقر دفا ت من دو موا قت اجمللس.
َ 

 د يستقع أ يواصل ال فا ت و قي للتقيفير التعلقت اسمل دفا ت .
 ليلف األنظمت أو التعلامي أو امتنع عن نراذ ي.
 د صل على ال ل القلوب يف ال ة اهت دة.

 ثةت وقر عن ال فا ت أو رك مقر ال فا ت من دو عذف مقةو .
 طلب إايئ الةعثت والعودة إىل الملكت.
 -4التوصات غلوا قت على الر لت العلمات للمةتعث.
 -5كلاف العا أو اهتيضر الةتعث لل فا ي العلاي يف ال الل أبعمي أكيدميات وإدافيت على أال
ي ثر لك على حتصال العلمي.
 -6التنساق مع جلنت االاتعيث والت فيب يف متياعت أوضيع الةتعثني و الت فاني.
 -7ر ع التوصاي السياقت إىل جملس الكلات.
 -4/4شؤون الدراسات العليا:
 -1التوصات إبضي ت شروط للقةو صر لت اليجستمل.
 -2التوصات إبضي ت شروط للقةو صر لت ال كتوفا.،
 -3التوصات اقةو القيلب ل فا ت اليجستمل أو ال كتوفا ،يف بمل جميل .
 -4التوصات صنح القيلب رصت إضي ات ال زي عن صلني دفا اني انيئ على قرير من الؤرف.
 -5التوصات صعيدلت الو ا ال فا ات اليت دف هي القيلب اهتو من جيمعت ألرى معرتف ي.
 -6التوصات غلوا قت على االلتةيفا الة يلت والقرفا اليت تقلب دفا تهي أكثر من صل دفا ي
يف مقرفا ال فا ي العلاي.
 -7التوصات إبجرائ التةيف حتريري وشروي شيمل عق  ،جلنت متمصصت و ق قواع حم دة لقيلب
ال فا ي العلاي اع إايئ مجاع القرفا القلوات.
 -8التوصات ازايدة إشراف عضو الت الت فيس على الر يئل العلمات إىل مخس ف يئل.
 -9اقرتاح حت ي مؤرف ا يل على الر يلت يف ي ع م متكن الؤرف من اال تمراف أو و ي أو
انتهيئ ل مت غجليمعت.
 -10التوصات اتؤكال جلنت النيقؤت على الر يئل العلمات.
 -11الوا قت على أتجال قةو القيلب على أال تجيو م ة التأجال صلني دفا اني.
 -12الوا قت على ذف القيلب جلماع مقرفا الرصل ال فا ي.
 -13التوصات اقةو حتويل القيلب إىل اجليمعت من جيمعت ألرى معرتف ي.
 -14اقرتاح مؤريف الر يئل العلمات.

 -15اقرتاح القرفا القلوات للحصو على ال الوم واقرتاح مسمى الؤهيدة.
 -16التوصات إبعيدة قا القيلب إ ا الغي قا .،
 -17التوصات اكتيات الر يئل اجليمعات الغت بمل اللغت العراات مع ق مي ملم واف غللغت العراات.
 -18التوصات أب يقوم على األشراف على الر يئل العلمات مؤر و من وي اخلربة التمازة و الكرييت
العلمات يف جمي الةحث من بمل أعضيئ الت الت فيس غجليمعت.
 -19ر ع التوصاي والقرت ي السياقت إىل جملس الكلات.

ً

 -1تعريف:

ثانيا :رئيس القسم

و عضو الت الت فيس الكلف اتسامل األموف العلمات واإلدافيت واليلات ا  ،والس و عن قةاق
لوائح وأنظمت جملس التعلا العيي ،ويق م للعما قريرا عن أعمي القسم م م م م يف اييت كل م م م م منت دفا م م م ممات.
ويعني فئاس القسم م من اني أعض مميئ الت الت فيس الس ممعوديني التمازين غلكريئا العلمات واإلدافيت اقراف
من م ير اجليمعت انيئ على رشاح عما الكلات أو العه ويكو التعاني ل ة نتني قيالت للتج ي .
 -2االرتباط:
ير ةط اعما الكلات.
 -3مهام رئيس القسم:
 -1/3الشؤون اإلياري :والمالي::
 -1فائ ت جملس القس واإلشراف على نظا ش ون وال عوة حلضوف جلسي و نراذ قرافا
وإف ي حميضر جلسي إىل عما الكلات.
 -2حتقاق األ اف والساي ي العلاي يف اجليمعت.
 -3نراذ قرافا جملس الكلات امي يتعلق غلقس .
 -4اإلشراف على إع اد اخلقت اإل رتا اجات للقس ومتياعت نراذ ي.
 -5اإلشراف على إدافة ش و القس التعلامات والةحثات واإلدافيت واليلات والثقي ات.
 -6اإلشراف على قوير القس إدافاي وأكيدمياي وحبثاي.
 -7نساق و قوير عتقي القس دالل اجليمعت وليفجهي.
 -8اإلشراف على و مل كل متقلةي القس التعلامات والةحثات واإلدافيت واليلات.
 -9اإلشراف على ف ع مستوى اجلودة و قوير خمرجي ي.
 -10نراذ ومتياعت قرافا جملس القس .
 -11القايم صي يروم إلا من صت اي من قةل عما الكلات.
 -12الر ع لعما الكلات كل مي يقع من عضم م م م م م ممو الت الت فيس ومن يف كم من إلت
غلوجةي القلوات أو أي خميلري ألرى.
 -13ق مي قرير عن م مممل ال فا م ممي العلاي يف القسم م م إىل عما الكلات وعما ال فا م ممي
العلاي يف اييت كل عيم دفا ي.

 -2/3الشؤون األاكاييمي::
 -1ق مي قرير واف عن الر لت العلمات للمةتعث إ ا كينت دالل الملكت وحتت إش م م م مراف القس م م م م ،
وف ع إىل جملس الكلات.
 -2اإلشراف على مل العملات التعلامات و نراذ لققهي و قوير اراجمهي األكيدميات يف القس .
 -3قةاق نظ ولوائح اجلودة والتقومي واالعتميد األكيدميي.
 -4اإلشراف على خمتلف النؤيطي القتاات غلقس .
 -5مراقةت أدائ االمتحيان  ،وضةط النظيم دالل القس .
 -6اإلشراف على عملات التقوير األكيدميي لربامج القس .
 -7إع اد قرير نوي شيمل عن مل ال فا ت واألدائ األكيدميي واإلدافي والةحثي يف القس وف ع
إىل عما الكلات.
 -8اإلشراف على ا تققيب أعضيئ الت الت فيس غلقس .
 -9ف ع قرير جلنت منيقؤ م م م م ممت الر م م م م مميئل العلمات إىل عما ال فا م م م م ممي العلاي يف م ة ال تجيو ثتثت
أ يااع من فيي النيقؤت.
 -10اقرتاح عضممو الت فيس بمل عضممو الت فيس القرف ال فا ممي لاضممع أ ممللت االلتةيف النهيئي
للمقرف عن اقتضيئ احليجت.
 -4صالحيات رئيس القسم:
 -1التوصممات أب يت صممحاح أ ممللت االلتةيف النهيئي عن طريق عضممو الت فيس بمل عضممو الت
فيس القرف أو أ يؤرك مع متمصصي أو أكثر يف التصحاح .
 -2الصيدقت على كؤوف ال فجي .
 -3إص اف القرافا ال اللات اليت يقتضاهي سن مل العمل غلقس و قي لألنظمت واللوائح.
 -4و يع العبئ ال فا ي على أعضيئ الت الت فيس.
 -5التوصات اصرف ا التعلا ألعضيئ الت الت فيس
 -6إع اد قيفير األدائ الوظاري ألعضيئ الت الت فيس.
 -7التوصات اصرف اال تحقيقي للعمل ليف ال وام لنسويب القس .
 -8التوصات غلتكلاف غلعمل ليف دوام لنسويب القس .
 -9التوصات حبضوف منسويب القس ال وفا الت فيةات دالل اجليمعت وليفجهي.
 -10التنساق مع جلنت االاتعيث والت فيب يف متياعت أوضيع الةتعثني و الت فاني.
 -11التوصات غلتم ي ألعضيئ الت الت فيس السعوديني اع انتهيئ اخل مت.

 -12التوصات غلتعيق مع أعضيئ الت الت فيس السعوديني اع انتهيئ رتة التم ي .
 -13التوصات إبايئ عقود أعضيئ الت الت فيس بمل السعوديني.
 -14اعتميد التقرير الذي يع  ،الؤم ممرف على الر م مميلت العلمات وإف م ممي صم مموفة إىل عما
ال فا ي العلاي يف اييت كل صل دفا ي.

ً

 -1تعريف:

ثالثا :وكيلة القسم

ي عض م مموة الت الت فيس الكلرت اتس م ممامل األموف العلمات واإلدافيت واليلات يف القس م م  ،والس م مملولت
عن قةاق لوائح وأنظمت جملس التعلا العيي ،و ق م لرئاس القسم م م قريرا عن أعمي القسم م م يف اييت كل
نت دفا ات .و عني وكالت القس من اني عضوا الت الت فيس السعوداي التمازا غلكريئا العلمات
واإلدافيت اقراف من معيي م ير اجليمعت انيئ على رشمماح عما الكلات أو العه غلتنسماق مع فئاس القسم
ووكالت الكلات للقيلةي ويكو التعاني ل ة نتني قيالت للتج ي .
 -2االرتباط:
ر ةط ارئاس القس م م امي يتعلق غلؤ مملو األكيدميات اخليص ممت غلقس م م  .و ر ةط اوكالت الكلات امي
خي

الؤلو اليلات واإلدافيت والعتقي مع األقسيم األلرى يف الكلات.

 -3مهام واكيل :القسم:
 -1/3الشؤون اإلياري :والمالي::
 -1حتقاق األ اف والساي ي العلاي يف اجليمعت.
 -2نراذ قرافا جملس القس والكلات امي يتعلق غلقس .
 -3اإلش م م مراف على إع اد اخلقت اإل م م مرتا اجات للقس م م م ومتياعت نراذ ي يف قس م م م
القيلةي .
 -4اإلش مراف على إدافة ش م و القس م التعلامات والةحثات واإلدافيت واليلات والثقي ات
يف قس القيلةي .
 -5اإلشراف على قوير قس القيلةي إدافاي وأكيدمياي وحبثاي .
 -6نساق و قوير عتقي قس القيلةي دالل اجليمعت وليفجهي.
 -7اإلش م مراف على و مل كل متقلةي قس م م القيلةي التعلامات والةحثات واإلدافيت
واليلات.
 -8اإلشراف على ف ع مستوى اجلودة و قوير خمرجي ي يف قس القيلةي .
 -9التوصات غلتم ي لعضوة الت الت فيس اع انتهيئ اخل مت.
 -10التوصات غلتعيق مع عضوة الت الت فيس اع انتهيئ رتة التم ي .
 -11نراذ ومتياعت قرافا جملس القس .

 -12القايم صي يروم إلاهي من صت اي .
 -13الر ع لرئاس القس م م كل مي يقع من عضم مموة الت الت فيس ومن يف كمهي من
إلت غلواجةي القلوات أو أي خميلري ألرى.
 -14ق مي قرير عن مممل ال فا ممي العلاي يف القس م إىل فئاس القس م يف اييت كل
عيم دفا ي.
 -2/3الشؤون األاكاييمي::
 -1ق مي قرير واف عن الر لت العلمات للمةتعثت إ ا كينت دالل الملكت وحتت إش م م م م م م مراف
القس  ،وف ع إىل فئاس القس .
 -2اإلش مراف على مممل العملات التعلامات و نراذ لققهي و قوير اراجمهي األكيدميات يف قس م
القيلةي .
 -3قةاق نظ ولوائح اجلودة والتقومي واالعتميد األكيدميي.
 -4اإلشراف على خمتلف النؤيطي القتاات اقس القيلةي .
 -5مراقةت أدائ االمتحيان  ،وضةط النظيم دالل قس القيلةي .
 -6اإلشراف على عملات التقوير األكيدميي لربامج قس القيلةي .
 -7إع اد قرير م ممنوي ش م مميمل عن م مممل ال فا م ممت واألدائ األكيدميي واإلدافي والةحثي يف
القس وف ع إىل فئاس القس .
 -8العمل على إقيمت فوااط أكيدميات مع م م م م م م م مسم م م م م م ممي علامات دالل الملكت وليفج هي
غلتنساق مع فئاس القس .
 -9اإلش مراف على ا ممتققيب عض موا الت الت فيس اقس م القيلةي غلتنسمماق مع فئاس
القس .
 -10التوصات إبايئ عقود عضوا الت الت فيس بمل السعوداي .
 -11ف ع قرير جلنت منيقؤت الر يئل العلمات إىل فئاس القس .
 -12اقرتاح عضم م مموة الت فيس بمل عضم م مموا الت فيس القرف ال فا م م ممي لتضم م ممع أ م م ممللت
االلتةيف النهيئي للمقرف عن اقتضيئ احليجت.
 -4صالحيات واكيل :القسم:
 -1التوص م ممات أب يت ص م ممحاح أ م ممللت االلتةيف النهيئي عن طريق عض م مموة الت فيس بمل
عضوة الت فيس القرف أو أ ؤرك معهي متمصصت أو أكثر يف التصحاح .

 -2الصيدقت على كؤوف ال فجي .
 -3و يع العبئ ال فا ي على عضوا
-4
-5
-6
-7

الت الت فيس.

التوصات اصرف ا التعلا لعضوا الت الت فيس
إع اد قيفير األدائ الوظاري لعضوا الت الت فيس.
التوصات اصرف اال تحقيقي للعمل ليف ال وام لنسوغ القس .
التوصات غلتكلاف غلعمل ليف دوام لنسوغ القس .

 -8التوصات حبضوف منسوغ القس ال وفا الت فيةات دالل اجليمعت وليفجهي.
 -9التنساق مع جلنت االاتعيث والت فيب يف متياعت أوضيع الةتعثي و الت فغ .

